
 
 

 

    

TEHDAS 

 

 

Ohjaussuunnitelma 
Tehdas -tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä  

Luksia, koulutuskuntayhtymän ESR-projekti 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Eero Lounela 

    Kouluttaja, ammatillinen opettaja, 

    opinto-ohjaaja, kulttuurituottaja AMK 

 

 

 

 

  
  

    
    



 

   

 
SISÄLLYSLUETTELO: 

 

1. Johdanto 

2. Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ESR-projekti  

3. Teoriataustaa 

4. Ohjauksen jaksotus ja sisällöt  

4.1 Työelämä ja urasuunnittelu 

4.2 Koulutus 

4.3 Yrittäjyys 

4.4 Terveys ja hyvinvointi 

4.5 Verkostoituminen 

4.6 Henkilökohtainen ohjaus 

5. Oppiva ohjaustiimi 

 

LÄHTEET 

LIITTEET (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
1. Johdanto 

 

Tehtaan ohjaussuunnitelma on tehty tarpeeseen jäsentää ja kehittää selkeä malli ESR-

projektin toteutuksen tueksi. Omat opintoni opinto-ohjaajaksi HAMK:ssa antoivat 

mahdollisuuden yhdistää työ ja opiskelu hyödyllisellä tavalla. Opiskeluun kuuluva 

ohjaussuunnitelman tekeminen ja Tehdas-projektin ohjaamisen kehittäminen sekä 

tuotteistaminen auttavat tekemään laadukkaan suunnitelman, jota kehitetään edelleen 

Tehdas-projektin vuoteen 2017 jatkuvien uraohjauksien aikana. Tehdas-projektissa yli 

45-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat Länsi-Uusimaalaiset asiakkaat 

saavat 20–60 päivän ohjauksen aikana monipuolista koulutusta ja ohjausta oman 

tulevaisuudensuunnitelmansa jäsentämiseen.  

 

Ohjaukseen kuuluu henkilökohtaista-, pienryhmä- ja vertaisohjausta, joiden avulla 

asiakas saa omaan tilanteeseensa yksilöllisen ja tavoitteellisen suunnitelman 

käyttöönsä. Suunnitelma voi johtaa tarpeen mukaan työllistymistä, yrittäjyyttä,  jatko- 

tai uudelleenkouluttautumista edistävään kokonaisuuteen. Ohjaussuunnitelmassa 

esitellään Tehdas-projektia ja kerrotaan Tehtaan ohjauksen toimintatavat. Yhtenä 

tavoitteena on luoda visuaalinen malli, joka voisi tulevaisuudessa olla myös digitaalinen 

sisältöjen kuvaus kiinnostuneille ja auttaa asiakkaita suunnittelemaan digitaalisen 

virtuaaliohjauksen avulla omaa tulevaisuuttaan. 

 

 

2. Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ESR-projekti 

 

TEHDAS -projekti, tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä, on uraohjaus ja -valmennusprojekti 

yli 45-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka hakeutuvat 

kehittämään taitojaan työllistyä, kouluttautua uudelleen tai yrittäjyyden alkutaipaleelle. 

Luksia koulutuskuntayhtymä haki vuonna 2015 rahoitusta projektille, jossa annetaan 

uraohjausta työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alla oleville Länsi-uudenmaan 

TE-toimiston asiakkaille. Hankehakemuksessa lähestyttiin työttömyyden ja 

työllistymisen ongelmia ratkaisukeskeisesti ja haettiin uutta toimintatapaa, jossa 

projektiin osallistuvat asiakkaat alkavat rakentaa ”tehtaissa” eri paikkakunnilla 

toiminnallisia keskittymiä. Toiminnan lähtökohtana hakemuksessa määriteltiin erään 

lainen esiyrittäjyys, joka antaa valmiuksia oman yritysidean kehittämiseen, mutta myös 

työelämä- ja uudelleenkoulutusvalmiuksien päivittämiseen. Kantavana ideana oli 

yrittäjämäinen vastuullinen itsensä kehittäminen.  

 



 

   

 
Yhtenä tavoitteena Tehdas-projektin toiminnassa on vahvistaa asiakkaiden omakuvaa 

osaavina, ammattitaitoisina ja monella tavalla kykenevinä yksilöinä ja siten ohjata heitä 

hankkimaan lisätietoa/koulutusta yms. tietoa kohti työtä, koulutusta, yrittäjyyttä tai 

muuta toivottua ratkaisua. (Tehdas-projektin hankehakemus ja muut materiaalit) 

 

Projektiin on rakennettu asiakkaita varten sisältötarjotin, jonka avulla asiakas rakentaa 

itselleen sopivan ja tarpeitaan vastaavan 20–60 päivän koulutuskokonaisuuden. 

Jokaiselle asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaista ohjausta 3-6 tuntia. Ryhmäohjaus 

koostuu terveyteen ja hyvinvointiin, verkostoitumiseen ja ryhmätoimintaan, 

yrittäjyysvalmennukseen, urasuunnitteluun ja opintopolkuihin sekä työelämään ja 

työnhakuun keskittyvistä osioista. Asiakas valitsee etenkin yrittäjyysvalmennus, 

urasuunnittelu ja opintopolku tai työelämä ja työnhakupolkujen sisältöjen kautta oman 

suuntautumisensa. Asiakas määrittää omia tavoitteitaan henkilökohtaisen ohjauksen, 

ja myös vertaistuen sekä pienryhmissä tapahtuvan ohjauksellisen toiminnan avulla.  

 

Tehdas-projektin 20–60 päivän ohjaus on jaettu kuuteen jaksoon, joiden aikana 

asiakas saa jäsennettyä itselleen toimintaa jatkoa varten, tai pääsee jo Tehtaan 

toiminnan aikana tavoitteeseensa. Keskeisiä tavoitteita asiakkaille ovat työllistyminen, 

opiskelun aloittaminen tai työllistyminen yrittäjänä. Osalle asiakkaista ohjaus voi johtaa 

ensisijaisten, yksilön hyvinvoinnin tekijöiden parantamiseen, jolloin suunnitelman työ-, 

koulutus- ja yrittäjyyspainotukset siirtyvät myöhempään ajankohtaan.  

 

Tehdas-projektin ohjauksessa huomioidaan terveyteen, mielenterveyteen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät seikat yksilöllisesti ja ohjataan asiakasta 

hakeutumaan tilanteen mukaiseen hoitosuhteeseen, jos Tehdas-projektiin 

osallistuminen ei etene edellä mainittujen vaikeuksien vuoksi. 

 

 

3. Teoriataustaa 

 

William A. Borgenin ja Norman E. Amunsonin tutkimuksiin pienryhmäohjauksesta 

perustuva strukturoitu pienryhmäohjauksen malli esiteltiin HAMK:n opinto-ohjaajan 

opinnoissa, kun Jaakko Helander, Päivi Pukkila ja Vesa Parkkonen näyttivät tutkijoiden 

esittelemän mallin. Malli sopivuus oli ilmeinen Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä-

projektin työttömien tai työttömyysuhan alla olevien aikuisten yli 45 vuotiaiden 

monipuoliseen ohjaamiseen. 

 



 

   

 
Anne Ahvenharju (2010, 16) kuvailee ohjauksen olevan Nummenmaan (1992, 7) 

mukaan kaksimerkityksellistä: 1) ohjaus ammatillisen keskustelun muotona, joka 

perustuu henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen, 2) 

ohjausta yleisnimityksenä laajemmalle tavoitteelliselle elämänsuunnittelulle. 

 

Molemmat tavat ymmärtää ohjaus sopivat hyvin Tehdas-projektin ajatusmalliin. 

Tärkeinä tavoitteina asiakkaiden ohjauksessa etsitään tapoja löytää uusia keinoja 

kehittää työtä, uraa tai yrittäjyyttä ohjauksen avulla, joka johtaa laajempaan elämän- ja 

tulevaisuudensuunnitteluun työttömyystilanteessa. Ohjaaja käyttää keinoina erilaisia 

menetelmiä; tiedottamista, ohjausta, opettamista, vuorovaikuttamista ja vastaavia 

keinoja. Kohteena työssä on yksilö, ryhmä ja laajempi yhteisö. Menetelmien avulla 

puututaan ohjausta tarvitsevan ohjaukselliseen ongelmaan tavoitteena saada 

muutosta aikaan. Ohjausteorioiden avulla muodostuu perusta, jolle ohjaaja rakentaa 

ajatteluunsa, työympäristöönsä ja ohjattaviensa tarpeisiin soveltuvaa käyttöteoriaa 

(Helander & Seinä 2005, 13).  

 

Narratiivisen ohjauksen keskiössä on tarina, jossa olennaista on sen muoto. Tarinassa 

on alku keskikohta ja loppu. Tarinan tapahtumat eivät ole irrallisia vaan ne sijoittuvat 

asiayhteyteensä. Narratiivin olennainen osa on myös juoni, jonka avulla monenlaiset 

tapahtumat voivat liittyä yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskeistä on myös ihminen, jonka 

tarina kuullaan. Kertojan tarinan osat muodostaa mahdollisuuden nähdä asiakkaan 

lähtökohdat ja kokonaisuus, jonka asiakas määrittelee omassa tarinassaan. Tehdas-

projektin ohjauksen alussa narratiivin avulla nähdään asiakkaan tarina, ja sen kautta 

ohjauksessa voidaan siirtyä asiakkaan elämänsuunnitteluun inhimillisistä lähtökodista. 

Kertoja päättää, mikä on relevanttia tarinana kannalta. (Tikka 2007, 7) 

 

Sosiodynaamisessa ohjausteoriassa Vance Peavyn (1999) mukaan ohjaus on yleinen 

elämänsuunnittelun menetelmä. Peavy toteaa että ihmistä ei voi tarkastella irrallisena 

elämänalueistaan (työ, perhe, terveys, koulutuskysymykset), vaan kaikkia on 

tarkasteltava kokonaisuutena. Keskeiseksi ohjauksessa nousee toivon ja tuen 

antaminen.  

 

Ahvenharju (2010, 16) toteaa Nummenmaata lainaten, että ohjaus voidaan ymmärtää 

myös toimintaympäristönä, joka koostuu erilaisista ohjauksellisista interventioista 

(Nummenmaa 2005, 221–222). Siis ohjaus on oppimiseen, koulutukseen ja työhön 

kytkeytyvää palvelujärjestelyä sekä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen perustuvaa 

tukitoimintaa (Nummenmaa ym. 2008, 13). 



 

   

 
Ratkaisusuuntautuneelle asiakastyölle on ominaista voimavaroihin keskittyminen. 

Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista pulman 

ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan 

voimavarana. Ratkaisukeskeisyydessä huomioidaan poikkeukset ja edistys, tutkitaan 

erityisesti niitä aikoja jolloin vaikeudet ovat hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka 

vain osittain (Niemi-Pynttäri, 2013). 

 

Tehdas-projektissa asiakkaat ovat joutuneet tilanteeseen, jossa useimmat eivät ole 

joutuneet olemaan kuin harvoin, tai lyhyitä aikoja, jos koskaan. Työttömyys, tai sen 

uhka aiheuttaa ohjauksen tarpeen, ja interventiot Tehdas-projektissa tähtäävät 

muutoksiin asiakkaan elämäntilanteessa työllistymisen, uudelleen- tai 

täydennyskoulutuksen tai yrittäjyyteen valmistautumisen suhteen. Näitä kolmea 

tavoitetta tukevat Tehdas-projektin ohjaus terveyden ja hyvinvoinnin sekä liikunnan ja 

kulttuurin alueilla, koska nämä elämänalueet vahvistavat ja voimaannuttavat yksilöä 

vaikeassa tilanteessa (mm. Taiku-ohjelman loppuraportti, viitattu 3.5.2016). 

 

Kuudentena sektorina ohjauksessa on henkilökohtainen ohjaus asiakkaan 

elämänsuunnittelun tueksi. Henkilökohtaisten, kahdenkeskisten keskustelujen avulla 

asiakas sitoutuu Tehdas-projektin tarjoamaan tarvelähtöiseen yksilölliseen polkuun, 

jonka hän rakentaa itselleen. Asiakas sitoutuu ohjauksessa oman suunnitelmansa 

vastuuliseksi tekijäksi ja toteuttajaksi. Henkilökohtaisen ohjauksen suunnitelmassa 

varataan jokaiselle asiakkaalle riittävästi aikaa oman suunnitelman jäsentämiseen ja 

toteutuksen tukemiseen. 

 

 

4. Ohjauksen jaksotus ja sisällöt 

 

Tehdas-projektin ohjauksen mallin muotoilu on lainattu William A. Borgenilta, mutta 

sisällöllisesti suunnittelu on tehty asiakasryhmän tarpeisiin sopivaksi. Projektin kuusi 

sisältösektoria on nimetty mahdollisimman selkeiksi ja asiakastyötä palvelevaksi.  

 

Projektin kesto on asiakkaille 20–60 päivää. Ohjaus jakautuu kuuteen jaksoon, joiden 

pituus määrittyy kokonaiskeston mukaan. Projektin ensimmäisen vuoden kokeilujen 

jälkeen työryhmä on todennut sopivaksi kokonaiskestoksi keskimäärin 40 päivää. 

Kesto voi vaihdella yksilöllisesti ja riippuu aina asiakkaan tarpeista. kestoon vaikuttavat 

myös asiakkaan suunnitelmien toteutumisaikataulu. Asiakkaan työllistyessä, 

aloittaessaan yrittäjänä tai päästessään opiskelemaan voi osallistuminen päättyä 

ennen ohjauksen alkuperäistä suunniteltua päättymistä.  



 

   

 
Tehdas-projektin ohjaus alkaa jo ennen asiakkaiden aloituspäivää 

puhelinhaastattelulla, jonka aikana vastuukouluttaja/ohjaaja kysyy perustietoja ja 

tutustuu asiakkaan tilanteeseen. Puhelinohjaus tehdään sovitun, suunnitellun mallin 

mukaisesti käyttäen ohjausvihkoon tehtyä mallia kysyttävistä asioista (liitteenä). 

Ohjauskeskustelun kesto on noin tunnin mittainen, kun sen tekee huolellisesti. 

ensimmäiset kasvokkain tapahtuvat henkilökohtaiset ohjauskeskustelut aloitetaan jo 

orientaatiojakson ensimmäisellä viikolla. Keskustelun tarkoituksena on etsiä 

suuntaviivat asiakkaan suunnitelmalle projektin aikana.   

 

Tutustumis- eli orientaatiojaksolla asiakkaat ryhmäytyvät ja oppivat tuntemaan 

toisensa, vastuukouluttajan ja mahdollisuuksien mukaan myös muita Tehdas-projektin 

toimijoita. Ryhmän tutustumisessa narraatio, oman tarinan kautta työhistorian ja 

osaamisen kertominen on katsottu tärkeäksi heti ensimmäisenä päivänä. Asiakkaat 

kertovat tarinansa toisilleen ja jakavat kokemuksiaan kertomusten kautta. seurauksena 

syntyy yksilöllinen käsitys omasta näkökulmasta ja ohjauksessa voidaan siirtyä 

kokonaisvaltaiseen elämänsuunnitteluun, jonka keskeinen näkökulma muotoutuu 

asiakkaan tahtotilan suuntaamisesta tulevaisuuteen. Aiemman elämäntarinan 

voimavarat ja vahvuudet saadaan tukemaan asiakkaan tulevia tavoitteita. 

 

Asiakkaiden ohjaus Tehdas-projektin sisältöjen ymmärtämiseen on ohjauksen alussa 

ilmeisen tärkeää. Orientaatiojakson aikana on tarkoitus osallistua oman alkavan 

ryhmän sisältöihin, mutta jo alustavan eli ajatteluvaiheen aikana asiakkaat tekevät 

valintoja paikkakunnallisten vaihtoehtojen välillä. Orientaation tavoitteena on saada 

asiakkaat sitoutettua ohjaukseen ja tutustutettua Tehdas-projektin sisältöihin ja ohjaus- 

sekä oppimiskäytäntöihin. Sisällöt jakautuvat kuvassa 1 esitettyihin sektoreihin.

  

    Kuva 1. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä-

projektin ohjauksen malli 

 



 

   

 
Tehdas projektin apukeinoksi, asiakkaan oman toiminnan jäsentämiseksi ja tavoitteen 

asettelua helpottamaan, on kehitetty myös Tahdon portaat, joiden avulla asiakas voi 

rakentaa itselleen välitavoitteita ja määrittää suuntaa tulevaisuuteen. Projektin jaksotus 

jäsentyy asiakkaalle ja hän pystyy näkemään visuaalisen mallin avulla oman 

tavoitteensa. Tahdon portaita asiakas voi täydentää Tehdas-projektin edetessä ja 

yksilöllisen suunnitelman kehittyessä ohjauksen ja ajattelun aikana. 

 

 

 

    Kuva 2.  

     

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahdon portaat 

 

 

Tehdas-projektin jaksotus, kronologinen edistyminen ja sisällöt ovat asiakkaille esillä 

sähköisessä Tarjottimessa, mihin heillä on katseluoikeus ja ohjaajat päivittävät sitä 

paikkakunnittaisten vastuiden mukaisesti. Asiakkaat voivat orientaatiojakson jälkeen 

valita sisältöjä myös toisilta paikkakunnilta tavoitteidensa mukaan.  

 

Yksityiskohtaisemmat sisältökuvaukset sisältösektoreista ovat ohjaajien ja kouluttajien 

käytössä Outlook 365- tallennustilassa jaettuina sisältösektoreittain ja jaksoittain 

kansioituina työtä helpottamaan. lukuvuoden 2016–17 aikana pilotoidaan 

materiaalipankkia, joka toimii Tehdas-projektin mallin kautta. Asiakkaat, jotka 

Orientaatio 

Ajattelu 

Suunnittelu 

Toteutus 

Jälkiohjaus 



 

   

 
tarvitsevat vähemmän lähi- ja henkilökohtaista ohjausta voivat edistää taitojaan myös 

etä- ja virtuaaliohjauksessa. 

 

Tarjottimen käyttöönohjaus ja sisältöjen jakautuminen ajallisesti on tärkeä toteuttaa 

huolellisesti. Tarjotin on projektin sisältöjen paikkakunnittainen sisältötarjonnan 

kuvaus, jonka avulla asiakas voi valita itselleen hyödyllisiä kehittymiskokonaisuuksia. 

 

Kuvassa 3. on esimerkki Tarjotin-mallista, josta saa kuvan sisältöjen ja paikkakuntien 

sijoittelusta. Ohjaussuunnitelman (kuva 1.) sisältösektoreita on karsittu Tarjottimesta 

käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Toiminnassa mukana olevat paikkakunnat 

näkyvät ylhäällä ja jaksotus näkyy viikkoina sekä päivinä vasemmalla aikajanana.

  

    

     Kuva 3. 

 
 

Tehdas-projektin tarjotin 

Työelämä ja 

urasuunnittelu

Koulutus Yrittäjyys

/ HOPS

Työelämä ja 

urasuunnittelu

Koulutus Yrittäjyys

/HOPS

Työelämä ja 

urasuunnittelu

Koulutus Yrittäjyys

/HOPS

Ma 22.8.2016

klo 9-15 Tervetuloa, 

Tehtaan esittely ja 

tutustuminen, 

sopimukset ja 

säännöt/ Yritystalo

klo 9-15 

Tervetuloa, 

Tehtaan esittely ja 

tutustuminen, 

sopimukset ja 

säännöt

klo 9-15 

Tervetuloa, 

Tehtaan esittely ja 

tutustuminen, 

sopimukset ja 

säännöt

Ti 23.8.2016

Korttikoulutusinfo ja 

ilmoittautuminen, 

työelämätutka,Tk2

Ke 24.8.2016

9-11.30/ Mitä on 

aikuiskoulutus?/ 

Koulutustarjonta 

Luksia/ Teija 

Holappa/ 12.30-

15 Työnhakupaja 

(s-postit)/ Tk2
To 25.8.2016

Pe 26.8.2016

9-15 Viikkokokous/ 

Miten saat itsellesi 

mielekkäitä 

sisältöjä? Mitä 

tarkoittaa 

viikkokokous?/Tk2 

Lohja Vihti Hanko

Omapolku: http://areena.yle.fi/1-2858350 Omapolku Omapolku



 

   

 
 

4.1 Työelämä ja urasuunnittelu 

 

Ensimmäisen viikon aikana alkaa myös työnhaun asiakirjojen muokkaus ja 

työnhakutaitojen kartoitus. Esimerkkinä Tehdas-projektin testeistä asiakkaat tekevät 

työelämätutkan, jonka avulla he saavat tietoa omista ”pehmeistä taidoistaan”. 

Työelämätutka annetaan tehtäväksi myös Tehdas-projektin lopussa, jolloin työryhmä 

saa tietoa taitojen karttumisesta asiakkaiden osallistumisen aikana. 

 

 

     Kuva 4. 

 

      

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työelämätutka. https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka 

 

 

Asiakkaalle itselleen jää kuva kehityksestään työelämätutkan osa-alueilta ja Tehdas-

projektin aikana voi alkukartoituksella olla asiakkaan tavoitteita suuntaava vaikutus. 

Asiakas asettaa itselleen tavoitteita kysytyillä osa-alueilla, kun hän huomaa 

kehittämistarpeitaan. Ohjauksessa otetaan huomioon tuloksia ja autetaan asiakasta 



 

   

 
kehittämään pystyvyyttään heikoilla alueilla ja mahdollisesti käyttämään vahvuuksiaan 

tehokkaasti elämänsuunnittelun apuna. 

 

Työnhaun asiakirjojen tekeminen, korjaus ja versioiden tekeminen, sekä työhaun 

taitojen vahvistaminen kuuluvat tärkeänä osana ohjausta, joiden tavoitteina ovat 

esiintymistaitojen ja asioiden esittämisen selkeyden ja tärkeiden vahvuuksien esiin 

tuominen. Ryhmän vertaistuen merkitys on suuri, kun taitoja ja vahvuuksia etsitään ja 

löydetään. 

 

Jaksotuksen mukaisesti asiakkaat painottavat projektin keston aikana tarpeidensa ja 

niistä syntyvän suunniteltujen tavoitteiden omaa toimintaansa työnhaun ja 

työelämätaitojen osaamisen vahvistamiseen.  

Asiakkaita ohjataan hakeutumaan Tehdas-projektin nimissä ammattihaastatteluihin 

työpaikoille ja kiinnostaviin yrityksiin. Kaikenlaista omatoimisuutta tuetaan, että 

asiakkaat aktivoituvat etsimään piilotyöpaikkoja ja uusia tapoja työnhakuun ja 

työllistymiseen. 

 

 

4.2 Koulutus 

 

Useilla yli 45-vuotialla, pitkään työelämässä ja samassa työpaikassa töitä tehneelle 

tulee yllätyksenä, että heidän koulutustaustansa on vanhentunut. Uraa on tehty 

koulutuksella, joka on 20–40 vuotta sitten ollut hyvää tasoa ja nyt esim. 

ammattikorkeakoulututkinnot ovat syrjäyttäneet opistotutkinnot. Asiakkailla on 

moninaisia tarpeita lisätä osaamistaan kurssien ja koulutuksen avulla.  

Tehdas-projektin aikana on mahdollista suorittaa useampia työelämään liittyviä 

korttikoulutuksia, jotka antavat paremmat mahdollisuudet työllistyä useilla aloilla. EA1, 

Hygienia- anniskelupassit, työturvallisuus, tulityö ja harvinaisemmat kortit tulevat 

muutenkin tutuiksi Tehdas-projektin aikana ja korttien suorittaminen mietitään 

yksilöllisen tarpeen ja mielenkiinnon mukaan.  

Tärkeänä oppimiskohteena Tehdas-projektin asiakkaille on tietotekninen osaaminen, 

kuten toimisto-ohjelmien peruskäytön harjoittelu ja sosiaalisen median käyttö mm. 

työnhaun ja markkinoinnin välineenä. myös mediaosaamisen vahvistaminen on 

hyödyllistä omine sisältöjen muokkaustaitojen rinnalla. 

Luksian aikuiskoulutuksen asiantuntijat käyvät kertomassa eri alojen koulutuksista ja 

asiakkaat pääsevät tutustumaan joidenkin alojen koulutuksiin oppilaitoksessa. Myös 



 

   

 
muiden oppilaitosten koulutuksiin järjestetään tutustumisia ja asiakkaat voivat sopia 

itsenäisiä tutustumishaastatteluja koulutuksiin.  

Perustutkinnot, ammatti- ja erityisammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus, AMK-

tutkinnot, avoimet opinnot ja yliopisto-opinnot ovat yksilöllisen mielenkiinnon kautta 

mahdollisia. 

Opiskelutaitojen terästäminen ja uudet opiskelutavat vahvistavat asiakkaiden uskoa 

omiin mahdollisuuksiinsa siirtyä opiskelemaan ja näin vahvistaa omaa työllistymistään 

tai yrittäjyyttään. 

Koulutuksen rahoituksen järjestäminen ja eri tukimuotojen sekä etuuksilla 

opiskelemisen selvittäminen ovat osa opiskelupolkujen mahdollistumista. 

Yhteydenpitoa viranomaisten ja rahoittajien suuntaan ohjataan tekemään ennen 

opiskelupaikan vastaanottamista. 

 

4.3 Yrittäjyys 

 

Yrittäjyysvalmennuksen tarkoituksena on tukea yrityksen perustamisen 

mahdollisuuksien selvittämisessä ja yrittämiseen liittyvien asioiden koulutus. 

menetelminä käytetään sparrausta, henkilökohtaista ohjausta, ryhmätoiminnallisia 

tapoja, uusyrityskeskusten vierailuluentoja ja esim. liiketoiminta-, myynti- ja 

markkinointi- ja viestintäsuunnitelmien tekoa. 

 

Yritysmuotoihin tutustutaan monipuolisesti ja sisältöjä suositellaan kaikille asiakkaille, 

koska yrittäjämäinen työnteko lisääntyy eri aloilla kiihtyvästi. Asiakkaat oppivat 

tuntemaan osuuskuntatoiminnan, eri yhtiömuodot. Myös yhdistystoiminnan työllistävät 

mahdollisuudet tuodaan tutuiksi yrittäjyysvalmennuksen sisällöissä. Monet asiakkaat 

oppivat Tehdas-projektin aikana yrittäjyyden monimuotoisuuden ja alkavat harkita 

yrittäjämäistä toimintaa perinteisen palkkatyön sijasta. 

 

Tuotteistaminen ja projektien suunnittelu sekä toteutus kuuluvat Tehdas-projektin 

valmennukseen. Markkinointitaitojen ymmärtäminen yleisellä ja henkilökohtaisella 

tasolla ovat taitoja, joita vahvistetaan ryhmätoiminnassa. Myös yrittäjätestien 

tarjoaminen tehtäväksi motivoi asiasta kiinnostuneita asiakkaita. 

 

 



 

   

 
4.4 Terveys ja hyvinvointi 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin kartoittaminen ja niiden ylläpitäminen korostuvat 

työttömyyden ja työttömyysuhan aikana, koska elämäntilanteen muutos altistaa 

riskeille, jotka heikentävät vointia. Ihmiset reagoivat eri tavoin kriisitilanteissa. 

Ajankäyttö muuttuu työttömyystilanteessa ja asiakkaiden kertoman mukaan sekä 

henkinen että fyysinen hyvinvointi aiheuttaa erilaisia huolia. Terveyden ylläpitämiseen 

kiinnitetään huomiota ja tarjotaan Tehdas-projektin aikana terveys-infoa, joka auttaa 

hakemaan tarkempaa apua tilanteen mukaan. 

 

Perusterveyttä tutkitaan mittaamalla verenpaine ja tekemällä esim. Audit-testi alkoholin 

käytön itsearviointiin. Ohjauksessa kunnioitetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta 

ja neuvotaan hakemaan apua, hoitoa ja tukea havaintojen perusteella. Hyvinvoinnin 

lisääminen vertaistuen ja ohjauksen keinoin esim. positiiviseen ajatteluun ovat 

turvallisia keinoja pienemmissä vaikeuksissa.   

 

Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluu kulttuurin osallistavia sisältöjä ja 

kulttuuritarjonnasta nauttimista. Kulttuurin hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista löytyy 

esim. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmasta.  

 

”Kulttuurilla on paitsi suoria vaikutuksia yhteiskunnan kehittymiseen, myös taloudellisia 

ja hyvinvoinnin lisääntymiseen liittyviä sosiaalisia vaikutuksia. sanoi valtiosihteeri 

Marcus Rantala” (OKM, 2010). 

 

Teatteri, kuvataide, musiikki ja muut taidemuodot ovat jokaisen projektiryhmän 

mahdollisia sisältöjä ryhmäkohtaisesti sovittuina. Asiakkaiden oppimiseen ja 

osaamiseen luottavalla ohjauksella saavutetaan voimaantumista ja hyvinvointia 

lisääviä tuloksia ja vertaistuki yksilöiden vahvuuksien ottamisessa osaksi ohjaamista 

antaa mahdollisuuden myös asiakkaiden ohjaustaitojen kehittymiseen. Oman elämän 

jäsentäminen taiteen ja kulttuurin avulla lisää hyvinvointia ja terveyttä. 

 

Liikunta on viikoittaista arkiliikuntaan painottuvaa ilmaisiin ja edullisiin liikuntamuotoihin 

tutustumista. Kävely, uinti, palloilu, frisbeegolf ja alueellisen tarjonnan mukaiset sisällöt 

osallistavat vähän liikkuvia ja enemmän liikkuvat tukevat säännölliseen liikuntaan. 

Liikunnan terveysvaikutukset ovat merkittävät ja työttömyys antaa asiakkaille 

enemmän aikaa liikkumiseen, kun se ei lisää taloudellisia huolia. Yhdessä liikkuminen 

rennosti ilman suuria tavoitteita lisää myös motivaatiota liikunnan aloittamiseen. 



 

   

 
Vierailut ja eri liikuntalajien esittelyt auttavat asiakkaita löytämään itselleen sopivia ja 

uusia liikuntamuotoja.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin osina tutkitaan myös ruokailutottumuksia ja terveellistä 

ruokavaliota sekä unen merkitystä terveyteen. Ohjauksen ja päiväkirja seurantojen 

kautta mahdollisten vaikeuksien näkyväksi tulemisen seurauksena asiakkaat 

aktivoituvat pitämään huolta paremmin itsestään tai hakemaan apua vaikeuksiinsa. 

 

  

4.5 Verkostoituminen 

 

Tehdas-projektissa asiakkaat kohtaavat heti alkumetreillä toisensa ja verkostoituvat 

ryhmäksi, jonka voima on suuri ryhmän toiminnassa. Ohjaus ryhmän hyvän hengen 

luomiseksi on olennaista ja erilaiset ryhmätoimintaan tarkoitetut toiminnalliset 

tilaisuudet kuuluvat toimintaan. Vierialut yrityksissä, oppilaitoksissa ja 

pienryhmätehtävät lisäävät taitoja. Tehdasryhmien väliset verkostotilaisuudet, joissa 

ryhmät suunnittelevat ja isännöivät/emännöivät tapahtumia toisilleen, tukevat 

turvallisten kohtaamisten syntymistä.  

Verkostoituminen sisältää tapaamisia, vierailuja ja omaehtoisia ammattihaastatteluja. 

Asiakkaat tekevät ryhmäohjaustilanteissa ehdotuksia retkistä ja kiinnostavista 

sisällöistä, jotka sopivat Tehdas-projektin suunnitelmaan. Kun ehdotus saa kannatusta, 

pääsee asiakas itse järjestämään itse tapaamista tai vierailua. Näin luonnollinen ja 

oikea tekeminen on osana ohjaussuunnitelmaa.  

Ohjaaja antaa tukea toteutuksen valmistelussa, mutta asiakas on järjestäjänä ja saa 

positiivisen onnistumisen järjestämästään tapahtumasta. Verkostoitumisen hyötyjä ja 

mahdollisuuksia käsitellään monipuolisesti ja asiakkaat tuovat oman 

kokemusasiantuntijuutensa mukaan toimintaan.  

Ryhmätoiminnan tavoite on tiimi- ja projektioppimisen avulla tuottaa taitoja, joita 

tarvitaan uusissa työtehtävissä. Esimerkiksi prosessiteollisuuden palveluksessa 

uransa tehnyt ammattilainen saa uusia taitoja pienryhmissä ja pareina tehtävissä 

toiminnallisissa harjoituksissa, tai asiakkaat voivat jakaa vastuita retken tms. 

järjestämisessä.  

Ryhmässä kehitetään uusia ideoita työllistymiseen ja sparrataan yrittäjiksi aikovien 

suunnitelmia valmiimmiksi. Opiskelusuunnitelmia voidaan pohtia yhdessä ja etsiä 

tietoa tiimeinä niin, että kaikki hyötyvät. Tehtävien tuloksia esitetään ryhminä ja 



 

   

 
tuotosten arviointia tehdään vertaisryhmien toimesta ohjaajan antaessa raamit 

toiminnalle. 

 

4.6 Henkilökohtainen ohjaus 

 

Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on tuoda tietoon yksilöllinen työnhakuun ja 

työelämään suuntautumisen tarve ja oppia tuntemaan kehittämistarpeita. Yrittäjyyteen 

tähtäävien tueksi järjestetään sparrausta Tehdas-projektin yritysasiantuntijoiden ja 

tarpeen mukaan ulkopuolisten mentoreiden apua. Urasuunnittelua ja opiskelupolkuja-

sisällöissä ohjataan henkilökohtaisesti uutta urasuuntaa tai hakeutumista 

opiskelemaan ja autetaan asiakkaita löytämään sopiva koulutus hakeutumisvaiheessa, 

neuvotaan hakeutumisen toteutuksessa sekä tuetaan oppimistaitojen terästämisessä. 

Joissain tapauksissa, kun asiakkaalla havaitaan vakavia ongelmia, jotka eivät voi 

ohjauksen voimin hyödyttää asiakasta ja on todennäköistä, että asiakas tarvitsee jotain 

muuta apua tai tukea, häntä ohjataan tutkimuksiin tai tarvitsemansa avun piiriin. 

 

Ohjausta toteutetaan ennen Tehdas-projektin alkua puhelimitse, aloituskeskusteluna, 

keskivaiheilla tapahtuvana suunnittelupalaverina ja loppuvaiheessa asiakkaan 

jatkossuunnitelman tekemisen yhteydessä. Henkilökohtaisen ohjauksen tarkoitus on 

jäsentää ja suunnata asiakkaan tavoitteita, jolloin usein sekavasta usean vaihtoehdon 

viuhkasta löytyy jokin tai muutama mahdollinen vaihtoehto kokeiltavaksi toteutukseksi 

Tehdas-projektin aikana.  

 

Jatkosuunnitelmalla varmistetaan, että asiakas jatkaa tavoitteidensa suuntaisesti myös 

projektin loputtua osaltaan. Ohjauksessa käytetään alussa enemmän narratiivista 

ohjausta ja projektin kestäessä sosiodynaamista sekä ratkaisukeskeistä ohjausta. 

 

Asiakkaan ohjauksessa muutos ja sen työttömyyden kautta saadut mahdollisuudet 

ovat asiakkaan voimavarana. Epäonnistumisen tunne työttömyyden johdosta saadaan 

keskustelun ja tarinoiden avulla aukaisemaan tulevaisuuden mahdollisuuksien 

kentäksi, jossa Tehdas-projektin aikana pääsee kokeilemaan ja suuntaamaan omia 

vahvuuksia ja kehittämään uusia taitoja itselleen positiivisessa ilmapiirissä. 

 

Ohjauksessa ja ohjaajilla on vahva usko asiakkaan voimavaroihin ja käytännön 

tekemisen kautta asiakkaan usko omaan tulevaisuuteen, uuteen suuntaan vahvistuu. 

 

 



 

   

 
5. Oppiva ohjaustiimi 

 

Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ohjaajien tiimi on ollut tämän suunnitelman 

kehittämisessä mukana kuunnellen ja antaen vinkkejä suunnitelman tekemiseen. 

Käytännön projektissa tiimin ohjaajat ovat kokeilleet erilaisia toimintatapoja, metodeja 

ja sisältöjä projektin ensimmäisen vuoden ajan. Suunnitelman tekemistä on helpottanut 

ennakkoluuloton työryhmä, joka otti innolla vastaan HAMK:n Opinto-ohjaajaopinnoissa 

kehittämäni ohjauksen mallin ja alkoi kokeilemaan sen toimivuutta käytännössä. 

Kehittämistyönä tekemäni malli on säilynyt samana jo ensi hahmotelmasta asti, mutta 

sisältöjen ja jaksotuksen kehittäminen on vielä työn alla. Kehittämistyötä jatketaan 

Tehdas-tiimissä projektityöntekijöiden yhteistyönä.  

Hyvää materiaalia on kertynyt ensimmäisen vuoden aikana ja asiakaspalautteen 

perusteella tiimi tekee uusille ryhmille paremmaksi henkilökohtaistettavammaksi 

kokonaisuutta. Kehittämistyössä tehdyn mallin mukaista jaksotusta tullaan syksyllä 

2016 tiivistämään ja ryhmäkohtaista projektikestoa lyhennetään.  

Syksyn asiakkaat pääsevät tehokkaampaan Tehdas-projektiin mukaan. Ensi talven 

aikana on tarkoituksena kokeilla mallin digitalisointia ja verkkoympäristössä toimivien 

sisältöjen viemistä mallin otsikoiden kautta käytettäväksi digitaaliseksi 

oppimisalustaksi. Kokonaisuudesta irrotettavia asiasisältöjä voisi näin ollen selata ja 

toteuttaa digitaalisena verkko-ohjauksena virtuaalisesti. Vähemmän henkilökohtaista 

ohjausta tarvitsevat sekä digitaalisia taitoja osaavat asiakkaat voivat osallistua Tehdas-

projektiin itsenäisemmin tai valita vain osan Tehdas-tuotteista.  
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LIITTEET: 

 

Tehdas-projektin ohjausvihko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

TEHDAS 

– tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä 

Ohjausvihko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli 45-vuotias työtön tai työttömyysuhan alla oleva 

kehitä itsellesi ura-, yrittäjyys-, tai koulutuspolku, josta saat virtaa tulevaisuuteesi 

Uteliaisuus on ihmisen paras ominaisuus 



 

   

 
TEHDAS  

ENNAKKOHAASTATTELU  

 

Paikkakunta: 

Lohja ___ 

Vihti ___ 

Karkkila ___ 

Hanko ___  

 

YHTEYSTIEDOT 

 

Nimi 

 

 

 

Katuosoite 

 

Postinumero 

 

Postitoimipaikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

Puhelin 

 
 

 

 

Olen tällä hetkellä:  

___ lomautettuna, mistä alkaen: ___________________, 

 

työnantaja:_____________________________________ 



 

   

 
 

___ työtön, mistä alkaen:____________________ 

 

___ työttömyysuhan alla, YT menossa tms.  

 

 

Työura- ja koulutustiedot:  

 

Tutkinto / tutkinnot:  

 

__________________________________________________________________________ 

Mikä / mitkä alat:  

 

__________________________________________________________________________ 

Merkittävimmät työsuhteet, viimeisimmät työnantajat: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Elämäntilanne tällä hetkellä:  

 

__________________________________________________________________________ 



 

   

 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Tavoitteet ja ennakko-odotukset Tehdas-ohjaukselle: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ajokortti _____________  Oma auto käytössä: ________________

  

ATK-taidot, oma arvio (netti, tekstinkäsittely, some, tiedonhankinta, mobiililaitteet): 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Palveluverkostot 

Olen käyttänyt tai tulen käyttämään seuraavia palveluita viimeisen vuoden aikana 

 

 terveyspalvelut (PT = perusterve) _______________________________________ 

  

 sosiaalitoimiston palvelut _____________________________________________ 



 

   

 
  

 päihdepalvelut _____________________________________________________  

  

 mielenterveyspalvelut ________________________________________________ 

  

 muu, mikä? ________________________________________________________ 

 

 

1. Yksilöllinen ohjauskeskustelu 

 

 

Päivämäärä: 

 

2. Yksilöllinen ohjauskeskustelu 

(Arvioi edellisen keskustelun aikana asetettuja tavoitteita ja keinoja. Kirjaa uudet esille nousevat 

asiat.)  

 

Päivämäärä: 

 

Opiskelijan tavoitteet: 

(valmennusjaksolle asetetut tavoitteet ja päämäärät)  

      

 

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: 

(painotukset, lisäharjoittelu, lisäohjauksen tarve, jne.) 

      

 



 

   

 

 

3. Yksilöllinen ohjauskeskustelu 

(Arvioi edellisen keskustelun aikana asetettuja tavoitteita ja keinoja. Kirjaa uudet esille nousevat 

asiat.)  

 

Päivämäärä: 

 

JATKOSUUNNITELMA  

 

Tehdas-projektin paikkakunta: __________________ 

 

Koko nimi:_________________________________________________________________ 

Opiskelijan tavoitteet: 

(vertaa ohjaussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin) 

      

 

 

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: 

(painotukset, lisäharjoittelu, lisäohjauksen tarve, jne.) 

      

 

Opiskelijan tavoitteet: 

(vertaa ohjaussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin) 

      

 

 

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: 

(painotukset, lisäharjoittelu, lisäohjauksen tarve, jne.) 

      

 



 

   

 
 

Työkokeilun ajankohta ja toteutuneet päivät: _____________________________________ 

 

      Jatkosuunnitelma (työllistyminen, koulutus, yrittäjyys, muu) 

 

 

  

AIKA JA 

PAIKKA 
        .  .201 

ALLE-

KIRJOITU

KSET 

 

 

 

 

 
 

 

Tehdas- ohjattavan allekirjoitus 

 

Nimenselvennys       

 

Tehdas -ohjaajan allekirjoitus 

 

Nimenselvennys       

 

 

 


