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Ohjurin tavoitteet:
• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisvalmiuksien parantaminen ja työllistymisen
edistäminen
• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä
tukevien ohjaus- ja koulutuspalvelujen kehittäminen ja
toteuttaminen (yksilölliset tarpeet huomioiden)
• Ohjaus- ja koulutuspalveluiden linkittäminen
palveluverkostoksi alueen työllistymistä tukevien
palveluiden kanssa
• Vertaisoppimisen tukeminen ja asiakkaiden osallisuuden
tukeminen
• Kummiyritystoiminnan kehittäminen
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Ohjurin kohderyhmä:
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkinaasemassa olevat työnhakijat,
• kuten pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät,
osatyökykyiset, maahanmuuttajataustaiset ja
erityisesti ikääntyneet työnhakijat

• joiden työmarkkinaedellytysten parantamiseksi
tarvitaan osaamista ja työmarkkinavalmiuksia
vahvistavia toimenpiteitä
• jotka asuvat Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa
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Ohjurin palvelut ja toimenpiteet:
a)Yksilöllinen opinto- ja uraohjaus:
–
–
–

–

–
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Henkilökohtainen ohjauskeskustelu
Lähtötilanteen, kiinnostuksenkohteiden, työllistymisen
esteiden kartoitus ja mahdollisuuksien konkretisointi
Tavoitteena löytää asiakkaan tilanteeseen soveltuvat,
urasuunnittelua tukevat ja työllistymiskykyisyyttä edistävät
palvelut
Opinto ja uraohjaukseen on osallistunut 76 työnhakijaa,
joista Kaustisen seutukuntalaisten osuus on 16%
Huom. prosessikuvaus
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Opinto- ja uraohjauksen prosessikuvaus
YKSILÖLLINEN, ASIAKKAAN TILANTEESEEN SOVELTUVA, TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA
JATKOSUUNNITELMA: (Työ, palkkatuki, koulutus, koulutus- tai työkokeilu)

JATKO-OHJAUS:
-Opinto- ja uraohjaaja jatkaa asiakkaan ohjausta yksilöllisen tarpeen mukaisesti
-Jatko-ohjaus voi olla esim.koulutus- ja/ tai työllistymispolun suunnittelua tai jatkosuunnitelman toteutumisen
seurantaa
-Yhteistyö tarvittaessa alueen palveluverkoston kanssa
OHJAUSKESKUSTELU:
-Toteutetaan esitietolomakkeen pohjalta asiakkaan kanssa sovitussa paikassa (esim. te-toimisto, TYP, oppilaitos
ym.)
-Lähtötilanteen, kiinnostuksenkohteiden, työllistymisen esteiden kartoitus ja mahdollisuuksien konkretisointi
-Tavoitteena löytää asiakkaan tilanteeseen soveltuvat palvelut
-Soveltuvien/ alkavien koulutusten esittely, työnhaun/ koulutukseen hakeutumisen ideointi ja ohjaus
- Asiakkaan motivointi ja sitouttaminen koulutus- ja/tai työllistymissuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen
-Opinto- ja uraohjaaja kirjoittaa lausunnon asiakkaan jatkosuunnitelmista

ESITIETOLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN & OHJAUSAJAN SOPIMINEN:
-Asiakas

täyttää esitietolomakkeen

-Opinto- ja uraohjaaja sopii asiakkaan kanssa ajan ohjaukseen

ASIAKKAIDEN OHJAAMINEN OPINTO- JA URAOHJAUKSEEN:

-TE-toimistot & TYP, työllisyydenhoitoyksiköt, opinto-ohjaajat, KPEDUN www-sivut -> esitietolomakkeen
täyttäminen

Ketä voi ohjata opinto- ja uraohjaukseen?
Mitä voisin
opiskella?
En jaksa istua
koulun penkillä
3 vuotta!

Minua voisi
kiinnostaa
….koulutus, mutta
riittääkö
opiskelutaidot, entä
motivaatio?
Miten päästä
töihin?

Kuntouttava jakso
on sujunut hyvin,
mutta työllistymiseen
tarvitaan mm.
osaamisen
päivittämistä
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Miten voin/
kannattaako
suorittaa valmiiksi
keskeytyneet
opinnot?
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Mitä
aikuisopiskelu
on? Mistä
rahoitusta
opiskeluun?

Mikä minusta tulee isona?
Millaista työtä voin tehdä/
mitä kannattaa opiskella,
kun en enää voi tehdä
entistä työtä?

Ohjurin palvelut ja toimenpiteet:
Työllistymistä ja tutkinnon suorittamista edistävät koulutukset:
a) Eri ammattialojen peruskoulutus (=ryhmäkoulutus)
– Annetaan mahdollisuus tutustua ammattialaan, testata
soveltuvuutta alalle, arvioida opiskeluvalmiuksien riittävyyttä
sekä opiskella alan perustietoja ja taitoja
-> tuetaan ammatinvalintaa, tutkinnon suorittamista ja työllistymistä
b) Yksilön tarpeisiin suunniteltu koulutus
– Työllistymistavoitteinen koulutus
– Tutkintoon/ tutkinnon osaan valmistava koulutus
Koulutukset voidaan ”poluttaa” asiakkaan tarpeen mukaan toisiaan
tukevaksi opiskeluprosessiksi. Tarvittaessa hyödynnetään muita
alueen palveluita. (esimerkkejä palveluprosesseista)
c) Palkkatuettu työ
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Esimerkkejä Ohjurin ja muiden palveluiden palveluprosessista:
Opinto- ja
uraohjaus:
-osaaminen
-keh.tarpeet
-kiinnostuksenkohteet
ja niiden
konkretisointi
-työllistymisen esteet
-työnhaun
ideointi ja
tukeminen
-koulutusten
esittely
-jatkosuunnitelmat
-palvelu-ja
ohjaustarvearvio
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TE-toimiston
palvelu:
työkokeilu

Yksilöllinen,
työllistymistatavoitteinen
koulutus

Yksilöllinen
tutkintotavoitteinen koulutus

Koko
tutkinnon
suorittaminen

Koulutuskokeilu (TEtoimiston
ostopalvelu)

Koko tai
osatutkinnon
suorittaminen

Yksilöllinen,
työllistymistatavoitteinen
koulutus

PalkkaTukityö

Eri
ammattialan
peruskoulutus
(esim. sote,
kaupanala)

Yksilöllinen osatutkintotavoitteinen koulutus

PalkkaTukityö

Koko
tutkinnon
suorittaminen

Työllistyminen
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Resurssit Kaustisen seutukunnan verkostotyöntekijän
työhön:
• Tavoitteena tiivistää hankkeen yhteistyötä kuntien ja alueen
yritysten kanssa
Tehtävät:
• Kehittää ja toteuttaa hankkeen palveluihin ohjautumista
• Kehittää työllistymistä edistäviä toimintamalleja yhteistyössä
projektin työntekijöiden kanssa (esim. yksilölliset
rekrykoulutukset, työelämäyhteistyö)
• Juurruttaa hankkeessa toteutettuja toimintamalleja osaksi
alueen työllisyydenhoidon palveluja
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Lisätietoja Ohjurista ja sen palveluista:
Merja Forslund
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
puh. 044 725 0850
merja.forslund@kpedu.fi
KIITOS!
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