
 

 

Mitä ASKELMAT-hankkeessa on meneillään? 
 

Päijät-Hämeen alueen työllistämisen tuen hyvät menetelmät ja käytännöt näkyväksi – 

palautekysely ja ennakkoilmoittautuminen syksyn tilaisuuksiin 

 

LAB-ammattikorkeakoulu ja ASKELMAT-hanke järjestävät vuoden 2022 aikana erilaisia tilaisuuksia, 

joiden tarkoituksena on koota ja lisätä tietoa osa-/täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen 

liittyvistä hyvistä käytänteistä sekä 3. sektorin roolista työllistämisen kentällä. Tietoa ja käytänteitä 

kokoamme nuoren osallisuuspoluksi sekä työkirjaksi, jotka jaamme kaikkien käyttöön vuoden 2023 

keväällä. 

 

Olet ehkä jo osallistunut keväällä järjestämiimme työpajoihin ja tilaisuuksiin. Pääset antamaan 

palautetta jo olleista tilaisuuksista sekä ennakkoilmoittautumaan syksyn tilaisuuksiin TÄSTÄ. 

 

Syksyn koulutus- ja keskustelutilaisuudet  

Tarkennamme tilaisuuksien paikat lähempänä, kaikkiin on mahdollista osallistua myös etänä. 

 

• 31.8. klo 13-15 Täsmätyökykyisen ohjaaminen -tilaisuus 

Alustuspuheenvuoro ja keskustelua nuorten tarpeiden ja palvelujen kohtaamisesta 

• 7.9. klo 9-10 Täsmätyö-tietoisku osa 1 (verkkovälitteinen) 

Haluatko kuulla lisää työelämän moninaisuudesta sekä osa- ja täsmätyökykyisyydestä? 

• 21.9. klo 13-15 Työn räätälöiminen -tilaisuus 

Alustuspuheenvuoro ja keskustelua tukityöllistettyjen nuorten työtehtävien räätälöimisestä 

• 12.10. klo 9-10 Täsmätyö-tietoisku osa 2 (verkkovälitteinen) 

Haluatko kuulla lisää työelämän moninaisuudesta sekä osa- ja täsmätyökykyisyydestä? 

• 19.10. klo 13-15 Työllistämisen mahdollisuudet -tilaisuus 

Ohjelma tarkentuu 

• 16.11. Sosiaalisen vastuullisuuden -seminaari 

Ohjelma ja aikataulu tarkentuvat 

 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin kutsumme mukaan erityisesti alueen 3. sektorin edustajia, 

tukityöllistettyjä nuoria sekä muita toimijoita ja organisaatioita, joilla on kokemusta osa-

/täsmätyökykyisten nuorten ohjaamisesta työllistämisen kentällä sekä tukityöllistämisestä 

(esimerkiksi Paikka auki -rahoituksella tai palkkatuella).  

 

Tule jakamaan kokemuksiasi! Ja vaikka kokemusta ei vielä olisi, niin nyt on mahdollisuus saada lisää 

tietoa ja kuulla muiden kokemuksia aiheesta.  

 

Lisätietoja: Outi Jokinen, outi.jokinen@lab.fi, p. 050 516 0678 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/EF450BD95A9A1EF1
mailto:outi.jokinen@lab.fi


 

 

Täsmätyötiistait jatkuvat syksyllä 

 

ASKELMAT-hanke käynnisti joulukuussa 2021 täsmätyötiistait yhdessä KUNTO - Uusilla kunnallisilla 

toimilla työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä ja Työelämädiili 

-hankkeiden kanssa. Hankkeita yhdistää osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä 

inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentaminen. Hankkeiden kuulumisia ja nostoja voi 

seurata myös yhteiseltä Instagram-tililtä @moninaisuus_voimavarana. 

 

Kevään täsmätyötiistait on pidetty ja jatkamme syksyllä joka kuun 2. tiistai klo 8.30-9.30. Liity 

mukaan Teamsiin tästä.  

 

9.8. Hankkeiden kuulumiset ja ajankohtaiset asiat  
13.9. Täsmätyö terminä ja ilmiönä 

11.10. Työn räätälöinnin tuloksia  
8.11. Valmentajien ja työkykykoordinaattoreiden kokemuksia erilaista työvälineistä ja 
menetelmistä asiakastyössä  
13.12. Hankkeiden tuloksia ja menetelmien arviointia  

 

 

Askelmat yksilö- ja ryhmävalmennukseen voi ohjata nuoria myös kesällä 

 

Yksilövalmennusten sisältö voi koostua esimerkiksi työnhakuun liittyvistä käytännön asioista, 

tulevaisuudensuunnitelmien ja –haaveiden sanoittamisesta ja selkiyttämisestä tai opiskelupaikan 

löytämiseen liittyvistä teemoista. Valmennuksen kestoa ei ole etukäteen määritelty, vaan 

työskentelyn pituus määrittyy nuoren tarpeista käsin. Valmennuksessa mukana olleita nuoria on 

jatkopoluttunut esimerkiksi opiskelemaan, työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön.  

 

Yksilövalmennus: kiia.saarikivi@dila.fi, p. 044 713 2029 

Huom. Kiia lomailee 11.7.-31.7.2022. Loman aikana jätäthän viestin tai sähköpostin. 

 

Voimavaraistavassa ryhmävalmennuksessa uusia ryhmiä aloitetaan non-stop sitä mukaa kun 

osallistujia saadaan mukaan. Toteutamme ryhmävalmennusta koko Päijät-Hämeen alueella ja 

osallistumista helpottaaksemme toteutamme ryhmävalmennusta myös etäyhteyksin. Toimintaa 

suunnitellaan ja rakennetaan tavoitteellisesti, kulloinkin ryhmässä mukana olevien nuorten tarpeita 

ja toiveita vastaavaksi. Valmennus kestää 5 kk ja tapaamisia on kerran viikossa.  

 

Avoin Askelmat -ryhmä alkaa 22.6.2022 klo 14-16. Ryhmä jatkuu 14.9. asti, jonka jälkeen osallistujat 

voivat tarvittaessa ja halutessaan jatkaa Askelmat-valmennuksissa. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 

Askelmien toiminnassa mukana jo olevat nuoret ja uudet osallistujat. Kesän avoimessa ryhmässä 

luvassa mukavaa yhdessä tekemistä ja samalla omien seuraavien Askelmien etsimistä.  

 

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Ainoon: aino.hoskola@harjulan.fi, p. 041 7306 337 

Huom. Aino lomailee 1.7 - 17.7.2022. Loman aikana jätähän viestin tai sähköpostin. 

 

https://www.instagram.com/moninaisuus_voimavarana/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk2OTg3MDctNGI1Yi00NjQxLTkzOTktNDc4ZWRlODgyM2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%22%2c%22Oid%22%3a%221440ed32-9bc2-40e2-b019-5e0204693b19%22%7d
mailto:kiia.saarikivi@dila.fi
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Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana toiminnassa 

 

ASKELMAT-hankkeen kehittäjänuoret muotoilivat yhdessä Asiakas- ja palveluohjauksen 

erikoistumisopintojen opiskelijaparin kanssa toimintamallia nuoren tueksi tilanteisiin, jossa 

tiedonsiirtoa tarvitaan, esimerkiksi työntekijän vaihtuessa. Opiskelijoiden tavoitteena oli luoda malli, 

joka toisi helpotusta nuorelle, jolla voi olla monivaiheinen historia. Tämä nuoren mukana kulkeva, 

yhdessä luotu kooste antaa uudelle työntekijälle tai toimijalle pohjustuksen, eikä nuoren tarvitse 

purkaa kokonaisuudessaan historiaansa. 

 

Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä useamman LAB-ammattikorkeakoulun Sosionomi AMK 

opintojakson kanssa mm. tarjoamalla opiskelijoille erilaisia tehtävänantoja, harjoittelupaikkoja ja 

opinnäytetyön aiheita. 

 

 

Mikä ihmeen täsmätyö? Työkyvyn ja osaamisen moninaisuus työelämässä -opintojakso 

 

ASKELMAT-hankkeessa koostettiin maksuton 5 opintopisteen opintojakso, joka toteutetaan 

itsenäisenä verkko-opiskeluna 9.5.-7.8.2022. Teemoina ovat mm. keskeiset työkykyyn liittyvät 

käsitteet ja aihepiirin lainsäädäntöä, non-formaalin ja formaalin osaamisen muodostama 

kokonaisuus, työelämäosallisuutta tukevat keinot sekä moninaisuuden edistäminen voimavarana 

työelämässä. 

 

Kesän toteutukseen ilmoittautui mukaan 53 opiskelijaa. Opintojakso toteutetaan myös ensi syksynä, 

joten seuraa ilmoittelua! 

 

 

Haluatko mukaan toimintaan, kuulla lisää tai tehdä yhteistyötä?  

Muita yhteistyön mahdollisuuksia on mm. 

• Sosionomi AMK opinnäytetyöhaastattelut 

• 3. sektorin työllistämisen edistämisen palvelut näkyväksi -kampanjassa mukana oleminen 

• Koulutukset esim. palveluiden näkyvyyden edistäminen 

• Nuorille tai nuorten ryhmälle järjestettävä työpaja 

 

Mikäli haluat kuulla lisää ASKELMISTA tai miettiä yhteistyökuvioita, ole yhteydessä. Voit myös jättää 

yhteydenottopyynnön, niin olemme sinuun yhteydessä 

 

 

Tätä viestiä saa jakaa eteenpäin. 

 

*** 
Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos sekä Harjulan Setlementti ry ajalla 

5/2021-3/2023. Rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien 

omarahoitusosuuksista. Lisätietoja https://lab.fi/fi/projekti/askelmat  

 

https://forms.office.com/r/CqDWs9kfYP
https://lab.fi/fi/projekti/askelmat

