
VÄLIARVIOINNIN JA  

–RAPORTOINNIN AIKA 

HOHTO-hanke starttaa kohta viimeiseen 

syksyynsä. Hankkeessa on toteutettu syksystä 

2017 saakka ulkoista arviointia Mikko Kesä Oy:n 

toimesta, ja tänä keväänä valmistui konsultatiivisen 

arvioinnin väliraportti. Raportti on luettavissa ko-

konaisuudessaan hankkeen verkkosivuilla osoit-

teessa https://www.hohto-hanke.net/ajankohtaista, 

mutta kerromme tässä lyhyesti viime talvena to-

teutetun sidos-ryhmäkselyn tuloksista, joka on yksi 

osa arviointia. Näiden tulosten valossa käymme 

läpi myös hankkeen kevään toimintoja. 

Hankkeen sidosryhmäkyselyyn vastasi 27 hen-

kiköä, jotka edustavat hankekuntien alueella toimi-

vaa monialaista asiakasohjauksen verkostoa sekä 

muita keskeisiä kumppaneita. Palautetta antoivat 

eniten työllisyyspalvelujen ja sosiaalitoimen 

työntekijät, ja eniten vastauksia saatiin Laukaasta. 

Hankkeen toivottuja vaikutuksia 

Sidosryhmiltä kysyttiin, mitä vaikutuksia he toivoi-

sivat toteutuneen hankkeen päättyessä. Nuorten 

itseohjautuvuuden ja omatoimisuuden lisäänty-

minen oman tulevaisuuden/uran suunnittelussa 

sekä nuorten pääseminen ja pärjääminen työmark-

kinoilla oli kaksi eniten toivottua hankkeen luomaa 

vaikutusta. Avopalautteissa toivottiin mm., että 

vastaavaa palvelua järjestetään osana kunnan 

toimintaa jatkossa myös ilman hankerahoitusta, 

että koulutukseen lähtemisen kynnys madaltuisi ja 

että nuoret aktivoituisivat. 

Tavoitteista totta? 

Sidosryhmiltä kysyttiin myös, mitä hankkeen 

tavoitteista he toivoisivat toteutuneen hankkeen 

päättyessä.  Suurin osa (74%) vastaajista toivoi, 

että ura– ja opinto-ohjaus kehittyisi pysyväksi 

osaksi työllisyyspalveluja. Yli puolet vastaajista toi-

voi myös, että uraojauksen/nuorten palvelun saa-

tavuus ja laatu kasvaisivat. Avopalautteissa toivot-

tiin mm. vaikutusten tehokkuutta pitkällä aikavälillä, 

kustannustehokkuuden parantumista, ja että nuoret 

ottaisivat enemmän itse yhteyttä tarvitessaan apua. 

Hankkeen onnistumisia 

Vastaajat saivat myös arvioida, miten hanke on on-

nistunut eri osa- alueillaan. Tulosten 

mukaan ryhmäohjausten aiheissa ja sisällöissä 

sekä ohjaukseen pääsemisessä on onnistuttu par-

haiten. Onnistuneiksi asioiksi nähtiin myös mm. 

hankkeen palvelujen saatavuus kohdennetuilla 

rekrytreffeillä sekä hankkeen pitämät koulutukset.  

HOHTO-hanke on ollut kevään aikana mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa rekrytointita-

pahtumia Laukaassa ja Konnevedellä. Laukaassa 

järjestettiin tammikuussa Kohtaamisia-

kesätyötreffit alle 30-vuotiaille nuorille. Konne-

vedellä tapahtuma oli suunnattu laajemmin 

työnhakijoille, ja paikalla oli muitakin kuin 
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kesätyötä tarjoavia työnantajia. HOHTO-hanke oli 

tapahtumissa mukana tarjoamassa apua ja vinkkejä 

työhakemuksen ja CV:n laatimiseen. 

Tutuksi tulleita työnhakukoulutuksia, “Työnhaun asia-

kirjat ja sosiaalinen media työnhaussa”, järjestettiin 

Laukaassa Väentuvalla sekä Laukaassa ja 

Äänekoskella työllisyyspalvelujen asiakkaille. 

Laukaassa ja Äänekoskella järjestettiin myös erilliset 

CV-työpajat. 

Oman osaamisen ja omien vahvuuksien tunnista-

minen ovat keskeistä urasuunnittelussa. Mitä parem-

min nuori tuntee itseään ja tunnistaa ominaisuuksiaan 

ja vahvuuksiaan, sitä pienemmällä todennäköisyydellä 

hän tekee itselleen sopimattomia valintoja koulu-

tukseen tai työnhakuun liittyen. Vähäisen koulutus- ja 

työelämäkokemuksen vuoksi omia vahvuuksia tulevaa 

uraa ajatellen voi olla hankalaa hahmottaa. Omien 

vahvuuksien tunnistamiseen liittyviä koulutuksia olem-

me pitäneet lukiolaisille Äänekoskella ja Konne-

vedellä. Tunnit ovat sisältäneet sekä info-osioita että 

toiminnallisia osuuksia. Lisäksi Konneveden lukiossa 

pidimme oppitunnit sosiaalisen median hyödyntämi-

sestä työnhaussa. HOHTO-hanke oli mukana myös 

Laukaan abiturienteille järjestetyssä työelämäpäiväs-

sä, jossa keskustelimme nuorten kanssa aiheesta 

HOHTO-hankkeen ura– ja opinto-ohjaaja Erika valmiina joh-

dattamaan nuoria työnhakuun Laukaan rekrytreffeillä. 

(Kuva: HOHTO-hanke) 

Konneveden rekrytreffeillä mukana työnhakuun ohjaamassa 

oli hankkeen harjoittelija Iida Pätynen. (Kuva: HOHTO-hanke) 

Omien vahvuuksien tunteminen auttaa monessa tilanteessa. 

(Kuva: HOHTO-hankkeen koulutusmateriaali) 



”Työelämätaidot ja työnhaku muuttuvassa työe-

lämässä”.  

Työnhakuinfoa saivat myös Laukaan kotoutumis-

prosessin asiakkaat, joille pidimme kesätyöinfoa 

yhdessä Laukaan sosiaalitoimen kanssa. 

Lisäksi HOHTO-hanke piti Laukaan starttipajan nuo-

rille yhteishakuinfon yhdessä Laukaan etsivän työn 

kanssa. Nuorten kanssa käytiin vapaasti keskustel-

len läpi yhteishakuun liittyviä teemoja ja käytännön 

asioita, kuten yhteishaun merkitystä työttömyyse-

tuuksien kannalta sekä tärkeitä päivämääriä. Nuorten 

kanssa pohdittiin myös yhdessä kunkin henkilökoh-

taisia hakuvaihtoehtoja.  

Kyselyn vastauksissa kiilteltiin myös toiminnan/

yhteistyön nopeutta ja sujuvuutta, verkostoitumista, 

tiedottamista, hankkeen sekä toiminnan tunnetuksi 

tekemistä sekä yksilöllistä asiakastyötä. 

Hankkeen toiminnassa pääpaino on ollut edelleen 

yksilöohjauksissa, vaikka ryhmäohjauksia on järjes-

tetty paljon. Yksilöohjauksissa teemat ovat olleet 

pääsääntöisesti jatko-opintopaikan (tai ensimmäisen 

opiskelupaikan) etsimistä ja oman uravalinnan selki-

yttämistä. Ohjauksen tavoitteena on ensisijaisesti 

opettaa asiakkaalle urasuunnittelun taitoja, jotta hän 

pystyisi näkemään pidemmälle tulevaisuuteen, ra-

kentamaan itsenäisesti urapolkuaan sekä tekemään 

valintoja ja päätöksiä jatkossa. 

Hankkeen yksilöohjaukseen on tähän mennessä 

ohjautunut 197 asiakasta, ja ryhmäohjauksiin/

koulutuksiin on osallistunut 400 henkilöä. HOHTO-

hankkeessa koettiin keväällä pieni suvantovaihe, kun 

hankehenkilöstö oli pitkän aikaa poissa sairausta-

pausten vuoksi. Osa sovituista tai suunnitelluista 

koulutuksista jouduttiin perumaan ja yksilöohjaus oli 

jonkin aikaa tauolla, mutta suurin osa suunnitelmista 

kuitenkin onneksi toteutui! 

Kehittämisen paikkoja 

Sidosryhmäkyselyyn vastanneet antoivat palautetta 

hankkeelle myös kehittämisen paikoista. Kehittämis-

kohteisiin liityvissä palautteissa nousi päällimmäisenä 

esiin toive palvelun jatkuvuudelle ja vakinaistamiselle. 

Muita kehittämiskohteita olivat mm. yritysyhteistyö, 

säännölliset yhteiset verkostotapaamiset helpotta-

maan yhteisyötä kuntien välillä, asiakkaan tilanteesta 

informointi lähettävälle taholle sekä voimakkaampi 

rooli alueen palveluiden kehittämiseen ja juurrut-

Työnhaku tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa yhä useampien kanavien kautta. Omia sometilejä ja somekäyttäytymistä on hyvä tarkastella, 

vaikkei työnhaku olisikaan ajankohtaista. (Kuva: HOHTO-hankkeen koulutusmateriaali) 



tamiseen. Myös tiedottamista voisi edelleen kehittää.  

Yritysyhteistyötä olemme ryhtyneet edistämään 

yhteistyössä Taite työelämään –hankkeen kanssa, 

mutta se ei tule HOHTO-hankkeessa saamaan niin 

suurta sijaa kuin alunperin oli suunniteltu. Eräs 

vastaajista oli todennut avoimissa palautteissa: 

“Jatkossa voisi kehittää yritysyhteistyötä, jos siihen 

saisi myös tarvittavan resurssin. Kahden henkilön 

hankkeessa ei vain aika yksinkertaisesti riitä siihen.” 

Resurssipulan lisäksi hankkeen yksilöohjauksessa 

työnhakija-asiakkaat ovat selkeä vähemmistö, joten 

suuntaamme painopistettä niille toiminnoille, joille on 

eniten kysyntää. Pienimuotoisemmasta yrityksiin 

suuntautuvasta toiminnasta informoimme tulevana 

syksynä. 

Kiitämme kaikkia vastaajia arvokkaasta pa-

lautteesta. Erityisesti kehittämisajatukset pidämme 

korvan takana tulevana syksynä! 

OHJAAMO-TERVEISIÄ 

HOHTO-hanke on ollut mukana suunnittelemassa 

Ohjaamo-toimintaa Äänekoskella ja Laukaassa. 

Ohjaamo starttasi Äänekoskella lokakuussa 2018, 

ja avajaisia vietettiin Laukaassa 6.3.2019. 

 

Ohjaamo Laukaa 

Laukaan Ohjaamossa työskentelee TE-toimiston asian-
tuntija, nuorten aikuisten sosiaalityöntekijä/-ohjaaja, kun-
nan työllisyysyksikön palveluohjaaja, etsivä nuorisotyön-
tekijä sekä Hohto-hankkeen ura- ja opinto-ohjaaja. Asian-

tuntijoina toimivat myös työllisyyskoordinaattori, työky-
kykoordinaattori, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja sekä 

ammatinvalintapsykologi erikseen sovittuina aikoina. 

Osoite: Laukaantie 22-24 (2. kerros, Ravintola Rosan-
nen yläkerrassa), 41340 Laukaa 

Aukioloajat: keskiviikkoisin klo 12-15 
Puhelinnumero: 040 674 5494 (myös WhatsApp) 

Sähköposti: ohjaamo@laukaa.fi  

Ohjaamo Äänekoski 

Äänekosken Ohjaamossa on tavattavissa TE-palveluiden 
asiantuntija, kaupungin työllisyysyksikön työntekijä, nuor-

ten sosiaalityöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, Hohto-
hankkeen ura- ja opinto-ohjaaja sekä Pohjoisen Keski-
Suomen ammattiopiston Poken opinto-ohjaaja. Lisäksi 
ammatinvalintapsykologi erikseen sovittuina aikoina. 

Osoite: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke, 
Piilolantie 17, G-rakennus, Työelämä- ja yrityspalvelut 

Aukoloajat: torstaisin klo 12-15 
Puhelinnumero: 040 194 5731 (myös WhatsApp) 

Sähköposti: ohjaamo@aanekoski.fi 

Laukaan Ohjaamon väki Pop Up –tapahtumassa Lievestuo-

reella Kesäkuun alussa. Kuvassa vasemmalta sosionomiopis-

kelija Kirsi Ropponen,  kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Tar-

ja Mäkipää, etsivä nuorisotyöntekijä Lisa Vilen, palveluohjaaja/

ohjaamo-koordinaattori Arja Tirkkonen, HOHTO-hankkeen  

ura- ja opinto-ohjaaja Erika Nieminen, nuorten sosiaalityönte-

kijä Tanja Mäkynen sekä TE-palveluiden asiantuntija Jaana 

Haikarainen. (Kuva: Petteri Kauppinen) 

HOHTO-hanke  

lomailee heinäkuun ajan.  

Aurinkoista kesää!  

Äänekosken Ohjaamo on avoinna koko kesän 

supistetulla toiminnalla, Laukaan Ohjaamo on 

kiinni viikot 29-31. 


