
Pajalle ohjautuminen 

- Suoraan pajalle itse, tieto paikasta olemassa 
- Kaverin ohjaamana 
- Vanhempien ohjaamana 
- Hanketyöntekijän ohjaamana 
- Etsivän nuorisotyöntekijän ohjaamana 
- TE-palveluiden kautta (yleensä yhteinen tapaaminen TE-toimiston kutsumana Nuorten 
työpajan tiloissa yhdessä työtoiminnan ohjaajan kanssa) 
- Sosiaalipalveluiden kautta, palvelutarvearvio ja aktivointisuunnitelma tehty ja ohjaus 
Nuorten työpajalle 

 

Sopimukset 

- Kuntouttavan työtoiminnan sopimus (Sosiaalipalvelut, palveluntuottajana PHHYKY, 
aktivointisuunnitelma tehty) 
- Työkokeilusopimus (TE-palvelut) 
- TET -sopimus (Oppilaitos) 
- KOHO -jakson sopimus (Perusopetus tai Itä-Hämeen Opisto) 
- Sopimuksissa määritelty paja-jakson tavoitteet 

Aloitus 

- Sopimuksen teon yhteydessä määritelty aloituspäivä 
- Kirjataan asiakkuus PAR-järjestelmään jonne liitetään myös sopimuskopiot liitteeksi 
- Tavoitteet määritelty, niiden kirjaaminen pajalla ja keskustelu yhdessä tavoitteiden 
toteuttamisen tavoista ja välineistä yhdessä valmentautujan kanssa 
- Tavoitteet ohjaavat paja-jakson toimintaa 
- Perehdytys pajalle, ohjeiden läpikäynti, myös päihdeohjelman läpikäynti, työtapojen 
läpikäynti, työpisteeseen ja työtiloihin tutustuminen ja perehdyttäminen 
- Kuulumiset, miltä paja-jakson aloitus tuntuu, yhteinen aloituskeskustelu ja tietojen 
täydentäminen PAR -järjestelmään; työmaapäiväkirja, yhteystiedot, taustatiedot jne. 
- Töiden aloittaminen ja tutustuminen muihin pajalaisiin, ryhmäytyminen

Hartolan Nuorten Työpaja
Signaali, palvelukuvaus 



Paja-jaksolla 

- Sovittujen työtehtävien tekemistä, työvalmentajan opastuksella (mediapajan 
työtehtäviä) 
- Retkille ja tuokioihin osallistumista 
- Yritysvierailuja ja oppilaitosvierailuja 
- Yhteisiä tuokioita 
- Nuotta-valmennusta 
- Mahdollisuus suorittaa osaamistodistus 
- Valmentajien tukea 
- Yksilöohjausta ja säännölliset valmennusvartit yksilövalmentajan kanssa 
- Tavoitteiden seurantaa 
- Aktivointisuunnitelmat ja väliarvioinnit 
- Työkokeilun jatkosopimukset ja väliarvioinnit 
- TET – ja KOHO -jaksojen arvioinnit ja opettajien tapaamiset 
- Kuntoutusta, ohjausta ja verkostoyhteistyötä 
- Arkirytmi kuntoon 
- Elämänhallintaan tukea 
- Jatkosuunnitelmien hahmottamista ja työstämistä 
- Turvallinen ympäristö 
- Etsivän nuorisotyöntekijän palvelut myös lähellä 
- Sosiaaliohjaajan tapaamiset ja asiakasraati kuntouttavassa työtoiminnassa 
- SOVARI 

 
 
 
 

Paja-jakson jälkeen 

- Jatkosuunnitelmat, mihin eteenpäin? Työstetään paja-jaksolla mitä kohti edetään  
- Loppuarviointikeskustelu 
- Työtodistus ja osaamistodistus 
- Läksiäiset 
- Töihin 
- Opiskelemaan 
- Kuntoutukseen 
- Työkokeiluun pajan ulkopuolelle 
- Palkkatukityöhön 
- Oppisopimuskoulutukseen 
- Uravalmennukseen 
- Muutto toiselle paikkakunnalle 
- Yhteys pajalle jatkuu; valmentajat edelleen tukena ja tavoitettavissa 
- 1. vuoden seurantajakso ja yhteydenpito tarvittaessa 
- Sosiaaliohjauksen päättäminen, taloudellisen tuen tarpeen arviointi 
- Uudelleen pajalle mikäli jatkosuunnitelmat ei onnistu ja toteudu, arvointia mikä ei 
onnistunut ja miksi suunnitelma ei toteutunut. 
- Palveluohjauskäynnit paja-jakson jälkeen, ohjausta ja tukea mm. kela-asioinnissa, 
työllistymiseen liittyvissä asioissa ym. Kirjataan edelleen PAR-järjestelmään. 


