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OHJAUSTOIMINNAN HANKKEITA HÄMEESSÄ / koonnut Kristiina
Juusti
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien hankkeiden
kuvauksia /Kanta-Häme ja Päijät-Häme
Linkki tietopalveluun https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

1. Hanke
Hankekoodi: S20183
Hankkeen nimi: Osuma - maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Hyria koulutus Oy
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PYYLEHTO MIINA KATARIINA, Projektipäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miina.pyylehto@hyria.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 04577313983
Osatoteuttajat
Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö, 0213798-3
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Riihimäen tilat ja kehitys Oy, 0348794-2
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, 1046216-1
Hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava
palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa.
Keskeistä mallissa on kiinteä yhteistyö, jota hankkeen toteuttamisalueella toimivat maahanmuuttajien
työllistymistä edistäviä palveluja tuottavat tahot tekevät keskenään. Mallin kehittämisen myötä sekä
maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistään edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu
että heille alueella tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta laajenee, minkä myötä alueella
asuvien maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet paranevat.

2. Hanke
Hankekoodi: S20421
Hankkeen nimi: Virtaa, voimaa ja verkostoja naisyrittäjyyteen
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Liski
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.liski@lamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1758
Osatoteuttajat
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Hankkeen tavoitteena on edistää naisten työllistymistä ja yritystoimintaa tukemalla Päijät- ja KantaHämeen alueen naisyrittäjien valmiuksia kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa. Hankkeen tavoitteena on
edistää naisyrittäjyyden kasvua ja tukea naisten yrittäjyyden prosessia sekä kehittää naisten
yritystoimintaa. Yritysten kasvun myötä puretaan nais- ja miesyrittäjien yrittäjyyden välisiä eroja ja
yrittäjyydessä esiintyvää sukupuolten segregaatiota. Tavoitteena on tasa-arvoisempi yrityselämä. Hanke
pyrkii siten osaltaan kaventamaan yrittäjyydessä vallitsevaa sukupuolten välistä kuilua ja edistämään
työelämän sukupuolista tasa-arvoa.
Hankkeessa pilotoidaan sosiaalisiin verkostoihin ja verkostotyöskentelyyn perustuvia toimintamalleja, jotka
tukevat Kanta- ja Päijät-Hämeen naisvetoisten mikro- ja pk-yritysten kasvuhalukkuuden kehittymistä.
Hankkeessa pilotoitavat toimintamallit ovat:
1) Katalyytti eli naisten omistamille ja johtamille yrityksille suunnattu liiketoiminnan kehittämistä tukeva
neuvonta- ja ohjauspalvelu
2) Teknologiapainotteinen kehittämis/valmennusprosessi kasvuhaluisille naisyrittäjille

3. Hanke
Hankekoodi: S20432
Hankkeen nimi: OSSI - Osaaminen esiin
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.1.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Liski
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.liski@lamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 708 0359
Osatoteuttajat
Lahden kansanopisto, 0149666-9
Päijät-Hämeen koulutuskonserni, 0993644-6
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
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Hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen alueen maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymistä
ja työelämävalmiuksien kehittymistä. Hankkeen tuloksena syntyy verkostomaisesti toimiva ohjaus- ja
koulutusmalli, johon keskeiset toimijat ovat sitoutuneet hankkeen jälkeen.

4. Hanke
Hankekoodi: S20585
Hankkeen nimi: Korkeakoulu ja työelämä
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 30.6.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TIMONEN ANNE
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.timonen@lamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3855585
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Korkeakoulu ja työelämä – hankkeen tavoitteena on parantaa ja lisätä valmennustyöpajojen kautta Lahden
ammattikorkeakoulun tutor – opettajien, opinto- ohjaajien sekä muuta opiskelijaohjausta antavan
henkilöstön uraohjausvalmiuksia - ja opintojen ohjauksen osaamista. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan
ohjaushenkilöstön toimesta koulutus- ja valmennustyöpajoissa tutorointimalleja- ja työkaluja ja
hyödynnetään niitä käytännön ohjaustyössä.

5. Hanke
Hankekoodi: S20137
Hankkeen nimi: Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän

uudet tarpeet
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Hyria koulutus Oy
Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Vaittinen
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.vaittinen@hyria.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 415 3491
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Hanke edistää hyvinvointialoilla ammattiin opiskelevien nuorten opintoihin kiinnittymistä, työelämässä
tarvittavan ammattitaidon saavuttamista sekä työllistymistä vanhuspalvelualalle. Hankkeessa selvitetään,
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miten hyvinvointialan opetus toteutetaan osallistavasti ja mikä opetuksen sisältö pitää jatkossa olla, kun
vanhuspalvelujen osuus hyvinvointipalveluista kasvaa väestön ikääntymisen seurauksena.

6. Hanke
Hankekoodi: S20069
Hankkeen nimi: OPINtie
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Päijät-Hämeen Koulutuskonserni -kuntayhtymä
Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ismo Turve
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.turve@salpaus.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447080308
Osatoteuttajat
Sysmän kunta, 0167352-2
Heinolan kaupunki, 1068892-9
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Opintie - hankkeen ensisijainen tavoite on tukea nuorta saamaan ammatillinen perustutkinto ja edelleen
siirtymään työelämään.
Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvät rakenteet, joilla voidaan ennalta ehkäistä opiskelijan opintojen
keskeyttämistä tai mahdollista opiskeluista eroamista ja taata nopea puuttuminen opinto- ja uraohjausta
tehostamalla. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta, jolla ilman koulutuspaikkaa oleville nuorille
syntyy mahdollisuus suorittaa opinpajajaksolla ammatillisia opintoja.

7. Hanke
Hankekoodi: S20320
Hankkeen nimi: Viisaat valinnat
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marita Parkkonen
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marita.parkkonen@helsinki.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 588 0777
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Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Viisaat valinnat -hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen yhteistyönä.
Hankkeen tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen kannustamalla nuoria
etsimään ja löytämään entistä rohkeammin omia uravaihtoehtoja. Hankkeessa vaikutetaan nuorten
asenteisiin, kehitetään opinto-ohjausta ja vahvistetaan opinto-ohjaajien osaamista. Tavoitteena on
vähentää etnisistä ennakkoluuloista johtuvaa koulutuksellista syrjäytymistä, lisätä nuorten itseymmärrystä
ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan sekä vahvistaa mahdollisuusajattelua ja omien vahvuuksien
tunnistamista ja käyttöönottoa.

8. Hanke
Hankekoodi: S20369
Hankkeen nimi: Osaaminen ratkaisee
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 30.9.2017
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MAJURI MARTTI
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusyksikön johtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.majuri@hamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405879883
Osatoteuttajat
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, 0116657-1
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Korkeasti koulutettujen työttömyys on jyrkässä kasvussa. Tämän haasteen edessä korkeakoulun on
kehitettävä uusia toimintatapoja, joilla tukea nuorten työllistymistä. Uuden lähestymistavan ja keinojen
kehittäminen ja pilotointi aloitetaan vaikeasti työllistyvien nuorten kanssa. Vammaisilla korkeakoulutetuilla
on muita enemmän hankaluuksia saada opiskelunaikaisia harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja valmistumisen
jälkeen. Heidän työllisyytensä edistäminen edellyttää myös korkeakoulun henkilöstöltä uudenlaista
osaamista ja toimenpiteitä, sillä näillä nuorilla on muita suurempi riski jäädä pysyvästi eläkkeen varaan.
Hankkeessa edistetään vaikeasti työllistyvien korkeakouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden, erityisesti
vammaisten ja muiden erityistarpeisen nuorten työllistymistä kehittämällä kokonaisvaltaisia
ohjauspalveluja ja digitaalisia apuvälineitä, vahvistamalla työllistymistä edistävää osaamista ja tuomalla sitä
näkyville. Työtä tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työnantajien ja vammaisjärjestön kanssa.

9. Hanke
Hankekoodi: S20495
Hankkeen nimi: Urareitti – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen viitekehys
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Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Martti Majuri
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.majuri@hamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5879 883
Osatoteuttajat
Laurea - ammattikorkeakoulu Oy, 1046216-1
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, 1007629-5
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, 2094551-1
Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3
Jyväskylän kristillinen opisto, 1605076-6
Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen, vaikeuttaa
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät
haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti
koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymistä.
Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille
maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuutta ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen
ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatkoopintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä
valtakunnallisia käytäntöjä luomalla.

10. Hanke
Hankekoodi: S20514
Hankkeen nimi: TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
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Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Auli Sesay
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: auli.sesay@jamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5941476

Osatoteuttajat
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Yhteyshenkilö: Päivi Pukkila ja Jaakko Helander
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: paivi.pukkila@hamk.fi ja jaakko.helander@hamk.fi
Åbo Akademi, 0246312-1
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Suomessa on rakentumassa eri alueille nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli osana
nuorisotakuun toteuttamista. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki
elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä
kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Osuva ohjaus -ESR-teemakokonaisuus vahvistaa Ohjaamojen
ja Opintopolku.fi palvelukykyä kehittämällä monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluosaamista sekä
toimintatapoja. Teemakokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä.
Koska Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta
yhteistyöverkostosta, tarvitaan palvelukyvyn vahvistamiseksi sellaista yhteistyöosaamista, joka tukee
Ohjaamojen monialaista toimintaa. Osuva ohjaus -teemakokonaisuuteen kuuluva TESSU – Tehdään yhdessä
ohjausta -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen palvelukykyä. Tämä tapahtuu
kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa
yhteistyöosaamista. Projekti toteuttaa kunkin Ohjaamon tarpeista lähtevää valmennusta ja koulutusta,
jotka dokumentoidaan jatkuvana prosessina valtakunnallisesti levitettäviksi. Projektissa kehitetään
valmennusten ja koulutusten toteutukseen uusia, innovatiivisia malleja. Tavoitteena on tarjota
tarvelähtöistä ja monialaista yhteistyöosaamista syventävää tukea, joka on helposti, nopeasti ja joustavasti
saatavilla.

11. Hanke
Hankekoodi: S20632
Hankkeen nimi: Huippuosaamisen kasvupolku -malli
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Järvinen
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.jarvinen@lamk.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1039
Osatoteuttajat
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus, 0993644-6
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Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan Huippuosaamisen kasvupolku -malli ja Opintojen nivelvaiheen
ohjaushenkilöstön koulutus- ja perehdytys.
Huippuosaajat työelämässä ovat henkilöitä, jotka ovat idearikkaita ja innovatiivisia, käytännönläheisiä ja
monitaitoisia. Opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta työelämään tulee nopeuttaa ja ammatillisen
koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisätä. Tämä edellyttää peruskoulun, toisen asteen ja korkeakoulujen
välistä tiiviimpää yhteistyötä. Samalla liikkuvuutta työmarkkinoiden ja koulutuksen välillä on lisättävä.
Hankkeen tavoitteena on luoda Huippuosaamisen kasvupolku - malli, jossa opiskelija pystyy sujuvasti
etenemään peruskoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta korkea-asteelle ja korkea-asteelta työelämään
putoamatta koulutusjärjestelmän ulkopuolelle ja viettämättä ns. välivuosia kouluasteiden välillä.
Huippuosaamisen kasvupolku -mallissa opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja
ammattikorkeakoulututkinnon sujuvasti edeten 5-6 vuodessa. Nykytila-analyysin kautta koulutuspolulta
poistetaan päällekkäisyydet ja varmistutaan opintojen limittäisyydestä.
Hankkeen aikana suunnitellaan yhteistä oppimisympäristöä, jossa eri tahojen ristiinopiskelu on mahdollista.
Alan yrityksiä haetaan koulutuskumppanuusyrityksiksi. Peruskoulun oppilaille tarjotaan uudenlaisia TETpäiviä. Pilottikohteena hankkeessa on biotalousalaan kuuluva puutuoteale. Tavoitteena on, että
Huippuosaamisen kasvupolku -malli on dokumentoitu siten, että se on monistettavissa muillekin
koulutusaloille ja organisaatioille.

12. Hanke
Hankekoodi: S20700
Hankkeen nimi: AHJO - alusta itsensätyöllistämiseen
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.10.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Malski Keskus Oy
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juhani Vainio
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhani.vainio@malski.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3699690
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Hankkeella haetaan välineitä ja toimintamallia, joka edesauttaisi hankkeeseen osallistuvien itsensä
työllistämistä. Itsensä työllistäminen on varteenotettava, usein ainoakin, vaihtoehto nivelvaiheessa oleville,
opintonsa päättäville työttömille nuorille sekä työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneille yli viisikymppisille. Se
vaatii kuitenkin lisäkoulutusta, tukea, ohjausta, verkottumista sekä omien taitojen päivitystä ja
monipuolistamista. Itsensä työllistävien eli yksinyrittäjien tai yrittäjämäisesti työskentelevien; yrittäjien,
ammatinharjoittajien, freelacereiden ja apurahansaajien määrä on jatkuvasti kasvussa. Myös kevytyrittäjyys
ja hybridiyrittäjyys ovat vaihtoehtoja itsensä työllistämiseen. Hankkeen tavoitteena on, että siihen
osallistuvien työttömien, 20-29 nuoret ja ikääntyneet 50+, valmiudet itsensä työllistämiseen paranevat ja
hankkeen päättymisen jälkeen suuri osa osallistujista on onnistunut työllistämään itsensä. Tavoitteena on
myös pilotoida hankkeen toimintamalli ja hankkeen aikana saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta
tuottaa palvelumalli, joka hankkeen jälkeen jäisi pysyväksi koulutus- ja valmennusjärjestelmäksi.
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13. Hanke
Hankekoodi: S20677
Hankkeen nimi: Vamos Lahti - Sosiaalinen kuntoutus ja etsivä sosiaalityö
Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Organisaatiotyyppi: Säätiö
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kristiina Elenius
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.elenius@hdl.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505781276
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Vamos Lahti on Helsingin Diakonissalaitoksen, Lahden kaupungin aikuissosiaalityön ja Diakonialaitos Lahden
yhteishanke, joka kehittää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 18-29-vuotiaiden nuorten sosiaalisen
kuntoutuksen palvelua Lahteen, parantaa näiden nuorten sosiaalista osallisuutta, ja integroi
vapaaehtoistoiminnan aikuissosiaalityön ja kolmannen sektorin yhteiseen palvelualustaan.
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 1) hankkeen käynnistäminen, 2) verkottuminen, 3) etsivän
sosiaalityön, yksilö- ja ryhmämuotoinen tuen tarjonta nuorille, 4) Vamos-toimintamallin siirtäminen
Lahteen kahdensuuntaisilla työntekijävaihdoilla, 5) palvelukokonaisuuden rakentaminen integroimalla
nuorten tarpeista lähteviä kunnan sekä järjestöjen palveluja, 6) matalan kynnyksen työllistymisen
edistäminen, 7) työnantajien tukeminen matalan kynnyksen työllistymisessä, 8) etsivän sosiaalityön
aineistojen tuottaminen, 9) palvelualustassa mallinnettujen sosiaalisen kuntoutuksen ja etsivän sosiaalityön
toimintatapojen esittely alueellisesti, 10) vaikuttavuustiedon kerääminen ja analysointi, 11) hankkeen
seuranta, arviointi ja ohjaus, 12) raportointi ja 13) viestintä.

14. Hanke
Hankekoodi: S20682
Hankkeen nimi: Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 30.12.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Iiris Kurvinen
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iiris.kurvinen@kktavastia.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504400 452
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Osatoteuttajat
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 0626288-8
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Kone- ja metalliala on ollut vahva ja perinteinen vientiteollisuuden ala Hämeenlinnan ja Forssan
seutukunnilla. Osaavat nuoret ja aikuiset ovat työllistyneet hyvin. Teknologiateollisuus ry. on arvioinut, että
sen toimialalle tarvitaan vuosittain noin 9500 uutta osaajaa. Samaan aikaan Hämeenlinnan ja Forssan
ammatillisissa oppilaitoksissa on oltu huolestuneita kone- ja metallialan vetovoimaisuudesta. Kone- ja
metallialan koulutuksiin hakeutuvien määrä on laskenut ja monet ovat keskeyttäneet alan opinnot.
Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hankkeen tavoitteena on
1) varmistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisen onnistumista, ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä
ja nuorten syrjäytymistä
2) luoda käytännönläheisten kokemusten avulla positiivista imagoa kone- ja metallialasta työllistäjänä
3) turvata alueen kone- ja metallialan yritysten tulevaisuuden henkilöstön osaamistasoa ja yritysten
kilpailukykyä
Lisäksi hankkeen tarkoituksena on
4) kehittää kone- ja metallialan henkilöstön pedagogisia valmiuksia ja ohjaamisen taitoja
5) saada jo alalla opiskelevista opiskelijoista oman alansa tutoreita

15. Hanke
Hankekoodi: S20653
Hankkeen nimi: Suomalainen leipäkori - leipomoalan osaamisen varmistaminen
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.3.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Salo
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.salo@faktia.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403474263
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan
osaamiskeskittymä. Tavoitteina on myös edistää leipomoalan koulutuksen monipuolista ja toimialan
tarpeista lähtevää tarjontaa, tuottaa lisäarvoa leipomoalalle kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä,
antaa leipomoille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen työkaluja yrityksen perustamisesta aina
kasvuyrityksiin tähtäävässä kehittämisessä. Tavoitteena on että yksikkö on viiden vuoden kuluttua Suomen
monipuolisen ja rikkaan leipäkulttuurin vahva tukiorganisaatio, uusien tuulien tuoja, ja niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin tunnustettu ja tunnettu toimija leipomoalalla. Tuloksena syntyy asiakaslähtöiseen
nopeaan toimintaan kykenevä leipomoalan koulutusyksikkö, joka tarjoaa pitkäjänteisen kumppanin, sekä
leipomoalan osaamiskeskus, jossa hyödynnetään uusia toimintatapoja.
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16. Hanke
Hankekoodi: S20631
Hankkeen nimi: MOTIVE - Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Hyria koulutus Oy
Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Penttala
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.penttala@hyria.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 330 4621
Osatoteuttajat
Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö, 0213798-3
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, 1046216-1
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Hanke vastaa kaikille osatoteuttajille yhteisiin toimintaympäristöä koskeviin haasteisiin: Nuorisotyöttömyys
kasvaa samalla kun koulutuksen ja työllisyydenhoidon resurssit pienenevät. Työelämä muuttuu - työpaikat
syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä
moniosaajuutta. Hankkeessa
* etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään
siirtymistä,
* kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä,
* lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa ja
* rakennetaan samalla organisaatioiden välisiä nuorten joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja
-rakenteita.
Yhdessä hanketoteuttajat muodostavat verkoston, joka kohtaa valtaosan Hyvinkää-Riihimäen alueen
nuorista. Hankkeen toteuttajista Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö HRAKS toteuttaa
mm. nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, oppilaitokset Hyria koulutus Oy ja Laurea
ammattikorkeakoulu Oy edustavat verkostossa ammatillista toista astetta ja korkeakoulutusta.

17. Hanke
Hankekoodi: S20156
Hankkeen nimi: Ohjaamo Lahti
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Lahden kaupunki
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LEHTINEN JAANA
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.lehtinen@lahti.fi

12
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 518 4490
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Ohjaamo Lahden tavoitteena on
• koota yhteen paikkaan useita nuorten palveluita, jotka liittyvät nuorisotakuun toteuttamiseen
• vähentää päällekkäistä työtä ja oikaista nuoren prosessia
• luoda ohjaus- ja palvelumalli, jossa nuoren käytössä on keskeiset palvelut samasta toimipisteestä ja muut
nuorisotakuuseen liittyvät nuoren tarvitsemat palvelut verkostomaisen työotteen takana.
• nuorisotakuun kuntakokeilusopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja edistäminen
• nykyisten palveluiden yhteensovittaminen.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintamalli,
jonka kautta nuori saa kaikki työllistymis- tai koulutuspolkunsa edistämiseen tarvittavat palvelut yhden
palvelupisteen kautta. Palvelupisteen tarkoituksena ei ole ohjata nuorta edelleen palvelusta toiseen, vaan
koota nuoren tarvitsemat palvelut hänen ympärilleen helposti saataville.

18. Hanke
Hankekoodi: S20146
Hankkeen nimi: Ohjaamo Forssa
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Forssan kaupunki
Organisaatiotyyppi: Kunta
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Lidman
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.lidman@forssa.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406685157
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Ohjaamo Forssa -hankkeella haetaan ratkaisua järjestää nuorten työllistymisessä tarvitsemat monialaiset
palvelut asiakaslähtöisesti yhdessä toimipisteessä tehokkaammin eri viranomaisten resursseja ja
asiantuntijuutta hyödyntäen. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, että viranomaisten yhteistyössä
kohdentamat palvelut vastaavat nuorten yksilölliseen työllistymistavoitteiseen palvelutarpeeseen
parhaiten. Hankkeen keskiössä on alle kolmekymmentävuotias nuori ja toisaalta häntä palveleva
ammattilainen. Hankkeella myös tuetaan ja edistetään Forssan kaupungissa alkavaa nuorisotakuun
kuntakokeilua monialaisten toimintamallien rakentamisessa ja juurruttamisessa. Ohjaamo-hanke kytketään
jo lähtökohtaisesti kuntakokeilun toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.
Tavoitteet:
- Nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste on vakiintunut osa työllisyystavoitteista
palvelujärjestelmää
- Viranomaisten yhteistyön tueksi on muodostettu monialainen ja tehokas rakenne
- Eri toimijoiden yhteistyö muotoutuu pysyväksi ja asiakaslähtöiseksi toimintatavaksi
- Nuorten siirtyminen avoimille työmarkkinoille onnistuu useammin
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- Nuorten siirtyminen yksilöllisiin koulutusvaihtoehtoihin onnistuu useammin
- Nuorten palvelukokemus parantuu ja syrjäytyminen vähenee

19. Hanke
Hankekoodi: S20212
Hankkeen nimi: SoVa -Sosiaalisen Vahvistumisen ohjausmalli
Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Hyvinkään kaupunki
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Varjonen Simo
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: va kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simo.varjonen(at)hyvinkaa.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5400172
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
SoVa - kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen, moniammatilliseen ja -alaiseen
yhteistyöhön perustuva jalkautuva ohjauspalvelumalli 16- 25 – vuotiaille nuorille. Monialaisen yhteistyön
mahdollisuuksien ja jalkautuvan yksilöohjauksen keinoin tavoitetaan ja sitoutetaan toimintaan ne nuoret,
joilla muutoin on joko riski jäädä kokonaan palveluiden ulkopuolelle tai jäädä pirstaloituneessa ja
koordinoimattomassa palvelujen kokonaisuudessa ilman riittävää ja oikea-aikaista, nuoren koko
elämäntilanteen huomioivaa tukea.
SoVa käsittää nuorten sekä suoran ohjauksen koulutukseen ja työmarkkinoille yhteistyössä
yhteistyökumppaneiden kanssa tai ohjauksen erilaisten kuntouttavien toimintojen kautta koulutukseen tai
työmarkkinoille. Ohjauksen määrä ja sisältö riippuu nuoren omasta arviosta tilanteestaan ja tarvittavasta
tuesta. Painotus on kuitenkin nuoren sosiaalisessa vahvistumisessa. Ohjausmallissa huomioidaan
sukupuolisensitiivinen työote.

20. Hanke
Hankekoodi: S20242
Hankkeen nimi: Toimi! – Nuoren polku palveluihin toiminnallisen kuntoutumisen kautta
Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2017
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
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Hakijan virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Mikkola
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mikkola(at)hameenlinna.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 036214660
Tuen siirronsaajat
Kotilähiö ry, 1476907-2
Hämeenlinnan Seudun Setlementti ry, 1524933-5
Kotilähiö Ry, 1476907-2
Ars Häme Ry, 1700873-8
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.
Hankkeella on tarkoitus parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toimien tuloksena erityisessä
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallinen asema paranee. Avustettuna he löytävät polun
koulutukseen ja sitä kautta työelämään ja osalliseksi yhteiskuntaan. Tämän osallisuuden lisääntymisen
myötä kohderyhmän ympäristötietoisuus kasvaa ja heidän on mahdollista tehdä elämässään valintoja, jotka
tukevat kestävää kehitystä. Hankkeessa hyödynnetään taiteen, kulttuurin, liikunnan ja muun
harrastustoiminnan keinoja ja osaajia sosiaalisen osallisuuden aikaansaamiseksi ja kuntoutumisen
edistämiseksi. Palveluiden piiriin pääsee myös ilman erillistä ”lähetettä” tai sopimusta”. Ohjautumista
palveluihin tulee tapahtumaan hankkeen kentällä toimivan työparin (projektipäällikkö, kenttätyöntekijä),
kentän asiantuntijaryhmän ammattilaisten sekä hankkeessa järjestetyn harrastustoiminnan kautta.
Hankkeessa rakennetaan toiminnallisen kuntoutumisen malli ja kehitetään kuntoutumisen polkuja nuorille
yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa. Matalan kynnyksen malli luo nuorelle mahdollisuuden
osallistua toiminnalliseen tekemiseen, jonka kautta hän kuntoutuu nuorisotakuuseen kuuluvien palveluiden
piiriin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. harjoitteluina ja opinnäytetöinä, joiden
aiheet nousevat hankkeen sisällöistä.
21. Hanke
Hankekoodi: S20362
Hankkeen nimi: Olopiste - Kynnyksetön työtoiminta
Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018
Toiminnan tila: Toiminnassa
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Harjulan Setlementti ry
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pia Karjalainen
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.karjalainen(at)harjulansetlementti.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3651109
Osatoteuttajat
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Sylvia-koti yhdistys ry, Kaupunkikylä, 0149830-6
Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
Olopiste - Kynnyksetön työtoiminta -projekti rakentaa ja pilotoi kolmivuotisena hankkeena Lahteen
uudenlaisen, erittäin matalan kynnyksen työtoimintamallin, joka on suunnattu työikäisille
pitkäaikaistyöttömille, nuorisotakuun piirissä oleville työttömille sekä syrjäytyneille. Alueella tarvitaan
uudenlaista paikkaa, jonka maksuttomaan, sanktioimattomaan ja ohjattuun tukitoimintaan yhä kasvava
asiakasjoukko voi osallistua voimiensa mukaan ja jonka avulla he säilyttävät ja vahvistavat osallistumistaan
yhteiskuntaan, työtoimintakykyään, motivaatiotaan ja hyvinvointiaan. Projektin laadullisena tavoitteena on
tarjotun tuen, ja toiminnan kautta sekä voimaantumisen myötä vahvistaa osallistujien yhteiskunnan
toimintoihin osallistumisen kykyä, työtoimintakykyä, henkistä jaksamista, motivaatiota ja aktiivisuutta.
Hankkeen yhtenä osatavoitteena on myös luoda uudenlainen autenttinen oppimisympäristö opiskelijoille
eli tämän asiakaspiirin kanssa tulevaisuudessa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille.
Projektin aikana käynnistetään kynnyksetön työtoiminta, ja pilotoidaan tämä ensiaskelpalvelu
ensimmäisten asiakasryhmien kautta, sekä pyritään vakiinnuttamaan toiminta projektin jälkeiseen aikaan.
Tavoitteena on myös, että tarjottujen palvelujen jälkeen jälkeen suurin osa mukaan tulleista asiakkaista on
saattaen siirtynyt jatkopoluillaan seuraaviin vaiheisiin esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan, työ- ja
opiskelukokeiluihin, työllistämistukipaikkoihin, opintojen tai oppisopimusten pariin, muiden tukipalvelujen
piiriin tai esimerkiksi osa-aikaiseen työllistymiseen. Osallistujille tarjotaan kuukausittain keskimäärin 30
tuntia erilaista ohjattua toimintaa, kuten yksilökeskusteluja, ryhmätilaisuuksia, ammattitutustumisia,
ennakoivia terveystapaamisia, virkistäytymistilaisuuksia, vierailijoita ja vierailuja, työkyvyn vahvistamiseen
liittyviä teemoja sekä erityisesti sopivassa vaiheessa kullekin tarjottavia jatkopolkumahdollisuuksien
kartoittamista yhdessä muiden yhteistyökumppaniorganisaatioiden kanssa. Ohjattujen tuntien kohtuullinen
tarjonta ei vaikuta osallistujien työttömyyskorvauksiin. Tämän lisäksi heidän käytössään arkipäivisin tulee
olemaan yhteinen tila, "olohuone", jossa on tarjolla informaatiota, keskustelukumppaneita ja muuta tukea.
Tavoitteena on, että jokainen osallistuja voimaantuisi osallistumisjaksonsa aikana niin, että osallistuminen
toimintaan on aina ajan kuluessa aktiivisempaa. Toimintamuodot ja ohjauksen mallit toteutetaan
mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja suunnitteluun tuleekin mukaan myös asiakasryhmän edustajia.

Työllisyyspoliittisen avustuksen rahoittamat
ohjaustoimintaan liittyvät hankkeet Kanta- ja PäijätHämeessä
1. Työpolku -hanke
Hakijan nimi: Hämeen setlementti
Yhteyshenkilö: Maija Hiltunen
Sähköposti:maija.hiltunen@hmlsetlementti.fi
Puhelin: 050 463 3432
Suunnitelman mukainen toteutusaika: 1.1.2016 -31.12.2018
KUVAUS HANKKEESTA
Toiminta
Hanke toimii syrjäytymisvaarassa ja työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten sekä
suomalaisten henkilöiden koulutus – ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi Hämeenlinnan ja Lahden
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seuduilla. Hankkeen tarkoituksena on luoda kohderyhmän tarpeiden mukaan räätälöityjä reittejä
työelämään eri aloilla toimivien ohjattujen työkokeilujen ja lyhytkoulutusten sekä intensiivisen
yksilöohjauksen avulla.
Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Kanta-Hämeen ja Lahden alueilla asuvat
maahanmuuttajataustaiset TE- toimiston ja sosiaalitoimen asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea
työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Hanke palvelee myös kantasuomalaisia, jotka
hyötyvät hankkeen palveluista.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on saada asiakkaat sijoittumaan avoimille työmarkkinoille esim. palkkatukea
hyödyntäen ja koulutuksiin tai ennaltaehkäistä työelämästä syrjäytymistä tarjoamiensa palvelujen
keinoin. Hankkeessa kehitetään myös asiakkaiden itseohjautuvuutta sekä työelämävalmiuksia.
Hanke tarjoaa myös lyhytkursseja, joiden tavoitteena on työelämän vaatimien taitojen
kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös mm. yritysyhteistyön lisääminen, työhallinnon ja
muiden toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja maahanmuuttajien selkeämpien työmarkkinoille
ohjautumisen menetelmien kehittäminen.
1. NuPit –hanke
Hakijan nimi: Kontiko ry
Yhteyshenkilö: Satu Koivu
Sähköposti: satu.koivu@kontiko.fi
Puhelin: 040 3127 4443
Suunnitelman mukainen toteutusaika: 1.7.2014 – 30.6.2017
KUVAUS HANKKEESTA
Toiminta
Kontiko ry työllistää ja tarjoaa työkokeilupaikkoja nuorille ja pitkäaikaistyöttömille Päijät-Hämeen alueella.
Hankkeessa tavoitellaan erityisesti aktivointitoimenpiteiden ulkopuolella olevia alle 30-vuotiaita työttömiä.
Tavoitteen saavuttamiseksi hakkeessa käytetään apuna työkokeiluja ja palkkatuki mahdollisuuksia,
koulutukseen ohjaamista sekä opastusta työhakemusten ja ansioluetteloiden laadinnassa. Lisäksi
hankkeessa verkostoidutaan Lahden seudun yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Kohderyhmä
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat pääsääntöisesti Päijät-Hämeen alueen 17-29-vuotiaat nuoret.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tarjota laadukas asiakasprosessi työttömille asiakkaille tarjoamalla heille
mahdollisuus työllistyä tai kokeilla työskentelyä, päivittää työmarkkinavalmiuksiaan, auttaa löytämään
omia vahvuuksia ja tukea heitä löytämään sopivia työtehtäviä ja kouluttautumisvaihtoehtoja, toimia
linkkinä asiakkaiden, viranomaisten ja työnantajien välillä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on palvella
samanaikaisesti noin 20 työhallinnon asiakasta.

2. Leipää ja kulttuuria –hanke
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Hakijan nimi: Etelä-Hämeen nuorisoseurat ry
Yhteyshenkilö: Hannu Nipuli
Sähköposti: hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
Puhelin: 050 468 6388
Suunnitelman mukainen toteutusaika: 1.2.2016 – 31.12.2018
KUVAUS HANKKEESTA
Toiminta
Hankkeella tarjotaan nuorille työkokeiluja ja toisena kohderyhmänä pitkään työttömänä olleille
palkkatukityötä välityömarkkinoilta kulttuurisen nuorisotyön parista. Hanke tarjoaa lisäksi yksilöllistä
työvalmennuspalvelua, jolla vahvistetaan asiakkaan työelämävalmiuksia hakeutumaan joko avoimille
työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Hanke tarjoaa myös ohjausta kolmannen sektorin
työnantajille. Hankkeen kohderyhmän työmarkkinavalmiuksia parannetaan järjestämällä räätälöidysti
henkilökohtaisten tarpeiden mukaista työtehtäviä tukevaa koulutusta (hygieniakoulutus, ensiapukoulutus,
työturvallisuuskoulutus,
asiakaspalvelukoulutus,
atk-perustaitokoulutus
ja
yrittäjyyskoulutus).
Nuorisoseurajärjestö tarjoaa ohjaajakoulutuksia. Hanke järjestää seinätöntä pajatoimintaa mm.
teatteritoiminnasta ja siihen liittyvissä toiminnoissa (valo, ääni, lavastus, puvustus sekä luova ilmaisu).
Tapahtumatuotannon ryhmävalmennusta järjestetään työkokeilussa oleville henkilöille keväällä ja syksyllä (1
– 3 kk). Omat eväät työelämään koulutuksella vahvistetaan asiakkaan työelämätaitoja ja parannetaan
mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille tukityöjakson jälkeen. Tapahtumien tuotteistamisessa
tutustutaan järjestön ja yhteistyötahojen tuottamiin tapahtumiin ja etsitään niistä erilaisia työtehtäviä.
Kohderyhmä
Hankkeen pääkohderyhminä ovat työttömät nuoret ja pitkään työttömänä olleet aikuiset Lahden
seutukunnalla.
Tavoitteet
Hankkeen määrällisenä tavoitteena on hankkeessa keskimäärin 30 henkilöä samanaikaisesti ja vuositasolla
100 eri henkilöä.

3. D-sign Luotsi –hanke
Hakijan nimi: Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi
Yhteyshenkilö: Boris Jelisejeff
Sähköposti: boris.jelisejeff@luotsisaatio.fi
Puhelin: 044 0898982
Suunnitelman mukainen toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2016
KUVAUS HANKKEESTA
Toiminta
D-sign Luotsi -hanke tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia sekä muutamia palkkatukityöpaikkoja
Hämeenlinnan seudun luovien alojen työttömille. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on valmentaa ja
ohjata vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia asiakkaita työelämään ja koulutuksiin. Hanke mahdollistaa
verkostoitumisen muiden luovien alojen ammattilaisten kanssa sekä antaa mahdollisuuksia tarkastella
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omaa osaamista. Lähtökohtaisesti hanke on suunnattu luovien alojen ammattilaisille tai luovista aloista
kiinnostuneille. Hanke tarjoaa asiakkailleen räätälöidyn työhönvalmennusprosessin, joka sisältää
osaamiskartoituksen ja mahdollisuuden erilaisiin koulutuksiin mm. sähköinen asiointiin ja ECDL –taitokortin
suorittamiseen.
Kohderyhmä
Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat kaikenikäiset henkilöt.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteina ovat:
a) vahvistaa asiakkaiden osaamista tuotteen suunnittelussa, muotoilussa, laatutyössä,
markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa
b) luoda uusia toimintatapoja edistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa
olevien luovien alojen henkilöiden työllistymiseen
c) kehittää uusia työtapoja, joissa hyödynnetään
moniammatillista osaamista ja yhteistyötä laajasti alueen muita toimijoita hyödyntäen
d) tarjota mahdollisuuksia osallistua projektimaiseen työtapaan,
e) lanseerata ”D-sign Luotsi, sosiaalisesti kestävä tuote/palvelu” –merkki.Hankkeen määrällisenä
tavoitteena on palvella samanaikaisesti 20 henkilöä. Hankkeen pääasiallisena keinona on työkokeilu, mutta
myös palkkatukityöllistäminen.

4. LENTOON –hanke
Hakijan nimi: Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys ry
Yhteyshenkilö: Pirjo Seulamo
Sähköposti: pirjo-seulamo-kallio@4h.fi
Puhelin: 050 320 8230
Suunnitelman mukainen toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2016

KUVAUS HANKKEESTA
Toiminta
Hanke toteuttaa nuorisotakuun mukaista tehtävää Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueilla.
Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille (< 35 –vuotiaat) työtehtäviä
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, nuorisotilatoiminnoissa ja nuorten työpajoissa eli aloilla, joihin
on ennakoitu jatkossakin tarvittavan työvoimaa. Hankkeen kautta ohjataan nuoria suorittamaan osa-,
perus- tai ammattitutkintoja.
Kohderyhmä
Nuoret ja nuoret aikuiset
Tavoitteet
Erityisesti vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten työllistäminen oikeisiin työtehtäviin. Nuorten
kouluttautuminen hankkeen aikana, työelämätaitojen vahvistaminen. Työ- tai opiskelupaikan saanti
työllistämisjakson jälkeen. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on tarjota työhallinnon palveluja jatkuvasti
vähintään 15 henkilölle.

5. Tiedon Taidot –hanke
Hakijan nimi: Lahden 4H-yhdistys ry
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Yhteyshenkilö: Petra Kortelainen
Sähköposti: petra.kortelainen@4h.fi
Puhelin: 050 462 2511
Suunnitelman mukainen toteutusaika: 1.7.2015 – 31.6.2018.
KUVAUS HANKKEESTA
Toiminta
Lahden 4H-yhdistyksen hanke toteuttaa nuorisotakuun mukaista työllistämistä. Hankkeessa ehkäistään
nuorten syrjäytymistä, kiinnitetään huomiota koulutuksensa keskeyttäneisiin ja peruskoulutuksensa heikoin
arvosanoin suorittaneisiin. Tiedon Taidot –hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja Yli-Marolan
kotieläinpihalla ja muissa kohteissa. Työtehtävinä ovat mm. eläintenhoito, kotieläinpihan hoito- ja
huoltotyöt, asiakaspalvelutehtävät, kahvionpito, markkinointityöt, kerhojen ja kurssienpitoon liittyvät työt.
Ulkoiset kohteet tarjoavat lähinnä ympäristönhoidollisia työtehtäviä. Lahden 4H-yhdistys on ylläpitänyt YliMarolan 4H-kotieläinpihaa vuodesta 1996 lähtien. Työllistämistoiminta on yhdistykselle tuttua aiemmista
työllistämiseen liittyvistä hankkeista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Lahden kaupungin eri yksiköiden
kanssa.
Kohderyhmä
Alle 29-vuotiaat päijäthämäläiset nuoret ja maahanmuuttajat
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on löytää tiedolliset ja taidolliset valmiudet nuoren työllistymiseen tai opintoihin
suuntautumiseen ja/tai niistä selviytymiseen. Hankkeen osallistujille luodaan osaamiskartta, joka tukee oman
tilanteen seuraamista ja ymmärtämistä sekä omien vahvuuksien ja osaamisen esilletuontia. Osaamiskartta
pohjautuu 4H-yhdityksen arvoihin, jotka ovat: harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.
Tavoitteena on myös järjestää lyhytkestoisia koulutuksia ja kursseja, jotka tukevat nuorten opiskeluun
suuntautumista ja ennaltaehkäisevät opintojen keskeyttämistä. Nuorten opiskelun tueksi muodostetaan
opintopiirejä ja mahdollistetaan yrittäjyyskokeiluja tuetusti. Määrällisenä tavoitteena on tarjota
palkkatukityöpaikka tai työkokeilu-mahdollisuus samanaikaisesti vähintään 15 nuorelle.

