
Etelä-Suomen suuralueosion projektihaku syksyllä 2014 

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella toimivat hankkeet 

Kanta-Häme 

Suomen yrittäjäopiston kannustus Oy: Nuoret huippumyyjät, tuki 117 348 € 

Nuoret huippumyyjät –hanke hioo nuorista myyjiä erityisesti pk-yritysten myyntitehtäviin, lukuun ottamatta 
vähittäiskaupan alaa. Kohderyhmänä ovat nuoret (20-29-v.) myynnin osaajat, jotka ovat suorittaneet 
kaupalliset opinnot tai ovat niissä loppusuoralla. Hankkeeseen valitut, tulevat nuoret huippumyyjät jaetaan 
alussa osaamistiimeihin heidän osaamispohjansa, motivaationsa ja osallistuvien yritysten tarpeiden 
perusteella. Osaamistiimit tarjoavat osaamispääomaansa valittujen case-yritysten tarpeisiin. Tiimit kehittävät 
yritysten myyntiä yhteistyössä asiantuntijavalmentajien ja yrityksen avainhenkilöiden kanssa. 

 

Hämeen Sininauha ry: VALO 2015, tuki 354 843 € 

Hankkeen tavoitteena on valmentaa nuoria suorittamaan osanäyttötutkintoja sekä jatkamaan työelämään tai 
jatkokoulutukseen. VALO-toimintamalli mahdollistaa vaikeasti työllistyville, ilman ammatillista perustutkintoa 
oleville nuorille, polun työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen rakennussaneerauksen ja 
kiinteistöhuollon alalla. Näyttötutkintoihin valmentamisen lisäksi hanke tarjoaa opiskelijoille yksilöllistä tukea. 
 

Hyria koulutus Oy: Hyvinvointiklinikka – osallistava pedagogiikka ja työelämän 
uudet tarpeet hyvinvointialojen ammatillisessa koulutuksessa, tuki 180 879 €  

Hanke edistää hyvinvointialoilla ammattiin opiskelevien nuorten opintoihin kiinnittymistä, työelämässä 
tarvittavan ammattitaidon saavuttamista sekä työllistymistä vanhuspalvelualalle. Hankkeessa selvitetään, 
miten hyvinvointialan opetus toteutetaan osallistavasti (hyvinvointiklinikka) ja mikä opetuksen sisältö pitäisi 
jatkossa olla, kun vanhuspalvelujen osuus hyvinvointipalveluista kasvaa väestön ikääntymisen seurauksena.  

 

Hämeenlinnan kaupunki: Toimi! – Nuoren polku palveluihin toiminnallisen 
kuntoutumisen kautta, tuki 350 000  € 
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan ja Hattulan alueen alle 29-vuotiaiden nuorten sosiaalista 
osallisuutta ja toimintakykyä lähipalvelun ja toiminnallisuuden keinoin. Hankkeen tarkoituksena on auttaa 
nuorta löytämään polkuja ammattiin ja työelämään toiminnallisen kuntoutumisen kautta. Hankkeessa 
hyödynnetään taiteen, kulttuurin, liikunnan ja muun harrastustoiminnan keinoja ja osaajia sosiaalisen 
osallisuuden aikaansaamiseksi ja kuntoutumisen edistämiseksi 

 

Hyria koulutus y: Osuma - maahanmuuttajien osaaminen ja palvelupolut 
näkyviksi, tuki 406 901 €  

Osatoteuttajina: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Lausrea-ammattikorkeakoulu Oy, Riihimäen tilat ja 
kehitys Oy, Hyvinkään Riihimäen seudun ammattikoulusäätiö 

Hankkeessa kehitetään työkaluja maahanmuuttajien sujuvampaan siirtymiseen työelämään, 
työllistymisvalmiuksien parantamisen ja tarvittavan lisä- ja täydennyskoulutuksen kautta. 
Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista  ja opinnollistamista työpajatoiminnassa kehitetään. Lisäksi 
luodaan verkostoja työ- ja elinkeinoelämään työllistymisen edistämiseksi ja työnantajien tarpeiden 
huomioimiseksi.  



Päijät-Häme 

Helsingin yliopisto: Viisaat valinnat, tuki 369 954 €  

Hankkeen tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien (erityisesti maahanmuuttajataustaiset) 
osallistumista koulutukseen  kannustamalla nuoria etsimään ja löytämään omia uravaihtoehtoja. 
Kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksellisessa nivelvaiheessa (7-10 lk) oleviin nuoriin. Hankkeessa 
vaikutetaan nuorten asenteisiin, kehitetään opinto-ohjausta ja vahvistetaan opinto-ohjaajien osaamista 

PHKK, koulutuskeskus Salpaus: OPINtie , tuki 718 042 € 

Osatoteuttajat: Heinolan kaupunki, Sysmän kunta 

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä opiskelijan opintojen keskeyttämistä ja taata nopea puuttuminen 
opinto- ja uraohjausta tehostamalla. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta, jolla ilman 
koulutuspaikkaa oleville nuorille syntyy mahdollisuus suorittaa työpajajaksolla ammatillisia opintoja. Lisäksi 
hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ohjauspalvelua yhteistyössä mahdollisen Ohjaamo –palvelun 
kanssa. 

Päijät-Hämeen Klubitalot ry: Kohti unelmia –hanke, tuki 310 726 € 

Hankkeen päätavoitteena on mielenterveyskuntoutujien työelämävalmiuksien, ammatillisen 
kuntoutumisen ja elämänhallinnan vahvistaminen esimerkiksi räätälöityjen koulutuksien ja pitkäkestoisen 
tuen avulla.  Lisäksi otetaan käyttöön uusi toimintamalli oppilaitosyhteistyöstä Päijät-Hämeen 
koulutuskeskusten kanssa sekä kehitetään malli kokemusohjaajan työskentelystä 
mielenterveyskuntoutujan ammatillisen kuntoutumisen tukemisessa. 

Harjulan Setlementti: Minun tulevaisuuteni , tuki  243 198 € 

Osatoteuttaja: Lahden Diakoniasäätiö (Dila) 

Hankkeen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajataustaisia nuoria hahmottamaan omat vahvuutensa 
osana suomalaista työelämää.  Hankkeessa toteutetaan työkykyä vahvistavia tuki- ja valmennustoimia noin 
50-60:lle 17-30 -vuotiaalle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle. Tässä hankkeessa keskitytään myös 
räätälöityihin toimintoihin, kuten oman kiinnostuksen mukaan ammatti- ja opiskelututustumisiin 
shadowing -menetelmällä, suomalaisen työkulttuurin ymmärtämiseen ja peilaamiseen omaan 
kulttuuritaustaan. 


