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Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki-hanke  

Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan unionin Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta rahoituskaudella 2014-2020  
sekä Kalajoen kaupunki. 
  
Ohjaamo ja Virtaamo–hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-           
asemassa olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja edistää heidän kiinnittymistään työelämään, koulutuk-
seen tai muihin heitä palvelevien tukitoimien piiriin. Hankkeessa toimii helposti saavutettava nuorten Ohjaamo 
ja yli 30-vuotiaille suunnattu Virtaamo-palvelu, jossa kaksi ohjaajaa tarjoaa moniammatillista tukea, neuvontaa 
ja ohjausta. Asiakas saa saumattomasti ja oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. 
 
Ohjaamo- ja Virtaamo Kalajoki hankkeen toimipaikka on osoitteessa Lankilantie 23, 85100 Kalajoki.  Se on auki 
arkipäivinä klo 8-16.  Yksilöajan voi varata aamupäiville puhelinnumerosta 044 4691375 Ninalle tai Sarille       
puhelinnumerosta 044 4691357. Iltapäivisin klo 12-15 on avoimet ovet. Ohjaajat ottavat vastaan asiakkaita, 
joka toinen viikko Himangan kunnantalolla klo 12-15 välisen ajan, myös muuna aikana sovittaessa. Palveluja 
voi saada myös puhelimitse, whatsup’ssa ja hankkeesta ja sen toiminnasta löytyy ajankohtaista tietoa myös 
Ohjaamon ja Virtaamon facebook-sivuilta, Ohjaamo ja virtaamo-chat’sta  sekä Instagram sivulta.  
 
Palvelun alussa selvitetään mitä palveluita asiakas tarvitsee. Yhdessä sovitut palvelut järjestetään mielekkääksi 
ja tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi, joka johdattaa asiakasta palvelupolulla toivottuun ratkaisuun, työllistymi-
seen, koulutukseen tai muiden palveluiden piiriin. Muita palveluita voivat olla eri asiantuntijoiden, kuten sosi-
aaliohjaajan, mielenterveys- ja päihdetyöntekijän palvelu, psykologin tai psykiatrin palvelut. Ohjaamossa ja   
Virtaamossa voi tavata Te-toimiston tai Kelan asiantuntijoita kerran kuukaudessa ennalta ilmoitettuina aikoina. 
Ohjaaja voi koota asiakkaan tueksi moniammatillisen hyvinvointitiimin, joka arvioi asiakkaan tilanteen ja etsii 
siihen sopivat jatkosuunnitelmat ja ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa sekä sopii tukihenkilön asiakkaalle vas-
taamaan suunnitelman toteutumisesta. Asiakkaiden työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan vahvistamiseksi 
voidaan järjestää erilaisia valmennuksia ja koulutuksia, infotilaisuuksia, yritys- ja oppilaitosvierailuja sekä pien- 
tai vertaisryhmätoimintaa asiakaslähtöisesti.   
 
Työelämävalmennuksessa palvelu räätälöidään vastaamaan asiakkaiden tuen tarpeeseen elämän eri nivelvai-
heissa. Toiminnan pääpaino on tukea työelämään sijoittumisessa, mutta työelämävalmentaja voi olla tukena 
myös opiskeluihin, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai eri vapaa-ajantoimintoihin siirtymistä. Työ-
elämävalmentajan palvelu vaihtelee yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden mukaan ja tukea jatketaan 
niin pitkään kuin on tarvetta. 
 
Ohjaamon ja Virtaamo on myös eri työllisyyden toimijoiden yhteistyön alusta, se kokoaa yhteistyöverkostoon 
eri viranomaistahot, oppilaitokset, sekä kolmannen sektorin toimijat ja muut kohderyhmän kanssa työskente-
levät toimijat. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti yritysten kanssa työvoiman kohtaamisen edistämiseksi ja    
piilotyö- ja työkokeilupaikkojen löytämiseksi mm. yrityselämän kanssa. 
 
Ohjaamon Nuorten Ohjaamon kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat työttömänä tai työmarkkinoi-
den ulkopuolella tai opiskelijat, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa ja tarvitsevat erityistä tukea esim. 
erilaisissa nivelvaiheissa. Tuki voi liittyä opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan, kuntoutukseen tai elämänhallintaan 
yleensä. Virtaamon kohderyhmä: Muut heikossa työmarkkina-asemassa oleva henkilöt (mm. pitkäaikaistyöttö-
mät, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, vammaiset ja osatyökykyiset, maahanmuuttajat, ikääntyneet, 

https://www.facebook.com/ohjaamokalajoki/
https://www.facebook.com/Virtaamo-Kalajoki-555769938288001/
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-kalajoki/etusivu
https://www.instagram.com/ohjaamokalajoki/
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työelämän ulkopuolelle joutuneet henkilöt). Laajan kohderyhmän tarkoituksena on, että kaikilla olisi yhden-
vertainen mahdollisuus osallistua toimintaan, jos hän kokee tarvitsevansa palvelua. Välillisen kohderyhmän 
muodostavat TE-toimisto, Kela, sosiaali- ja terveyspalvelut, oppilaitokset (mm. Ammattiopisto Jedu, Kalajoen 
Kr.Opisto), yritykset, kolmannen sektorin toimijat, vapaaehtoistoimijat ja asiakkaiden omat lähiverkostot ja 
nuorten huoltajat. 
 
Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki hankkeen toteutusaika alkoi 1.3.2019 ja se päättyy 28.2.2022. 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 408 140 € kolmelle vuodelle, johon on saatu 80 tuki % Euroopan sosiaa-
lirahastosta sekä valtiolta. Kalajoen kaupungin osuus on 20 %.  Hankkeen kustannukset käytetään henkilöstön 
palkkaukseen, asiakkaille suunnattujen palveluiden hankintaan ja muihin hankkeesta aiheutuviin kuluihin. 
 
Hankkeen johtaja on hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi.  
Hanke kuuluu työ- ja toimintapalveluiden toimialaan ja yhteyshenkilö on työtoiminnan päällikkö Terttu Ho-
lappa. 
Hankkeen henkilöstönä on kaksi ohjaajaa Sari Vähärautio ja Nina Lindvall.  
Lisätietoja voi saada ohjaajilta ja hanketoimistosta. 
 


