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Ohjaamo Varkauden verkosto



• ”Pohjois-Savossa nuoret voivat pahoin erityisesti 

Varkaudessa ja Kiuruvedellä” HS 11/2017,  THL:n

Sotkanet-tietoihin perustuen

• Palvelurakenteet nuorten näkökulmasta monimutkaisia 

• Ei tietoa mistä aloittaa, kehen ottaa yhteyttä

• Kynnykset korkeita, nuoren oma leimaantumisen pelko

• Palvelujen leimaantuminen

Varkauden tilanteesta

Nuorten kokemuksia palveluista yleensä



• Mielikuva kaikille avoimesta ovista, yksi ovi josta apua 

ja tukea – ei luukutusta

• Nuorisoystävällinen – kohtaamisen tärkeys

• Joustava – nuoren tarpeen mukainen verkosto

• Olla nuorten hyväksymä ja luottama palvelu, nuorelle 

tulee kokemus asioiden etenemisestä

• Ohjaamossa voivat asioida nuorten lisäksi kuka 

tahansa nuoren elämässä mukana oleva henkilö

Ohjaamon tavoitteena



• Asiakaslähtöisyys toiminnan arvoperustana

• Nuori palveluun osallistuva aktiivinen toimija, ei palvelujen 
kohde

• Jokainen on oman elämänsä asiantuntija

• Nuori yhdenvertainen toimija ja ammattilaisen kumppani

• Palvelu on aina vapaaehtoista ja maksutonta

• Asiointi myös nimettömänä

Toiminnan ytimessä nuori



• Ohjaamoja on n. 50 eri puolilla Suomea

• Yksittäin nuoria on kohdattu noin 56 000 kertaa ja 

ryhmätapaamisissa 64 000 kertaa

• Nuoria ohjattu ja neuvottu puhelimitse, sähköpostitse ja 

netissä

• Paikan päällä asioineiden keskeisimmät kysymykset 

koskivat työtä ja yrittäjyyttä, koulutusta ja opiskelua, omaa 

taloutta, terveyttä ja hyvinvointia, sekä asumista

Ohjaamoista Suomessa



Varkaudessa käytössä Nuti-tilastointiohjelma



1. koota palvelut yhteen ja tehdä ne tunnetuksi ja selkeiksi. Ohjaamo 

kokoaa toimijat saman katon alle yhden luukun periaatteella tai se on 

toiminta-alusta laajalle palvelutarjonnalle.

2. toimia matalan kynnyksen ”aina oikeana” -paikkana nuorille 

aikuisille: koko ikäluokkaan kohdistuva palvelu, joka tukee nuoria 

erilaisissa kysymyksissä periaatteella 'nuori on aina oikeassa paikassa'

3. tarjota tukea ja ohjausta nuorilähtöisesti: mahdollisuuksien näkyväksi 

tekemistä ja "auki pitämistä” (nuorille).

4. tavoittaa työn ja koulutuksen ulkopuolella sekä palvelujenkin 

ulottumattomissa olevia nuoria.

5. avata työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia – myös uusia: antaa 

(nuorille aikuisille) pohjaa työllistymiselle ja löytää paikka 

yhteiskunnassa täysivaltaisena jäsenenä.

Ohjaamon tärkein tehtävä






