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Mikä Ohjaamo on?
• Ohjaamo-nimikkeellä tai konseptilla toimivia aloitteita, hankkeita ja
toimintoja yli 30 paikassa Suomessa (kolmen ministeriön aloitteesta)
• Ohjaamo Keskipohjanmaa on kehittämishanke, jonka tavoitteena
parantaa alle 30-vuotiaiden nuorten ohjauspalveluita – tavoitteena
ns. matalan kynnyksen palvelupiste
• Tavoite on tehostaa ns. nuorisotakuun toteutumista: nopeasti työhön
tai koulutukseen ehkäisten syrjäytymiskehitystä
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Mikä Ohjaamo on?
• Kaustisen seutukunnassa Ohjaamo on toimintamallin ja
toimintatavoista sopimisen kehittämistä – yhden tai useammankaan
palvelupisteen tarpeellisuuteen tai toimivuuteen ei uskota
 Olemassa olevien resurssien oikea ja tehokas käyttö
 Uusien toimintojen pilotointi ja mallintaminen em.
huomioiden
 Nuorten osallistaminen kehittämistyöhön
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Osallistava vertaiskehittäminen Kokkolan ja Kaustisen
seutukunnissa Ohjaamo-kehittämishankkeessa
•
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Eri ikäisiä ja eri tilanteessa olevista nuorista
koostuvia ryhmiä, jotka ”kevyesti ohjaten”
osallistetaan miettimään heitä kiinnostavia ja
askarruttavia asioita heidän haluamallaan
tavalla

Nuorten vertaisryhmät marraskuu 2015 –
maaliskuu 2016 ryhmät
•

Kaustinen (yht. n. 20 nuorta)
– Kaksi viiden nuoren ryhmää 9-luokkalaisista
– Yksi kolmen nuoren ryhmä musiikkilukiolta
– Yksi ryhmä Wanha Markku –työpajalta (Kokkotyö-säätiö, koko seutukunta) 7-9
nuorta

•

Halsua (yht. 19 nuorta)
– Kaksi 9-luokkalaisten ryhmää, 9 ja 10 henkeä

•

Veteli (yht. 8 nuorta)
– Yksi kahdeksan hengen ryhmä 9-luokkalaisista

•

Lestijärvi (yht. 10 nuorta)
– Kaksi viiden hengen ryhmää 9-luokkalaisista

•

Perho (yht. 12 nuorta)
– Yksi 9 hengen ryhmä 9-luokkalaisista (valmistuu maaliskuun 2016 aikana)
– Yksi 3 hengen ryhmä Perhon Pajalta (pilottiryhmä)

5

Etunimi Sukunimi

29.4.2016

Nuorten vertaisryhmien tuottamat näkemykset koottuna
Kouluttautuminen Elämänhallinta
Koulutusasiat
Perus
aste

OPO- toiminnan
tasossa isoja eroja!
Tukiopetuksen
kohdentuminen –
koulurauha?

2.aste

Oppimisen
tavoitteiden
kirkastaminen per
oppijakso/-tunti

18-25 v

Ammatinvalinnan
ohjausta hankala
saada – pk ja 2.
aste vielä OK.

25-29 v

Koulutukseen olisi nyt
motivaatiota ja
mielenkiintoa – mitkä
ovat vaihtoehdot?
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Urasuunnittelu

Koulun ulkopuoliset
aikuiset (esim.
Etsivät) ajoittain
koululle.
Kouluterveydenhoito?

Opinto-ohjaukseen aikaa ja pitkäjänteisyyttä –
tietoa, ohjausta,
tukea.

Terveydenhuolto ja oma
vastuu.
Kuraattoripalvelu ja sen
merkitys
(vaitiolovelvollisuus/ilmoitus
velvollisuus)?
KELA lomakkeita
oppilaitokseen

Opinto-ohjauksen
määrä, laatu ja uravalintojen tukeminen

Pikavippi-ongelmat
Päihteet
KELA ja TE-palvelut
ihan OK. Etsivät on
tosi hyvä palvelu!

Parempi
toimeentulo??
KELA ja TEtoimiston palvelut
ihan OK.
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Sosiaaliset
valmiudet
Säännöt ja
rangaistukset koululla
linjakkaammiksi.
Luottamusta oppilaille

Ilta-ajan sosiaalista
toimintaa, esim.
Aikuisten Nuorten
Illat saa kannatusta

Yrittäjyys yhtenä
vaihtoehtona –
miten liikkeelle?

Työllistyminen
Tuntevat huonosti
oman alueen työnantajia.
TET, kesätyöpaikat,
yms. Paremmin
esille

Paremmin tietoa
esim. piilotyöpaikoista

Paremmin tietoa
esim. piilotyöpaikoista

Yhteenveto nuorten ajatuksista työllistymiseen
liittyen
•

Opinto-/uraohjauksen laatu, sisältö ja määrä
– Nuorten kokemukset vaihtelevat suuresti kunnittain
– Tunnistetut ongelmat:
• Ei jatkuvuutta oman kouluajan yli – ei synny rakentavaa ”asiakassuhdetta”
• OPO-opettajien vaihtuvuus ja käytettävissä oleva aika mahd. muun
opetustyön takia

•

Työllistymisnäkymä ”sumea”
– Nuoret eivät näe miten oma seutu voisi heitä työllistää ja miten omat
urasuunnitelmat voisivat liittyä omaan kotiseutuun – EIVÄT TUNNE SEUDUN
/OMANKAAN KUNNAN työnantajia!
– Onko töitä omalla seudulla koulutuksen jälkeen?
– TET, kesätyö-, harjoittelu-, työkokeilu- yms. paikat ovat ”piilossa”
– Nuoret toivovat esim. web-palvelua, jossa jotenkin tätä näkymää
parannetaan ja esim. OPOn toimintaan linkittyvää asiaa  uranäkymät
omalla seudulla vahvistuvat
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Yhteenveto nuorten ajatuksista työllistymiseen
liittyen
•

KELAn ja TE-toimiston palvelut
– Nuoret ovat tottuneet käyttämään sähköisiä palveluita ja niihin on selvä
motivaatiokin: ilman aktiivisuutta näissä palveluissa ei ole myöskään
toimeentuloa
– Esim. työllistymiseen TE-toimiston palveluiden kautta suhtaudutaan epäillen,
mutta toisaalta tosiasiatkin (mm. työpaikkatietouden kapeus) tunnistetaan

•

Varttuneemmat nuoret pitävät – kokemukseensa pohjautuen – Etsivän
nuorisotyön palvelua todella hyvänä
– Auttanut löytämään työkokeilupaikkoja
– Auttaa rakentamaan polkuja elämässä
 Verkostossa toimijat hyvässä yhteistyössä
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Suunniteltuja toimenpiteitä vertaisryhmätyön pohjalta
1.

Nuorten toivoma web-palvelu seutukunnan nuorten, yrittäjien, opojen jne.
käyttöön
–

–

2.

”Nuorisopalveluiden seutukunnallinen strategia” – työ käyntiin

3.

”Työllisyyskutsunnat” – pilotointi KASEssa alkukesästä 2016
–
–
–
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Hanke-ehdotus tekeillä yhteistyössä oppilaitosten kanssa (KASE, Ohjaamo-hanke) – nuoret
mukana suunnittelussa, testaamisessa ja lanseerauksessa sekä merkittävästi palvelun
ylläpidossa
Tavoite tukea urasuunnittelua, parantaa työnantajien tunnettuutta, piilotyötä esiin…

TE-toimiston palveluun työttömäksi kirjautuville – ns. 1. linja
Ohjaamon rooli selkä nuorisotakuun ja hankkeen näkökulmasta – ohjaustarpeiden määrittely,
palveluohjaus
yhteistyössa TE-toimiston kanssa
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