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Ohjaamon vuosi
Ohjaamo Helsingin tavoitteena on, että nuoret
pääsevät työhön ja koulutukseen ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. Vuonna 2018 tätä tavoitetta edistettiin neuvontatyössä, ohjauksessa sekä
järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia.
Hankekauden päättymisen jälkeen suurimpana
muutoksena vuonna 2018 oli henkilöstöresurssien ja taustaorganisaatioiden panossuhteiden muuttuminen. Vuoden aikana työnsä aloitti suuri määrä uusia TE-toimiston työntekijöitä.
Henkilöstön vaihtuminen ei kuitenkaan vaikuttanut nuorilta saatuun palautteeseen. Asiakaspalautteen mukaan nuoret ovat edelleen erittäin tyytyväisiä palveluun ja suosittelevat sitä
erittäin mielellään.
Ohjaamon alueellista työtä kehitettiin edelleen
vuonna 2018. Ohjaamo jalkautui kahtena päivänä viikossa Itä- ja Pohjois-Helsinkiin, tarjoten
neuvontaa yhteistyökumppaneiden tiloissa. Jalkautumisen myötä pystyttiin tarjoamaan Ohjaamon palveluita uusille nuorille sekä luotiin uusia kumppanuuksia. Myös erilaisia tapahtumia
järjestettiin alueellisesti.

Työnantajatreffejä ja rekrytointitapahtumia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa,
tarjoten nuorille tukea koulutukseen sekä työllistymiseen.
Kehittämiskärkenä vuonna 2018 oli myös ohjaustyön digitaalisten menetelmien sekä henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen, kuten
nettisivujen uudistaminen, sähköisen ajanvarausjärjestelmän sekä neuvontatyötä tukevan wiki-sivuston kehittäminen.
Nuorten oma osallistuminen on olennainen
osa Ohjaamon toimintaa. Nuorten osallisuutta
kehitettiin vuoden 2018 aikana, ja kesäkuussa
käynnisti toimintansa Ohjaamon ääni –ryhmä.
Nuorten kertomien kokemusten perusteella toteutettiin syksyllä työttömyys #eiolehäpeä –
kampanja, jonka tarkoituksena oli haihduttaa
työttömyyden häpeää. Nuorten toiveista syntyi
myös Huvin vuoksi-kampanja, jossa järjestettiin
yhteisöllistä tekemistä.
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Ohjaamosta löytyy monta ammattilaista
Suurin muutos vuonna 2018 oli rahoituspohjan muuttuminen. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR)
hankerahoitus pieneni ja kaupungin oman rahoituksen lisäksi toimintaa rahoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kautta kanavoidulla Ohjaamoiden toimintaan myönnetyllä erillismäärärahalla. Ohjaamo Helsingissä ESR-rahoitus kohdistui toiminnan juurruttamiseen sekä kolmeen
kehittämiskärkeen: alueelliseen työhön, yritysyhteistyöhön sekä digipalveluiden kehittämiseen.
Rahoituspohjan muutos toi tullessaan uusien työntekijöiden rekrytoinnin. Vuoden aikana aloitti
30 uutta työntekijää, joista 19 oli TE- toimiston työntekijöitä.

Ohjaamolaisia neuvontapisteellä

Ohjaamossa työskenteli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alueellisen työn uraohjaajia
TE-asiantuntijoita
Sosiaalityöntekijä
Erityisopettaja
Opinto-ohjaaja
Mediasuunnittelija
Nuoriso-ohjaaja
Terveydenhoitaja 2 krt viikossa
Yrityskoordinaattoreita
Työnantajayhteistyöstä vastaavia TE-asiantuntijoita
Ammatinvalintapsykologeja
Urapalveluiden uraohjaajia

•
•
•
•
•

Suunnittelijoita
Koordinaattoreita
TE-kehittämiskoordinaattoreita
Onni-hankkeen työntekijöitä
Lisäksi Ohjaamossa työskentelee viikoittain kumppaneita, mm. Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminta, etsivä nuorisotyö,
Ungdomsakademin Luckan, alueellinen sosiaalityö sekä Kela.

Avoin neuvontapalvelu
Neuvontapiste on Ohjaamon Helsingin sydän.
Neuvontapisteelle voi tulla minkä tahansa kysymyksen kanssa ilman ajanvarausta. Neuvonnassa yhdessä työntekijän kanssa juttelemalla
hoituu jo moni asia sekä neuvontapisteelle voi
tulla työskentelemään itsenäisesti. Neuvoa voi
kysyä myös sähköpostitse ja puhelimitse.
Neuvonta palvelee viitenä päivänä viikossa ja
kokeilujen jälkeen aukioloajoiksi vakiintui klo
12-17. Neuvontapisteen työtä kehitettiin määrätietoisesti.
Vuonna 2018 Ohjaamossa asioitiin yhteensä 12
619 kertaa, joista yksilökäyntejä oli 9 348 (92%).
Tapaamisista 73 % oli henkilökohtaisia, puhelimitse asioi 13%. Alueellisen työn pop-up neuvonnassa tavoitettiin 11% nuorista.

Asiakaspalaute
Edellisvuosien tapaan neuvontapisteellä asioivat nuoret voivat antaa palautetta. Vuonna
2018 asiakaspalautetta antoi 25% kävijöistä.
Nuoret kokivat palvelun hyvänä: työntekijöille
annettujen arvosanojen keskiarvo oli 9,5. Palveluiden suositteluindeksi, NPS, oli 77. Luvun
ollessa yli 50, voidaan palvelun katsoa olevan
erittäin hyvää.
•

työntekijälle annettu
arvosana ka. 9,5 (N=1634)

9,5

•

NPS-indeksi 77 (N=1622)

77

Asiointikerrat 2018
2000

Neuvonnassa yli puolet asiointikertojen kysymyksistä liittyi työhön ja koulutukseen. Omaan
talouteen ja kotiin liittyvät asiat olivat mielessä
20% kävijöistä.
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Neuvonnan HAKUavun työntekijät tarjosivat
nuorille apua työnhaussa sekä CV:n tekemisessä. Vuoden aikana HAKUavussa käyntikertoja
oli 747.

Pääasiallinen neuvonnassa asioinnin aihe vuonna 201

Neuvonnan asioinnit 2018

tammikuu joulukuu 2018

yksilökäynnit

ryhmäkäynnit

yht.

nuoret

8 635

2 936

11 571

aikuiset

713

335

1 048

yht.

9 348

3 271

12 619

2%
5%

3%

1%

2%

Työ ja yrittäjyys
Koulutus ja opiskelu

9%

35 %

Oma talous
Muu aihe
Omaan kotiin

Lähde: Nuti

lähde: Nuti

10 %

Hyvinvointi ja terveys
Kansalaisena
Vapaa-aika

11 %

Ihmissuhteet ja seurustelu
22 %

Päihteet ja riippuvuudet

Lähde: Nuti

Pääasiallinen neuvonnassa asioinnin aihe (Lähde: Nuti)

3

JOULUKUU, YHTEISTYÖKUMPPANIT NEUVONNASSA
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

KURVI KLO 12-17

KURVI KLO 12-17

KURVI KLO 12-17

Torstai
ERITYISOPETTAJA
KLO 12-16

Perjantai
POP UP
-ASUMISNEUVONTA, NAL
(JOKA TOINEN VIIKKO,
PARILLISET VIIKOT)

LUCKAN KLO 12-17
KELA

NMKY ETSIVÄ NUORISOTYÖ

KLO 12-16

KLO 12-17

STADIN LIIKKUVA
MIELENTERVEYSTIIMI KLO
12-16

OPO-PÄIVYSTYS

NUORTEN TYÖPAJOJEN

KLO 12-16

STADIN ETSIVÄ
NUORISOTYÖ

KLO 12-16

WALK-IN -REKRY
ALUEEN SOSIAALIOHJAAJA /

SOSIAALIOHJAAJA

-TYÖNTEKIJÄ

KLO 12-16

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

14.12. KLO 12-15

KLO 12-16

KLO 12-17

KLO 12-16

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
VÄLITYSKESKUS
17.12. KLO 12-16

OHJAAMO HELSINGIN KUUKAUSIOHJELMA: OHJAAMO.HEL.FI -> AJANKOHTAISET

Neuvonnatapisteellä yhdessä Ohjaamon työntekijöiden kanssa työskentelevät mm. alueellinen sosiaalityö, Kela, Suomen Pakolaisavun
Kurvi –toiminta, Luckan sekä Stadin ja NMKY:n
etsivä nuorisotyö. Neuvonnan aukioloaikoina
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on viikoittain esillä useita erilaisia teemoja ja tapahtumia kuten Pop up-kädentaito paja, Onni
Café ja kesätyöhakuinfoja.

Ohjausasiakkaat
Rahoituspohjan muuttumisen myötä ohjausasiakkaita siirryttiin seuraamaan pääasiassa
TE-palveluiden URA-järjestelmän kautta. Vuoden 2018 lopussa lopussa Ohjaamossa oli 947
nuorta vastuuasiakkuudessa.

Siirtymät
Määrä
työllistynyt vapaille työmarkkinoille
469
palkkatuki
50
työkokeilu
320
yrittäjän starttirahat / yrittäjyys
7
saanut tutkintoon johtavan koulutuspaikan 174
korttikoulutukset
66

Aktiivisten TE-asiakkuuksien määrä
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Ohjaamoon TE-toimiston sisäisenä ohjauksena
tuli asiakkaita, joilla on taustallaan pitkittynyttä
työttömyyttä. Neuvontapisteeltä puolestaan tuli
uusia työnhakija-asiakkaita.

28.9.2018

28.10.2018

28.11.2018

28.12.2018

TE-asiantuntijoiden ohjausasiakkaista työllistyi
vuonna 2018 vapaille työmarkkinoille 469 henkeä. Palkkatukipaikkoihin, pääsääntöisesti Helsingin kaupungille, työllistyi 50 henkeä.

Lähde: URA-järjestelmä

3%
13 %

Työtön

12 %

Työssä
51 %

Työllistymistä edistävässä palvelussa
Koulutuksessa
Työvoiman ulkopuolella

21 %

Asiakkaat työmarkkinatilanteen mukaan 18.1.2019, Lähde: URA-järjestelmä

Asiakkaista puolet oli 18-24 –vuotiaita, tätä vanhempia oli 49% ja alle 18-vuotiaita 1%.
Nuorten työttömyyden kestot vaihtelivat alle
kolmesta kuukaudesta yli 12 kuukauteen.
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Alueellinen työ

Alueellinen työ käynnistyi systemattisesti maaliskuussa 2018 Pohjois- ja Itä-Helsingissä. Työ
kohdistettiin sosioekonomisten tekijöiden perusteilla alueille, joissa nuorten työttömyys ja
koulutuksen puute korostuivat. Kerran viikossa toteutettu neuvontapalvelu kulttuurikeskus
Stoassa ja Malmin Kelassa vakiintui kevään aikana osaksi kumppaneiden toimintaa.
Ohjaamon alueellinen työ löysi paikkansa alueiden toimijoiden joukossa ja loi uusia yhteistyöverkostoja. Työntekijät vierailivat kertomassa
Ohjaamon alueellisesta työstä mm. sosiaalityössä, erilaisissa lasten- ja nuorten verkostoissa sekä Mellunmäen Me-talolla. Syksyllä Stoan
neuvontapalvelussa oli mukana Pakolaisavun
Kurvi -toiminnan työntekijöitä, lisäksi SPR:n Kotipolku –hanke tarjosi nuorille asumiseen liitty6

vää tukea. Malmin toimintaan osallistui kaupungin liikkuva mielenterveystiimi.
Vuoden 2018 aikana alueellisessa työssä kontakteja nuoriin oli 1 982. Erilaiset tapahtumat
kokosivat yhteen 50% nuorista, loput tavoitettiin Malmilla ja Stoassa. Malmilla nuoret ohjautuivat palveluun Kelassa asioivina tai suoraan
Kelan asiakasneuvojan kautta. Stoassa tavoitettiin tiloissa oleilevia nuoria sekä jonkin verran
TE-toimiston sekä sosiaalityön kautta. Nuoria
ohjautui alueelliseen työhön myös muiden yhteistyökumppaneiden kautta.
Tapahtumien vuosi
Osana alueellista työtä järjestettiin erilaisia
rekrytointitapahtumia tiiviissä yhteistyössä yri-

tyskoordinaattoreiden kanssa. Rekryt saivat
erittäin hyvän vastaanoton niin nuorilta kuin
mukana olleita yrityksiltä.
Alueilla toteutettiin erilaisia tapahtumia yhteistyöverkostojen kanssa. Stadin ammattiopiston kanssa toteutettiin työnhakuun ja työelämätaitoihin keskittyvä Jouluksi töihin –koulutus.
Seuren, TE-toimiston ja Stadin ammattiopiston
kanssa toteutetussa koulutuksessa rekrytoitiin
lastenhoitajiksi haluavia nuoria, jotka suorittivat
osatutkinnon lähihoitajan tutkinnosta. Uraohjaajat ja Ohjaamon erityisopettaja tukivat nuoria päiväkotiharjoittelun aikana. Lisäksi Ohjaamo ja Seure järjestivät kaksi koulutuspäivää,
joissa opiskelijoita valmennettiin työyhteisötaitojen osalta.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa järjestetyssä Työ ja Skeittaus -tapahtumassa nuoret kuulivat uratarinoita skeittauksen ja
työn yhdistämisestä. Tapahtumassa kohdattiin
nuoria heidän omassa harrasteympäristössään,
skeittipuisto Luupissa. Nuorilla oli myös mahdollisuus keskustella uraohjaajan kanssa omista suunnitelmistaan. Tapahtuman tavoitteena
oli myös herätellä nuoria miettimään tulevaisuuttaan ja tarjota heille uusia näkökulmia harrastuksen ja työn yhdistämisestä.

Rekrytointitapahtuma Malmilla
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Yritysyhteistyö
Vuonna 2018 järjestettiin erilaisia työllisyyttä ja koulutusta tukevia tapahtumia, mm. Työnantajatreffejä ja alueellisia rekrytointitapahtumia.
Rekrytapahtumat

Hakijoiden lkm

Paikalla olleiden
yhteistyötahojen /
yritysten lkm

441

34

88

20%

200
240
200
274
110
33
1 498

9
6
14
13
13
2
91

34
22
16
39
34
12
245

17%
9%
8%
14%
31%
36%
16%

Työnantajatreffit,
Täsmärekryt,
Rekrytointiapu
(Välirekryt)
Itis Rekry 14.3.2018
Malmi rekry 13.6.
Malmi Rekry 29.8.
Itis Rekry 24.10.
Malmi Rekry 7.11.
Redi Rekry
Yhteensä
Työkokeilu- ja
rekrykoulutusrekryt

Hakijoiden lkm

Stadin ao: walk in työkokeilurekryt
1.7.-16.11.
HellaFood: walk in työkokeilurekry
Ohjaamossa HORECA
Ohjaamon Seuren
lastenhoitajan
rekrykoulutus
Yhteensä

Työllisyyttä tukevat
koulutus-, perehdytys- ja
sparraustilaisuudet
Media-alan aamupalat
ICT-alan aamupalat
Schwarzkopf Pro Shaping
Futures
Kahvilaperehdytys
Stadin ao:ssa+ ohjattu
työpaikan haku
Nuorten yrittäjyyspolku
4H:n kanssa, pilotti
Yhteensä
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Työllistyneet

Paikalla olleiden
yhteistyötahojen /
yritysten lkm

Työkokeilun
aloittaneet

Työllistyneet
suhteessa
hakijoihin

Työkokeilun
aloittaneet
suhteessa
hakijoihin

53

1

30

57%

6

1

2

33%

150

1

24

16%

209

3

56

27%

Tilaisuuksien lkm

Osallistujien lkm

Paikalla olleiden
yhteistyötahojen /
yritysten lkm
15
4
1

15
4
1

300
66
7

1

7

1

1

15

1

22

395

22

Henkilökunnan nostoja vuodelta 2018
Alkuvuodesta 2018 käynnisti toimintansa Ohjaamotoiminnan taustaorganisaatioista koostuva suunnittelija-/koordinaattoritason kehittämisryhmä, Rukkasryhmä, jonka tehtävänä
on varmistaa monialaisuuden huomioon ottaminen kehittämistyössä sekä tukea toiminnan
juurtumista ja vakiintumista. Vuonna 2018 ryhmä valmisteli ohjausryhmälle Ohjaamon yhteiset tavoitteet ja arvioinnin viitekehyksen vuodelle 2019.
Hallintorajat ylittävä kehittämisryhmä
• yhteisten tavoitteiden ja
mittareiden asettaminen
• toiminnan strateginen suunnittelu ja
arviointi
Vuonna 2018 Ohjaamon henkilöstöresurssit ja
taustaorganisaatioiden panossuhteet muuttuivat merkittävästi ensimmäinen hankekauden
päättyessä. Ohjaamossa aloitti suuri joukko uusia työntekijöitä ja Ohjaamon toiminta kytkettiin
entistä vahvemmin osaksi nuorten työllisyyspalvelujen kokonaisuutta ja yhteistyötä TE-toimiston kanssa.
Henkilöstön kehittäminen
• Ohjaamo Helsingin
uudelleenjärjestäytyminen ja
nuorten palvelujen yhteistyön
edistäminen
• TE-asiantuntijoiden
perehdyttäminen ja työn tukeminen
• Maahanmuuttajatyön koulutusten
järjestäminen (koulutussarjat)
• Oleskelulupien erityiskoulutukset

Henkilöstön perehdytyksiä, viikkokokouksia, kehittämisryhmiä ja -päiviä järjestettiin yhteisinä
Helsingin kaupungin nuorten työllisyyspalveluiden kanssa. Tavoitteena oli lisätä saumatonta
monialaista yhteistyötä sekä palvelujen saavutettavuutta, selkeyttä ja tasalaatuisuutta nuorille.

•

Tiedotus ja digitaalisuus
• Sähköiset työkalut sisäiseen
käyttöön mm. Microsoft Teams,
neuvonnan wiki
• nettisivujen uudistaminen
käynnistyy
Seuraajien määrä noussut somessa

Fredrikinkatu 48 neuvonnan toimintamalleja kehitettiin järkeistämällä aukioloaikoja sekä kehittämällä ”kapteenin” sekä ”förstin” roolit.
Kapteeni vastaanottaa nuoren, kartoittaa hänen palvelutarpeensa ja ohjaa eteenpäin neuvonnan muille työntekijöille. Försti puolestaan
avustaa kevyemmällä tuella ja neuvonnalla pärjääviä nuoria neuvontapisteen asiakaskoneilla.
Lisäksi neuvontatyötä helpottamaan rakennettiin Neuvonnan wiki-sivusto.

Ohjaamon monialainen neuvontapiste
• neuvonnan toimintamallin
kehittäminen ja juurruttaminen
• neuvonnan kehittämisryhmä
• verkostoyhteistyö
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Nuorten osallisuusryhmä Ohjaamon ääni käynnistyi kesäkuussa 2018. Toiminnan käynnistyminen oli osa Ohjaamon osallisuustyöryhmän
kehittämistyötä, jossa työstettiin osallisuuteen
liittyviä teemoja: nuorten palautteiden käsittelyä, henkilöstön osaamisen vahvistamista osallisuusasioissa, nuorten roolin vahvistamista Ohjaamon toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessa.
Ohjaamon osallisuustyön kehittäminen
Ohjaamon ääni
Ohjaamon ääni toimii avoimena ryhmänä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Vuonna
2018 tapaamisten teemoina olivat mm. nuorten kokemukset Ohjaamosta (esim. nettisivut
ja viestintä, tilat), hyvinvointi- ja vapaa-aika, kokemukset työelämästä sekä osallistuminen tapahtumien suunnitteluun (esim. Onni Café, pikkujoulut). Nuorten osallisuustapaamisista poiki
myös Työttömyys #eiolehäpeä –kampanja.
Nuorten ideat ja palautteet vietiin eteenpäin
suoraan toiminnan suunnitteluun, henkilöstölle, esimiehille sekä ohjausryhmälle. Ohjausryhmän esityslistaan sovittiin kiinteä kohta, jossa
käydään läpi myös jatkossa nuorten palautteet
ja terveiset.
Monialainen työ
• konsultaatiot, työparityö ja viikoittaiset case-palaverit
• Kela yhteistyö
• koulutustiistait – yhteisten koulutustilaisuuksien toteuttaminen ja
koordinointi
• OnnenApila- työkalu
• Hanketori: verkostoitumista yhteistyökumppaneiden kanssa
10

Huvin vuoksi –kampanjan tavoitteena oli nostaa
esiin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin näkökulmaa
mieluisan tekemisen kautta. Nuorten toiveiden
perusteella järjestettiin yhteisöllistä tekemistä,
mm. keilausta sekä keramiikkapaja.
Työttömyys #eiolehäpeä-kampanja sai alkunsa nuorten osallisuustapahtumasta, jossa esille nousi nuorten työttömyydestä kokema häpeä. On hävettävää olla työtön. Työttömyys on
leima. Nuoret kokevat toisten nuorten ja yhteiskuntamme suhtautuvan työttömiin ”mee töihin, pummi” –asenteella. Tämä johtaa häpeään
ja piilotteluun, mikä voi johtaa syrjäytymiseen ja
työttömyyden pidentymiseen. Usein työttömyys
ei ole oma valinta, vaan aina työtä ei vain löydä heti. Työttömyyden takana voivat olla myös
muut, kuten terveydelliset syyt, joita ei näy ulospäin.
Kampanjan aikana jaettiin sosiaalisessa mediassa kertomuksia työttömyydestä ja sen tuottamasta häpeästä. Kampanjan tarkoituksena on
haihduttaa työttömyyden häpeää, kertoa, että
työttömyys ei ole ikuista ja antaa kasvot sille, että työtön on kuka tahansa meistä.

•

•

Tapahtumia ja uusia avauksia
• Te- aamukahvit
• Yhteishakupäivystys
• Pääsykoetreffit
• Ilta nuorten läheisille
Asunnottomien yön tapahtumapäivä
• Huvin vuoksi-kampanja
• #eiolehäpeä-kampanja
Ruotsinkieliset palvelut
• Seminaari- ja työpajasarja
ruotsinkielisten palveluiden
kehittämiseksi
Ohjaamon ruotsinkielisen verkoston
aktivointi

Ohjaamossa toteutettiin Mielen hyvinvoinnin teemaviikon aikana 19. – 23.11.2018 erilaisia hyvinvointia edistäviä työpajoja. Toiminta oli osa Mielenterveyden Keskusliiton
kansallista mielenterveysviikkoa, jota Ohjaamon Onni-hanke toteutti yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. 2ME-hankkeen
kokemusasiantuntijat (nuoret) osallistuivat tapahtumaviikon viestinnän suunnitteluun. Viikko päättyi Ohjaamo Talk –tapahtumaan, jossa
keskustelun teemoina olivat Vahvat ja Rohkeat.
Paikalla olleet kokemusasiointuntijat kävivät läpi omia tarinoitaan, kokemuksiaan ja keinojaan
selviytyä.

Onni –hanke
• psykososiaalisen osaamisen
vahvistaminen Ohjaamossa
• psykososiaalisen tuen verkostojen
kartoitus ja tiedonkeruu palveluiden
puutteista Helsingissä sekä
kumppanuuksien ja palvelupolkujen
vahvistaminen
• Psykososiaalisen tuen teemojen
näkyvämmäksi tekeminen nuorille
Ohjaamon neuvonnassa matalalla
kynnyksellä: Onni Cafén Mielen
hyvinvoinnin tapahtuma

Mielen hyvinvoinnin teemaviikkoa vietettiin marraskuussa
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Ohjaamo herättää kansainvälistä kiinnostusta

Kansainvälisiä vieraita saapui ympäri maailmaa

Ohjaamo Helsingin toimintamalli on herättänyt
laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Etukäteen
suunniteltuja delegaatiota oli yhteensä 19, joista kaukaisimmat saapuivat Etelä-Koreasta sekä
Kazakstanista. Yhteensä toimintaan on tutustunut yli 200 eri delegaatioiden jäsentä. Näiden lisäksi neuvontaan on saapunut tutustujia ilman
ennakkoilmoittautumista ja yhteistyötä on tehty
kansainvälisten opiskelijaryhmien kanssa mm.
Aalto-yliopiston poikkitieteellisten opiskelijaryhmien kanssa.
Vieraat ovat edustaneet lukuisia eri tahoja ja
toimijoita. Ministeritason vieraita on käynyt Romaniasta sekä Kroatiasta, parlamentin jäsen
12

Isosta-Britanniasta, YK:n pääsihteerin nuorisoasian erityisedustaja, lukemattomia johtavia virkamiehiä ja myös nuorten kanssa työtä tekeviä ohjausalan ammattilaisia. Lisäksi työtä on
esitelty myös kansainvälisissä foorumeissa ja
Ohjaamo Helsingin toimintaa pidetään yleiseurooppalaisena hyvänä mallina nuorten palveluiden järjestämiseen.
Vieraiden erityinen kiinnostuksen kohde Ohjaamo Helsingin toiminnassa on vaihdellut.
Etelä-Koreassa ollaan perustamassa hyvin samankaltaisia nuorten aikuisten keskuksia, jotka palvelevat nuoria kokonaisvaltaisesti. He olivat hyvin kiinnostuneita siitä, miten Helsingin

malli on käytännössä rakennettu, rahoitus järjestetty sekä millaisiin tilaratkaisuihin on päädytty. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa
ja Tanskassa on myös kiinnostusta Ohjaamoiden perustamiseen ja espanjalaiset vieraat halusivat tietää, miten ohjaamolainen työote to-

teutuu. Parhaita käytäntöjä on jaettu aktiivisesti
myös muiden kansainvälisten toimijoiden kesken. Ihailua on herättänyt Ohjaamon välitön ilmapiiri, hyvät tulokset sekä toimijoiden aito sitoutuminen yhdessä tekemiseen.

13

Tervetuloa
Ohjaamoon!

