OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus
OSUVAA OSAAMISTA: Osuva ohjaus
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeet 5.11.2019

S20514

Hankkeen nimi

Toteuttajat

Tiivistelmä

TESSU – Tehdään yhdessä
ohjausta -projekti

1. Jyväskylän
ammattikorkeakoulu,
ammatillinen
opettajakorkeakoulu
2. Hämeen ammattikorkeakoulu,
ammatillinen
opettajakorkeakoulu
3. Åbo Akademi

Koska nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli rakentuu
monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta
yhteistyöverkostosta, tarvitaan palvelukyvyn vahvistamiseksi sellaista
yhteistyöosaamista, joka tukee Ohjaamojen monialaista toimintaa. TESSUhanke tähtää siihen, että Ohjaamojen henkilöstö ja heidän
taustaorganisaationsa toimivat monialaisena yhteisöllisesti kehittyvänä
matalan kynnyksen palveluna. Hankkeen tehtävänä on vahvistaa
Ohjaamojen palvelukykyä tukemalla tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamisen
tarvitsemaa monialaista yhteistyöosaamista sekä moniammatillisia
toimintatapoja. Projektin tuki edesauttaa, että Ohjaamojen tuottamat
TNO-palvelut ovat asiakaslähtöisiä, osallistavia sekä sujuvia.

Kust.arvio
1 204 286

Varattu ESRrahoitus
963 426

Ohjaamojen palvelukyvyn vahvistamiseksi TESSU-hanke toteuttaa kunkin
Ohjaamon tarpeista lähtevää räätälöityä valmennusta ja konsultointia.
Ohjaamojen henkilöstöä ja asiakkaita osallistetaan valmennusten ja
koulutusten suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. TESSU-hanke tiivistä
yhteistyötä Ohjaamojen koordinaatiohanke Kohtaamon kanssa.

S20513

OHTO - Ohjauksen
tehostaminen
Opintopolku.fi-palvelua
hyödyntämällä

1. Tampereen
kesäyliopistoyhdistys
2. Jyväskylän kesäyliopisto
3. Vaasan kesäyliopisto
4. Turun kesäyliopisto
5. Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto seura
6. Snellman-Instituutti

Hankkeella vahvistetaan Opintopolku.fi -palvelua hyödyntävien opintoohjaajien, uraneuvojien sekä muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden
asiantuntijoiden ohjausosaamista. Tällä hetkellä tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluiden rakenteet ja palveluhenkilöstön osaaminen eivät tue
riittävästi moniammatillista yhteistyötä, jota edellä mainituissa
palvelurakenteissa edellytetään. Hankkeessa vahvistetaan Opintopolku.fi:n
palvelukykyä ja edistetään Opintopolku-palvelun käyttöä asiakkaan
ohjausprosessin tukena kouluttamalla palvelua hyödyntäviä opintoohjaajia, uraneuvojia sekä muita ohjaus- ja koulutuspalveluiden
asiantuntijoita. Hankkeessa myös toteutetaan valmennusta
moniammatilliseen ohjaustyöhön.

218 898

175 114

347 557

278 044

Tehostuneiden ohjauspalveluiden kautta lisätään nuorten osallistumista
koulutukseen, parannetaan heidän ammatillista osaamistaan ja
työelämävalmiuksia ja edistetään näin työllistymistä. OHTO-hanke
toteutetaan yhteistyössä TESSU-hankeen kanssa.

S20808

OSMO - Monikulttuurista
osaamista Ohjaamoihin

1. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
2. Hämeen ammattikorkeakoulu
3. Åbo Akademi
4. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeessa vahvistetaan paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä
palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu
kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän
taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja
asiakaslähtöisesti. Valmennusten ja koulutusten toteutukseen etsitään
uusia, innovatiivisia malleja, jotta koulutus olisi Ohjaamojen näkökulmasta
helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla.
Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen keskittyy muun muassa
monikulttuurisen ohjauksen perusteisiin, jossa keskiössä on
ohjaushenkilöstön omien ennakko-odotusten tiedostaminen ja
reflektointi, sekä kulttuurisensitiivinen ote ja menetelmät ohjauksessa.
Monikulttuurinen ohjaus kohtaa asiakkaan kokonaisvaltaisesti ja
kotoutumis- ja työllistymisprosessin kriittiset vaiheet tunnistaen.
Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU –
Tehdään yhdessä ohjausta -projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan
monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön
myös projektin päättymisen jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali
monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.

S21309

URAA! 1. Hämeen ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamo-henkilöstön monialaista
Uraohjausosaamisen
2. Jyväskylän ammattikorkeakoulu uraohjausosaamista. Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia
kehittäminen Ohjaamoissa
koulutuksia, joihin osallistuvat Ohjaamoissa työskentelevien
asiantuntijoiden lisäksi Ohjaamojen verkostojen edustajia (esim.
koulutuksen järjestäjät). Lisäksi projektin tavoitteena on mallintaa
Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja.
Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset
Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.

553 203

442 562

1 090 435

872 349

Projektin tuloksena Ohjaamojen henkilöstön monialainen
uraohjausosaaminen on kehittynyt, Ohjaamojen uraohjauskäytänteet ja palvelut on mallinnettu sekä valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen
uraohjauksen laadunvarmistukseen on luotu. Uraohjauksen mallinnuksilla
ja suosituksilla edesautetaan Ohjaamojen henkilöstön
uraohjausosaamisen jatkuvaa kehittymistä myös projektin jälkeen.

S21687

TESSU2 - Aitoon
monialaiseen yhteistyö- ja
ohjausosaamiseen
Ohjaamoissa

1. Jyväskylän
Ammattikorkeakoulu
2. Hämeen ammattikorkeakoulu
3. Åbo Akademi

Projekti auttaa Ohjaamoja arvioimaan ja parantamaan palvelukykyään
sekä monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamistaan. Projekti auttaa
Ohjaamoja kehittämään toimintojaan siten, että monialaisesta
yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja -kulttuuri niin
Ohjaamoissa kuin niiden verkostoissa. Tällöin Ohjaamojen palvelujen
saatavuus ja palvelukyky paranee entisestään.
TESSU2-projektin valmennusprosessit tukevat Ohjaamojen henkilöstön
aidon monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymisessä ja
juurtumisessa sekä monialaisen yhteisen osaamispääoman syntymisessä.
Projekti auttaa Ohjaamoja toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja
yhdessä ohjautuvina tiimeinä, joissa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi
yhdessä omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien. Samalla
projekti auttaa Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja
osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista hankitaan.
Valmennusprosesseista syntyy erilaisia monialaista yhteistyö- ja
ohjausosaamista kehittäviä tuotteita, menetelmiä ja käytänteitä, jotka
julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna.
Projektin yhteistyökumppaneita ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), URAA! projekti (ESR) ja muut Ohjaamojen tukihankkeet (esim. OSMO2). Lisäksi
tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisoalan valtakunnallisen osaamiskeskus
Koordinaatin sekä ONNI Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki -hankkeen
(STM, TEM) kanssa.

S21693

OSMO 2 - Monikulttuurista 1. Jyväskylän
osaamista Ohjaamoihin
Ammattikorkeakoulu
2. Hämeen ammattikorkeakoulu
3. Åbo Akademi
4. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tavoitteena on varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös
monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä
palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Projektissa syvennetään
monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt
toimintaperusteet – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja
saavutettavuus – otetaan huomioon myös maahanmuuttajien
näkökulmasta.
Projektissa pyritään lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen
johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja
käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti
toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta. OSMO2:ssa
levitetään monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatketaan
monikulttuurisen osaamisen kehittämistä, kehitetään Ohjaamoiden
toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä sekä kehitetään monikulttuurisen
ohjauksen käsikirjaa.
OSMO2-projekti jatkaa OSMO-projektissa hyväksi havaittuja
monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja
alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja
Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. Projektissa toteutetaan Ohjaamoissa
työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa
koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti - myös
verkossa. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU-projektin,
Osaamiskeskus Koordinaatin, KOHTAAMO-projektien ja muiden
Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa.

354 935

283 950

