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Ohjaamo-verkoston luominen, 

johtaminen ja mallintaminen  

 

 Ohjaamojen määrä yli 30 –

koordinointityön määrän iso kasvu 

 Ohjaamot verkostoituneet hyvin 

keskenään 

 Ohjaamot avautuneet vaihtelevasti – 

lopuillakin ovet auki vuodenvaihteessa 

 Laadittu Ohjaamojen suositukset 

 Valmistelua mm. Porvoo, Varkaus, 

Kajaani, Raahe, Valkeakoski 

 TYPPI-asiakasrekisteri käytössä 

Ohjaamoissa vuoden 2016 alusta 

 Toteutettua: Projektipäällikköpäivä 22.9. 

ja Ohjaamo-päivät 23.-24.9.15 Lahti  
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Verkko-ohjauksen kehittäminen 
 

 Verkkopalvelusuunnittelija Marko Kilpeläinen aloittanut 19.10.15 

 Ohjaamojen verkkosivun toteutus ensimmäisenä haasteena 

11/15 - 1/16    

 Kohtaamo nimeää Verkko-ohjauksen kehittämisryhmän 

mahdollisimman pian, työskentelyaika 7/2017 asti 

 Kehittämisryhmän tehtävänä on visioida, suunnitella, 

aikatauluttaa ja seurata verkko-ohjauspalvelun kehittämistä ja 

käyttää hyväksi eri hallinnonalojen asiantuntemusta sekä 

kokemusta verkkopalvelujen toteuttamisesta  
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Viestintä,  sidosryhmät ja Ohjaamojen 

markkinointi 

 Ohjaamojen brändäystä ja 

markkinointia tukeva graafisen ilmeen 

osa 1  (tunnus ja kuvasto) käytössä, 

sovellukset työn alla - valmista 11/15.  

 Kohtaamon verkkosivu ja Ohjaamojen 

1. vaiheen verkkosivu perustietojen 

esittelylle/ylläpidolle 1/16   

 Messunäkyvyyttä mm. 

Kuntamarkkinat, Sijaishuoltopäivät, 

tulossa Kirkon kasvatuksen päivät, 

Educa 

 Kohtaamon (kevyt) esittelyvideo 

tuotannossa 

 suunnitteilla Ohjaamo-viikko 1-2/16 
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Tutkimus ja arviointi 

 Tutkimuskokonaisuuden suunnittelu etenee 

(seuraava dia) 

 Ohjaamo 2020 –vertaisoppimisen 

ensimmäinen kierros toteutettu, analyysi 

menossa, yhteistyö VOKESin kanssa  

 Ohjaamojen tuloksellisuusarviointi - työryhmä 

koottu, valmistelussa, ryhmä toimii 11/2015–

4/2016   

 Opinnäytteitä tulossa, paljon kiinnostusta 

 Hankearvioinnin tekee Tutkimus Nieminen Oy, 

käynnistyspalaveri 28.9. 
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Tutkimuksellinen tuki Ohjaamo-mallin ja 

nettiohjauksen kehittämiseen ja juurruttamiseen 

Nuoret asiakkaina ja 

kansalaisina 

Nuorten 

tavoittaminen ja 

osallisuus  

Ohjaus- ja 

palveluprosessit, 

tuki nuorten 

näkökulmasta 

Nuorisotutkimuk- 

sen / Ohjauksen 

tutkimuksen ote 

Toimintaympäristöt ja 

prosessit 

Paikalliset 

toimintaympäristöt, 

verkostot ja haasteet 

Ohjaamo-mallin ja 

monialaisen yhteistyön 

kehittäminen 

Ohjaamojen 

vertaisoppiminen  

Kehittävän 

työntutkimuksen / 

Verkostotyön 

tutkimuksen ote 
 

Päätöksenteko / 

juurruttaminen 

Ohjaamojen ja 

nettiohjauksen 

osuvuus ja 

tuloksellisuus. 

Tulosten arvioinnin 

mittari: Hyöty nuorelle / 

toimijalle / 

yhteiskunnalle 

Keissianalyysit 

Tuloksellisuus-

arvioinnin ote 
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Huomioitavaa / tulevia tapahtumia 

 Projektipäällikkö aloittanut 1.10.2015 

 Yhteistyöpalavereja sovittu STM/SOKRAn ja SOLMUn kanssa, 

TEM/Kotona Suomessa, OKM/Osuva ohjaus 

 Projektipäällikköpäivät 25.11.15, 15.-16.2.16  

 IV Ohjaamo-päivät 15.-16.3.16 

 Pääyhteistyökumppanina Allianssi-risteilyllä 13.-14.4.16  

 One-Stop Guidance Center: developing policy and practice for 

co-careering–seminar 26.11.15 JKL 

 Sillat-nuorisokonferenssi, 26.-28.9.2016 
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