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Mikä on Ohjaamo?

Ohjaamo on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palvelupiste. Ohjaamo 
tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja. Se on alusta, jolta julkinen, yksityinen ja kolmas 
sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan 
ja hyvinvointiin liittyen. Toimintaan osallistuvien organisaatioiden rooleista ja hallinnoinnista 
sovitaan paikallisesti. Ohjaamo-toiminta edellyttää tiivistä toiminnallista yhteistyötä valtion, maa-
kunnan ja kunnan välillä sekä yksityisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Ohjaamot toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita ja toimintaa.

Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset tavoitteet

Tavoitteet ohjaavat toiminnan muotoutumista. Ohjaamot seuraavat itsearviointina toiminnan 
kehittymistä ja ovat velvoitettuja raportoimaan siitä. Valtakunnallisella Ohjaamojen ohjaus-
ryhmällä tulee olla kokonaiskuva tavoitteiden toteutumisesta.

EDISTÄÄ NUORTEN
OSALLISUUTTA,
TOIMINTAKYKYÄ JA 
ELÄMÄNHALLINTAA

TOIMINTAA OHJAAVIEN
TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA
SEURATAAN
JÄRJESTELMÄLLISESTI

SUJUVOITTAA NUORTEN
SIIRTYMIÄ TYÖHÖN JA

KOULUTUKSEEN TAI
MUUHUN TOIMINTAAN

KOKOAA YHTEEN
PALVELUNTUOTTAJIA

MONIALAISEKSI
KOKONAISUUDEKSI

Ohjaamojen toimintaa
ohjaavat tavoitteet

Tavoitteissa etenemisestä kertoo:
1. Nuorten työttömyysjaksot lyhenevät.
2. Nuorten pitkäaikaisten toimeentulo- 

tukiasiakkaiden määrä vähenee.

Tavoitteissa etenemisestä kertoo:
Ohjaamossa asioidessaan
1. Nuori osallistuu oman tilanteensa arvioi-

miseen ja muutoksen toteuttamiseen.
2. Nuoren kyky suunnitella tulevaisuuttaan 

paranee.
3. Nuorella on mahdollisuus osallistua  

tavoitteelliseen toimintaan.

Tavoitteissa etenemisestä kertoo:
1. Ohjaamossa on tarjolla monenlaista tukea.
2. Ohjaamot rakentavat toimivan yhteistyö-

verkoston muihin hyvinvointipalveluihin.
3. Ohjaamot muodostavat valtakunnallisen 

monialaisen palvelun kehittämisverkoston.

Tavoitteissa etenemisestä kertoo:
Tavoitteiden toteutumisesta on ajantasaista 
 ja selkeää tietoa
1. Valtakunnallisesti.
2. Alueellisesti.
3. Paikallisesti.
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Ohjaamon tunnuspiirteet

• Ohjaamo tarjoaa monialaisia palveluita palvelupisteissä ja verkon kautta. 

• Ohjaamo mahdollistaa valtion, maakunnan, kunnan, yritysten ja järjestöjen 
palveluntuottajien osallistumisen toimintaan.

• Ohjaamossa on voitava asioida myös ilman ajanvarausta, sekä nuoren niin 
halutessa ilman henkilötietojen kirjausta. Myös tilojen esteettömyys on 
huomioitava. 

• Ohjaamossa asioiminen ei ole nuorta velvoittavaa, mutta Ohjaamossa voi-
daan tarjota velvoittavia palveluita.

• Ohjaamo noudattaa yhteistä visuaalista ilmettä ja viestintäohjeistusta.

• Nuorten osallisuus toiminnan kehittämisessä on suunnitelmallista.

• Ohjaamo sitoutuu tuottamaan seurantatietoa valtakunnallisen, alueellisen 
ja paikallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ohjaamoiden valtakunnallista 
vaikuttavuutta arvioidaan Ohjaamojen ohjausryhmässä. 

Ohjaamossa tulee olla osaamista neuvoa 

• Palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluohjauksessa

• Urasuunnittelussa ja työnhaussa 

• Elämän- ja arjenhallinnassa

• Fyysisessä ja psyykkisessä hyvinvoinnissa

• Osaamisen kehittämisessä ja koulutusmahdollisuuksissa

• Osallisuuden tukemisessa

• Toimeentulossa ja asumisessa

Ohjaamossa toteutetun palvelun lähtökohtana on nuoren ilmoittama yksilöllinen tarve. 
Ohjaamossa työskentelevien osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja luonteeltaan 
monialaisuuteen sekä nuorilähtöisyyteen tukevaa. Ohjaamot tekevät järjestelmällisesti 
itsearviointia ja seurantaa toiminnasta, tavoitteiden täyttymisestä ja tunnuspiirteiden toteu-
tumisesta. Itsearviointia tuetaan valtakunnallisesti. 

Kaksikielisillä alueilla Ohjaamot järjestävät palvelunsa suomeksi ja ruotsiksi.
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