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Asiantuntija on nuorten 

käytettävissä.
Antakaa vaihtoehtoja, tukekaa 

nuorten ideoita, kannustakaa 

valinnoissa!
Oppimisen pitäisi olla 

innostavaa.

Haluan isona tehdä 

hyvää ja vaikuttavaa 

työtä.

Haluaisin, että aikuiset 

kuuntelisivat lapsia ja että 

verkosto tukee valintojani.
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Mistä on kyse?

Mitä?

– Tavoitteena on kehittää eteläsavolaista elinikäisen oppimisen, 

ohjauksen ja nuorisotakuun laatua ja aktivoida verkostojen jäseniä 

strategisesti suunniteltuun kehittämiseen

Miksi?

– Verkostojen voimavarat käyttöön tehokkaasti ja laadukkaasti

– Maakunnallinen ja valtakunnallinen tahto kehittää yhteisiä järjestelyjä 

Ohjaamo-tyyppiseksi (vrt. valtakunnallisen ELO-ryhmän ja 

nuorisotakuun ryhmän tavoitteisiin) nuorille ja kaikenikäisille

Miten?

– Aktivoidaan verkostoja, kuntia, kuntayhtymiä, SOTE-toimijoita, 

oppilaitoksia, työelämän palveluita, järjestöjä ja yrityksiä 

– Tehdään näkyväksi ja tiivistetään työtä yhdessä näiden verkostojen 

kanssa Etelä-Savossa

– Sovitaan yhteisistä kehittämiskohteista ja -tavoista

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20173



Vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnin tavoite

• Luomme rakennetta, kuinka osoittaa ELO- ja 

nuorisotakuun toiminnassa vaikutukset ja vaikuttavuus ja 

kuinka tunnistaa syy ja seuraus -suhteet

• Tarjoamme työkalua toiminnan suuntaamiseen ja 

seurantaan

• Tausta-aineistona arvioinnissa
– Verkoston tilaisuuksissa, koulutuksissa ja tapahtumissa kerättyjä 

palautteita ja työstettyjä suunnitelmia kehittämiskohteista 

(suullisia ja kirjallisia)

– Hankkeista saatuja suullisia ja dokumentoituja palautteita

– Seurantajärjestelmät: ESR, Hyrrä

– Kohdennetut sähköiset kyselyt ja palautteet

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20174



Vaikuttavuuden mittaamisesta

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20175

Lähde: Sitra 3.3.2014, www.sitra.fi/artikkelit, Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata?



Vaikutukset ja vaikuttavuus Etelä-Savossa 2013 - 2016 

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20176

PANOS

Verkostojen 
työhön 

osallistuneiden 
työpanosta

ESR-hankkeiden 
EU:n ja valtion 

osuudet 
8 264 548 € ja 
33 hanketta

Maaseutu-
rahaston ja 

Leadereiden EU:n 
ja valtion osuudet 

469 944 € ja 
11 hanketta

TUOTOS
Verkostojen työtä näkyvissä 

https://peda.net/hankkeet/eejn/sest

Maakunnan strategia 
https://peda.net/hankkeet/eejn/eojnt

22e

Nimetyt nuorisotakuun 
neuvottelukunta 2013 – 2014 ja 

ELO-ryhmä 2013 – 2016, ja 
muut 

https://peda.net/hankkeet/eejn/koko
ontumiset

Koulutukset, 
yhteistyötilaisuudet 

https://peda.net/hankkeet/eejn/km

Nuorten ääni 
https://peda.net/hankkeet/eejn/nuor

isotakuu

Nuorten ja aikuisten ohjaukset 
ja polutukset töihin, opintoihin 

ja muihin toimiin osin 
hankkeiden avulla 

Osin vakiintuneet Ohjaamot 
Olkkari, Pientare, Posse

https://peda.net/hankkeet/eejn/ohja
amot/eo

Viestintä osana verkoston 
työtä: Peda.net, Facebook, 

Twitter, YouTube, Periscope, 
https://peda.net/hankkeet/eejn

VAIKUTUS

1) Toimijoiden yhteistyö 
ja yhdessä tekeminen 

tiivistynyt ja työtavat osin  
uusiutuneet

2) Toimijoiden ja 
verkostojen 

ohjausosaaminen 
parantunut ja ohjauksen 

kehittäminen 
jäntevöitynyt 

3) Nuoria mukana 
suunnittelussa, 

toiminnassa, 
arvioinnissa, 

kehittämisessä

4) Toimijat luoneet uusia 
hankkeita, projekteja, 

opinnäytteitä, 
tutkimuksia, julkaisuja

5) Monimuotoinen 
viestintä kehittynyt 
toimijoiden välillä ja 
asiakkaiden kanssa

VAIKUTTA-
VUUS

1) Verkostotyön laatu 
parantunut ja 

johtaminen osana 
jatkuvaa kehittämistä 

2) Nuorille palveluita 
kynnyksettömästi ja 

kaikenikäisten 
vastaavaa palvelua 

suunnitellaan 

3) Nuoret kokeneet 
osallisuutta ja saaneet  

vaikuttaa asioihin

4) Verkostossa 
määritellään vastuita 

ja hankkeita  
strategisesti käyttäen 

tutkimustietoa ja 
laadun mittauksen 

menetelmiä  
organisaatioita 

ylittävästi 

5) Verkostoissa  
käytetään viestinnän 

monimuotoisia 
menetelmiä osana 
jatkuvaa toiminnan 

kehittämistä 
asiakkaiden, johdon, 

sidosryhmien ja 
henkilöstön kannalta

Arviointi näiden kautta

https://peda.net/hankkeet/eejn/sest
https://peda.net/hankkeet/eejn/eojnt22e
https://peda.net/hankkeet/eejn/kokoontumiset
https://peda.net/hankkeet/eejn/km
https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo
https://peda.net/hankkeet/eejn


Vaikutus 1: Toimijoiden yhteistyö ja yhdessä 

tekeminen tiivistynyt ja työtapoja uusiutunut

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20177

TUOTOS

Verkostojen työtä 

näkyvissä 

https://peda.net/h

ankkeet/eejn/sest

VAIKUTUS 

Toimijoiden yhteistyö ja 

yhdessä tekeminen 

tiivistynyt

Tehty verkostoille 

yhteinen 

viestintäkokonaisuus 

Peda.netiin ja 

Facebookiin: 

https://peda.net/hankkeet

/eejn

→

Luotu näkyvä verkostokartta 

kuvana, mistä linkit jäseniin: 

kuntien ja seutujen,

Ohjaamojen, ELO- ja 

nuorisotakuun, maakunnallisia 

ja itäsuomalaisia sekä 

valtakunnallisia verkostoja: 

https://peda.net/hankkeet/eejn/s

est

Piirretty verkostoja ja 

tapahtumia yhdessä 

kuvaksi, esim. 

https://peda.net/hankkeet

/eejn/nuorisotakuu/1nps/

m3eopojtvt/th3eopk

→

Luotu maakunnan Ohjaamo-

toimijoiden  verkosto 2014-: 

https://peda.net/hankkeet/eejn/

ohjaamot/eo

Nuoret kuvanneet 

palvelujaan
→

Esim. Savonlinnassa nuorten 

kuvaaman palvelut: 

http://www.innostin.fi/nuorenkau

punki/

→

A) Verkostotyön laatu 

parantunut ja sen 

johtaminen osana jatkuvaa 

kehittämistä 

B) Kyselyn mukaan yli 80 

% vastanneista: kehitys 

ollut myönteistä ELO-

ryhmän, ELO-verkoston, 

ELO-

täydennyskoulutusten ja 

verkostoitumistilaisuuksi-

en sekä ELO-hankkeiden 

kautta

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/sest
https://peda.net/hankkeet/eejn
https://peda.net/hankkeet/eejn/sest
https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu/1nps/m3eopojtvt/th3eopk
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo
http://www.innostin.fi/nuorenkaupunki/


Vaikutus 1: Toimijoiden yhteistyö ja yhdessä 

tekeminen tiivistynyt ja työtapoja uusiutunut

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20178

TUOTOS

Verkostojen työtä 

näkyvissä 

https://peda.net/hank

keet/eejn/sest

VAIKUTUS 

Toimijoiden 

yhteistyö ja 

yhdessä 

tekeminen 

tiivistynyt

Arvioitu toimintaa yhdessä 

toiminnallisin menetelmin
→

Yhteinen

kehittämiseen ja 

tulevaisuuteen 

orientoitunut työtapa

Käytetty digitaalisia 

mahdollisuuksia →

Pääosin Skype-

palaverit verkostoissa 

ja osin 

asiakaskontakteissa, 

tapaamiset avoimia ja 

nähtävissä

→

→

C) Yhteinen työ ja 

teemana ELO sekä 

nuorisotakuu tulleet 

näkyvämmäksi ja 

tunnistettavammaksi –

myös poliittisessa 

päätöksenteossa

D) Yhdessä tekeminen 

on vahvistanut 

ohjausjärjestelyjen 

vakinaistamista ja 

tunnettuutta

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/sest


Vaikutus 2: Toimijoiden ja verkostojen ohjausosaaminen 

parantunut ja ohjauksen kehittäminen jäntevöitynyt 

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.20179

TUOTOS
Nimetyt

nuorisotakuun 

neuvottelukunta 

2013 – 2014 ja ELO-

ryhmä 2013 – 2016, 

ja muut 

https://peda.net/hank

keet/eejn/kokoontum

iset

VAIKUTUS 
Toimijoiden ja 

verkostojen 

ohjausosaaminen 

parantunut ja ohjauksen

kehittäminen 

jäntevöitynyt

Nuorisotakuun

neuvottelukunta 2013 -

2014

→

Pani käytäntöön nuorisotakuun 

yhteisiä järjestelyjä ja 

maakunnallisen strategiatyön 

nuorisotakuuseen

ISO ELO 2013 - 2016 →

Apuna ELO-toiminnan 

koordinoinnissa, strategisessa 

suunnittelussa, ohjaamisessa, 

seurannassa ja 

kehittämissuuntien 

terävöinnissä

Laaja ELO-verkosto →

Mukana aktiivisesti eri 

vaiheissa uudistusten 

arvioinnissa, suunnittelussa ja 

kokeiluissa 

A) Järjestetty nuorten 

palveluita mahdollisimman 

kynnyksettömästi kolmessa 

kaupunki-Ohjaamossa: alkaen 

Olkkarissa 2011, Pientareessa 

noin 2015 ja Possessa 2016 

B) Kaikenikäisten 

maakunnallinen Ohjaamo 

suunnitteilla 2017

C) Antanut suuntaa myös 

työelämän laadun 

verkostotyöhön ja viestintään: 

http://hyvatyoelama.fi/etelasavo

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/kokoontumiset
http://hyvatyoelama.fi/etelasavo


Vaikutus 2: Toimijoiden ja verkostojen ohjausosaaminen 

parantunut ja ohjauksen kehittäminen jäntevöitynyt 

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.201710

TUOTOS 

Koulutukset, 

yhteistyötilai-

suudet
https://peda.net

/hankkeet/eejn/

km

VAIKUTUS 

Toimijoiden ja 

verkostojen 

ohjausosaaminen 

parantunut ja ohjauksen

kehittäminen 

jäntevöitynyt

24 ELYn järjestämää 

(tai se vastuullisena 

kumppaneiden kanssa) 

koulutusta, noin 810 

osallistujaa

→

Ohjauksen arviointi, laatu ja työtavat 

kehittyneet monialaisiksi ja 

monihallinnollisiksi

Lisäksi hankkeiden ja 

verkostojen muut 

koulutukset ja 

valtakunnalliset 

koulutukset verkostojen 

jäsenille

→

Vahvistanut uskoa siihen, että suunta 

on maakunnassa oikea ja samalla 

myös edelläkävijän rooli esim. 

Ohjaamo-toiminnassa 

30 ELYn järjestämää tai 

vastuulla ollutta 

yhteistyö- ja 

kehittämistilaisuutta, 

noin 728 osallistujaa eri

tilaisuuksissa yhteensä

→

Sovittu uusia kumppanuuksia, 

syvennetty sopimus-

pohjaisesti yhteisiä ohjaus-

järjestelyjä, otettu yhteisiä

arviointimenetelmiä (hymy-

naama Ohjaamoissa) ja huolen 

ilmaisu (Tajua mut!)

D) Antanut lisää luottamusta 

yhteistyökumppaneihin

E) On tehty sopimuspohjaisia 

järjestelyjä ohjaukseen

F) Vakiinnutettu Mikkelin 

Ohjaamo Olkkari ja 

Pieksämäen Pientare

G) Nuorten ohjaus- ja 

palveluverkostot terävöittäneet 

tavoitteita ja toimintaa 

(http://www.doria.fi/handle/100

24/103838)  

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/km
http://www.doria.fi/handle/10024/103838


Vaikutus 3: Nuoria mukana suunnittelussa, 

toiminnassa, arvioinnissa, kehittämisessä

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.201711

TUOTOS

Nuorten ääni 

https://peda.net/hank

keet/eejn/nuorisotak

uu

VAIKUTUS
Nuoria mukana 

suunnittelussa, 

toiminnassa, 

arvioinnissa, 

kehittämisessä

ELY järjestänyt nuorilta nuorille 

15 vaikuttamistilaisuutta 

nuorisotakuun teemoissa eri 

kunnissa ja maaseudulla, missä 

nuoria osallistujia noin 1300 ja 

Karjalan prikaatissa noin 800,

järjestäjinä opiskelijoita ja muita 

nuoria noin 100 

→

Nuoret ovat suunnitelleet 

omaa tulevaisuuttaan ja 

vaikuttaneet maakunnan 

ohjausjärjestelyihin,  

strategiseen suunnitteluun 

sekä oman kunnan 

toimintaan lasten ja nuorten 

kannalta: Nuorten foorumit, 

Lasten ja nuorten 

maaseutuparlamentti, Oma 

robotti! Elämä on peliä

Maakuntalehtien Länsi- ja Itä-

Savon ja muiden kumppanien 

kanssa Nuori duuniin                   

-viestintäkampanja 2013 – 2014, 

missä nostettiin esiin nuoria

→

Myönteiset ja aidot 

esimerkit nuorten 

onnistumisista ja valinnoista 

esiin verkossa ja 

paperilehdissä päivittäin

Nuoret kokoontumisissa
→

Nuoret, nuorten järjestöt ja 

nuorisovaltuustot 

edustettuina nimetyissä 

ELYn ryhmissä ja osin 

ohjaus- ja 

palveluverkostoissa

A) Nuoret kokeneet 

osallisuutta ja saaneet  

vaikuttaa asioihinsa

B) Nuoret kokeneet 

myönteisesti 

vaikuttamisen omaan 

elämäänsä ja 

valintoihinsa, kuntaansa, 

maakuntaansa

C) Nuoret ovat saaneet 

tilaisuuksia tehdä asioita 

nuorten itsensä 

järjestäminä, aikuiset 

tukena

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu


Vaikutus 3: Nuoria mukana suunnittelussa, 

toiminnassa, arvioinnissa, kehittämisessä

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.201712

TUOTOS

Nuorten ääni 

https://peda.net/h

ankkeet/eejn/nuori

sotakuu

VAIKUTUS
Nuoria mukana 

suunnittelussa, 

toiminnassa, 

arvioinnissa, 

kehittämisessä

Arviointia toiminnan 

laadusta

→

Nuoret mukana arvioimassa 

Ohjaamo-toimintaa

valtakunnallisissa selvityksissä 

ja alueen omissa (hymynaama 

ja muut tilaisuudet), mistä 

erinomaiset palautteet, nuorilla 

oma Olkkarin ohjausryhmä

ELY ja maakuntaliitto 

järjestivät nuorille 

verkkovaikuttamisen 

kyselyn 2013, johon 

osallistui yli 300 nuorta

→

Nuoret saivat vaikuttaa siihen, 

millaisen tulevaisuuden 

maakunnan he toivovat ja 

millaista maakuntastrategiaa 

nuoret haluavat

Maakuntaliitto vastasi 

ELYn kanssa nuorille 

suunnatusta pienestä 

hankkeesta, jossa nuoria 

haastattelemalla 

selvitettiin nuorten toiveita 

asumisesta ja elämisestä 

maakunnassa

→

Nuoret saivat vaikuttaa siihen, 

millaisen tulevaisuuden 

maakunnan he toivovat ja 

millaista maakuntastrategiaa 

nuoret haluavat

D) Ohjaamo-

toiminnassa levinnyt 

nuorten omaehtoinen 

toiminta tärkeäksi 

osaksi Ohjaamoja

E) Puhe nuorista ja 

nuorisotakuusta on 

ollut enemmän 

myönteistä 

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu


Vaikutus 4: Toimijat luoneet uusia hankkeita, 

projekteja, opinnäytteitä, tutkimuksia, julkaisuja

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.201713

TUOTOS

Nuorten ja aikuisten 

ohjaukset ja 

polutukset töihin, 

opintoihin ja muihin 

toimiin osin 

hankkeiden avulla

VAIKUTUS 

Toimijat luoneet 

uusia hankkeita, 

projekteja, 

opinnäytteitä, 

tutkimuksia, 

julkaisuja

Tuotettu ja hyväksytty 

hankkeita, joilla päästään 

vaikuttamaan 

ohjausprosesseihin ja 

oppimiseen

→

Ohjauksen toimijoilla halu 

muuttaa nuoren ja 

aikuisen polkua 

selkeämmäksi

Nuorten ja aikuisten 

työllisyyttä edistävät hankkeet,

kokeilut ja uudistukset

→

Nuoret saaneet 

nopeammin TNO-

palveluita ja aikuiset 

erityisesti työllistymistä 

edistävää tukea, esim. 

https://peda.net/hankkeet

/eejn/kirjallisuutta/eojok/h

mhmt2jiuhttojtmka

→

→

A) Parhaimmillaan 

verkostossa 

määritetään vastuita

ja hankkeita 

strategisesti käyttäen 

tutkimustietoa ja 

laadun mittauksen 

menetelmiä 

organisaatioita 

ylittävästi ja 

yhdistävästi

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/kirjallisuutta/eojok/hmhmt2jiuhttojtmka


Vaikutus 4: Toimijat luoneet uusia hankkeita, 

projekteja, opinnäytteitä, tutkimuksia, julkaisuja

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.201714

TUOTOS

Nuorten ja aikuisten 

ohjaukset ja 

polutukset töihin, 

opintoihin ja muihin 

toimiin osin 

hankkeiden avulla

VAIKUTUS 

Toimijat luoneet 

uusia hankkeita, 

projekteja, 

opinnäytteitä, 

tutkimuksia, 

julkaisuja

Opiskelijoiden ja oppilaitosten 

opinnäytetyöt, harjoitustyöt, 

projektituotokset, esim. 

https://peda.net/hankkeet/eejn

/kirjallisuutta/yhteisi%C3%A4-

aiheita ja 

https://peda.net/hankkeet/eejn

/kirjallisuutta/nk/nojpk/oissnnk

enpea

→

Uudistettu 

ohjauskäytäntöjä ja tehty 

niiden perusteella uusia 

kokeiluja, esityksiä 

valtakunnan tasolla ja 

maakunnassa, esim. 

https://peda.net/hankkeet

/eejn/kirjallisuutta/nk/mok

ntpjsm ja 

https://peda.net/hankkeet

/eejn/ohjaamot/tsyoe/vtjs

ELYn selvityksiä ja seurantaa
→

Esim. 

http://www.doria.fi/handle/

10024/103838 ja 

nuorisotakuusta 

indikaattoritietoja pp-

esitys 

https://peda.net/hankkeet

/eejn/nuorisotakuu/in8e

B) Kaupunkien 

lisäksi 

syrjäseutujen 

nuoret ja aikuiset 

päässeet mukaan 

toimintaan

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/kirjallisuutta/yhteisi%C3%A4-aiheita
https://peda.net/hankkeet/eejn/kirjallisuutta/nk/nojpk/oissnnkenpea
https://peda.net/hankkeet/eejn/kirjallisuutta/nk/mokntpjsm
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/tsyoe/vtjs
http://www.doria.fi/handle/10024/103838
https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu/in8e


Vaikutus 4: Toimijat luoneet uusia hankkeita, 

projekteja, opinnäytteitä, tutkimuksia, julkaisuja

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 14.3.201715

TUOTOS
Nuorten ja aikuisten 

ohjaukset ja 

polutukset töihin, 

opintoihin ja muihin 

toimiin osin 

hankkeiden avulla

VAIKUTUS 
Toimijat luoneet uusia 

hankkeita, projekteja, 

opinnäytteitä, tutkimuksia, 

julkaisuja

Nuorten ja aikuisten 

työllisyyttä edistävät 

hankkeet, kokeilut ja 

uudistukset

→

On pystytty taantuman aikana 

pitämään nuorten työttömyysjaksot 

kohtuullisen lyhyinä, E-S:n TE-

toimisto Suomessa kärkinelikossa

→

Tap → Mu

K

C) Nuorten 

työllisyys 

heikentynyt koko 

jakson aikana pitkän 

taantuman takia 

mutta parantumassa 

2017 alkuun, 

sama tilanne 

aikuisilla

VAIKUTTAVUUS



Vaikutus 4: Toimijat luoneet uusia hankkeita, 
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TUOTOS

Osin vakiintuneet 

Ohjaamot Olkkari, 

Pientare, Posse

https://peda.net/hankk

eet/eejn/ohjaamot/eo

VAIKUTUS 

Toimijat luoneet 

uusia hankkeita, 

projekteja, 

opinnäytteitä, 

tutkimuksia, 

julkaisuja

Ohjaamo Olkkari Mikkelissä 

vakiintunut, perustus 

hankkeena 2011; Ohjaamo 

Pientare Pieksämäellä 

vakiintunut, perustus 

kaupungin omalla 

rahoituksella 2015 – 2016 

nykyisenlaiseksi; Ohjaamo 

Posse Savonlinnan seudulla 

perustettu hankkeena 2016

→

Nuoret pystyneet

saamaan palvelua 

yhdestä paikasta, ja 

uudistettu 

ohjauskäytäntöjä 

verkostoksi ja 

sopimuspohjaiseksi

Ohjaamoissa hankkein 

kehitetty toimintaa esim. 

Olkkarissa Tajua mut! ja

nuoren osallisuutta, Possessa

opinnollistamista
(https://www.youtube.com/watch?v=-

XF0PyPwIxE&feature=youtu.be) ja 

Pieksämäellä perhetyötä

→

Jäänyt tai jäämässä 

vakiintuneeksi

toiminnaksi ja pysyväksi 

palveluksi nuorille

→

→

D) Nuorten

ja heidän 

vanhempiensa 

hyväksymä ja 

luottamuksen 

saanut palvelu

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo
https://www.youtube.com/watch?v=-XF0PyPwIxE&feature=youtu.be


Vaikutus 5: Monimuotoinen viestintä kehittynyt 

toimijoiden välillä ja asiakkaiden kanssa
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TUOTOS

Viestintä osana 

verkoston työtä 

https://peda.net/hank

keet/eejn

VAIKUTUS 

Monimuotoinen

viestintä kehittynyt 

toimijoiden välillä 

ja asiakkaiden 

kanssa

On luotu yhteinen 

monimuotoinen 

viestintäratkaisu 

verkoston käyttöön

→

Koordinointi ja 

viestintä helpottunut, 

sähköpostiliikenne 

vähentynyt

Some-välineet osana 

viestinnän kokonaisuutta: 

Nuorisotakuu Etelä-Savo 

Facessa, E-S:n 

Ohjaamotoimijat Facen

suljetussa ryhmässä, 

ELYn Twitter ja Periscope

sekä YouTube

→

Ohjaamo-toiminnassa 

ja hankkeissa 

käytettyjä yhteisiä 

välineitä ja lisäksi 

niiden omia välineitä 

ja omia some-

osoitteita, esim. 

blogeja, nuoret 

mukana 

suunnittelussa ja 

tekemässä viestintää

→

→

A) Verkostoissa 

käytetään viestinnän 

monimuotoisia 

menetelmiä osana 

jatkuvaa toiminnan 

kehittämistä asiakkaiden, 

johdon, sidosryhmien ja 

henkilöstön kannalta

B) Antanut suuntaa myös 

työelämän laadun 

verkostotyöhön ja 

viestintään: 

http://hyvatyoelama.fi/etel

asavo

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn
http://hyvatyoelama.fi/etelasavo
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TUOTOS

Viestintä osana 

verkoston työtä 

https://peda.net/

hankkeet/eejn

VAIKUTUS 

Monimuotoinen

viestintä kehittynyt 

toimijoiden välillä ja 

asiakkaiden kanssa

Skype-

tapaamiset
→

Ohjaamo Possessa

esim. KELAn

palveluissa 

Viestintää

suunnitellaan 

yhdessä
→

Esim. Ohjaamo-

toiminnassa, 

Ohjaamo-viikon 

yhteinen viestintä ja 

tempauksien viestintä

→

→

C) Ohjaustilanteissa 

opeteltu käyttämään 

erilaisia digitaalisia 

välineitä

D) Asiakkaat saavat 

helpommin yhteyden 

E) Syrjäseutujen 

nuorilla matalampi 

kynnys päästä 

kasvokkain 

ohjaustilanteeseen

VAIKUTTAVUUS

https://peda.net/hankkeet/eejn
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