Ohjaamotoiminta Keski-Suomessa
Emmi Lahti
Ohjaamokoordinaattori
Keski-Suomen TE-toimisto

Ohjaamo – yksi ovi moniin
palveluihin
• ”Alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettu henkilökohtaisen
neuvonnan, ohjauksen ja monialaisen tuen tarjoava
yhden luukun periaatteella toimiva palvelupiste”

(Ohjaamon kriteerit –dokumentti)
• Tuki voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, urasuunnitteluun,
sosiaalisiin valmiuksiin tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

• Edistää nuorten työllistymistä, kouluttautumista ja oman
polun selkeytymistä
• Periaatteena ohjauksen voimavarojen yhdistäminen,
palvelupolun sirpaleisuuden selkeyttäminen
• Keskeistä toiminnassa on matala kynnys sekä nuorten
osallisuus toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa
”Kun et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta”

Ohjaamojen taustaa
• Ohjaamot ovat hallitusohjelman Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen painopisteenä
• Käynnistetty pääosin ESR-rahoituksella v. 2014-2015 alkaen, osa ilman
projektirahoitusta kuntien koordinoimina palveluina
• Hankkeiden päätyttyä Ohjaamoita vakinaistettu ympäri maata
• Keski-Suomessa Ohjaamo Jyväskylä (ESR) toiminnassa 2015 alkaen,
1.9.2018 alkaen Jyväskylän kaupunki/Nuorisopalvelut vakinaista toimintaa

• Hallitus myönsi (4/2017) Ohjaamojen vakiinnuttamiseen rahoitusta vv. 2018
– 2021  TEM:n kautta henkilöstöresursseja Ohjaamoihin
• Toiminnan vakiinnuttaminen, maakunnallisen toiminnan suunnittelu ja
koordinointi
• Valtakunnallinen ohjausryhmä
• Muuta rahoitusta ministeriöiltä: ONNI -psykososiaalisen tuen hanke,
valtionavustushaku ja monia yhteistyötahojen hankeaihioita

Yhteistyössä: TEM, OKM, STM

Ohjaamotoiminta Suomessa
• Verkostossa mukana julkinen, yksityinen
ja 3. sektori
• Ohjaamoja on 50 eri puolella Suomea
• Vaihteleva kokoonpano
• Yksilö- ja ryhmäohjausta,
rekrytointitapahtumia ym.
• Ohjaamot rakentuneet paikallisista
lähtökohdista, paikallisten nuorten
tarpeiden mukaan moniammatillisiksi yhden
luukun palvelukokonaisuuksiksi
• Palveluverkoston yhteentuominen,
alusta yhteistoiminnalle, yhteistyön
tiivistäminen

OHJAAMO
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu 15–29-vuotiaille nuorille
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Mitä hyötyä Ohjaamosta?
• Oikea-aikaisuus palvelussa
moniammatillisuus,
ennaltaehkäisevyys, polun
rakentaminen
• Matalan kynnyksen palvelu tavoittaa
myös ne nuoret, joita ei välttämättä
muuten tavoiteta

Uutta auringon alla? Ohjaamot
2014-2017 Määttä Mirja (toim.)
2017.

Ohjaamo Jyväskylä siirtymät 0106/2018
2%

• Ohjaamo Jyväskylän tilastoja:
• 18-24v nuoret, pääasiassa
koulutus ja työllistyminen
(valtakunnallisesti)
• 06/2018 alussa n. 660 aktiivista
asiakasta, ohjauskertoja 0106/2018 yht. 1032
• 45 % positiivinen siirtymä
• 80 % suosittelee, 98 % kokee
saaneensa tarvitsemansa avun
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Ohjaamotoiminta Keski-Suomessa
• Maakunnallinen Ohjaamotoiminta / Ohjaamot ja sote-maku-uudistus:
• Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta (HE15/2017 §9);
maakunnan järjestämisvastuulla riittävä määrä alle 30-vuotiaiden
palvelupisteitä yhteistyössä kuntien ja muiden nuorten kanssa toimivien
tahojen kanssa (ROL §12)
• Maakunnan järjestämissuunnitelma: Ohjaamotoimintaa rakennetaan
yhteistyössä kuntien kanssa
• Alueellisia malleja rakenteilla valtakunnallisesti

• Ohjaamotoiminta Keski-Suomessa laajentumassa
• Ohjaamon toimintaa tavoitteena laajentaa Keski-Suomen alueella 
palvelun saavutettavuus yhä useammalle nuorelle
• Kysely kunnille ja kaupungeille keväällä 2018 ja esittelytilaisuuksia
kesän/alkusyksyn aikana (jatkuu)

• Ohjaamo Äänekoski käynnistyy 10/18

Ohjaamo maakunnassa
• Kunta/maakunta-rakenteeseen liittyviä näkemyksiä
• Yhdyspinnat perhekeskus-työhön
• Keskeisiä haasteita:
• Maakunta vastaa järjestäjänä:
• Käytännön toiminnan organisointi? Ohjaamojen resurssit?
• Toiminta yli kuntarajojen? Riittävä määrä palvelupisteitä? Pienet kunnat vs.
isot kaupungit?

• Keskeisiä hyötyjä:
• Maakunnan alueella asuvat nuoret saavat saman palvelun asuinpaikasta
riippumatta
• Kuntarajat ylittävä yhteistyö, maakunnallinen malli?
• Paikalliset variaatiot huomioiden

• Nuorten polku kohti työtä helpottuu ja nopeutuu, kun palvelut keskitetään ja
viedään lähelle asiakasta (henkilökohtainen palvelu)  pitkän tähtäimen
taloudellisia hyötyjä
• Tiivistetään olemassa olevien nuorten palveluiden verkostoja ja yhteistyötä,
kehitetään tulevaisuuden työ- ja johtamistapoja moniammatillisessa
työyhteisössä

KIITOS!
emmi.lahti@te-toimisto.fi
http://www.kohtaamo.info
(ppt-pohjamateriaalin tuottaja,
Ohjaamojen toimintaa tukeva ESR-hanke)

