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1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Esi t tely -  ja kuulumiskierros

3. Ohjausryhmän työskentelytavoista sopiminen ja sen rool i  hankkeen 
tukena

4. Hankkeen toiminnan esi t tely ja päämäärät

5. Hankkeen etenemisen ja hankesuunnitelman tavoit teiden toteu-
tumisen t i lanne

6. Budjet t i  ja talouden seuranta

7. Muut asiat

8. Puheenjohtaja päättää kokouksen



ESITTELY- JA KUULUMISKIERROS

OHJAUSRYHMÄN JÄSENET:

Jyrki  Sinisalo (pj),  Metropol ia 
Anna-Mar ia Vi lkuna, Metropol ia 
Jaana Kivipel to-Kar jalainen, MediaStadi,  S tadin ammatt iopisto 
Juho Pakar inen, MediaStadi,  S tadin ammatt iopisto 
Ul la Laur io, S toa, Hels ingin kaupunki 
Minna Kal junen, Happi, Hels ingin kaupnki 
Pekka Möntt inen, tapahtumayksikkö, Hels ingin kaupunki 
Kimmo Räsänen, Broadway 
Katr in Sigi jane, Balt ic F i lm, Media, Ar ts and Communicat ion School

Rahoit ta jan edusta ja: Sasu Pajala

Hankkeen henki löstö: Antt i -Veikko Salo, Leena Louhivuor i , 
Ar i  Matinmikko, Ar ja Seppälä, Niikka Lius



OHJAUSRYHMÄN ROOLI

Ohjausryhmä tukee ja ohjaa hankkeen toteutusta sekä tar joaa 
asiantuntemustaan hankkeen hyväksi .  Ohjausryhmän jäsenet ovat myös 
ter vetul lei ta osal l is tumaan hankkeen toimintoihin ja koulutuksi in.

Hankepäätöksessä sanotaan:

”Tuensaajan on asetettava hankkeen ohjaus ta ja seurantaa 
var ten ohjausryhmä, jonka rahoit tava viranomainen hyväksyy. 
Ohjausryhmässä on oltava r i i t tävä määrä asiantunt i joi ta. 
Ohjausryhmä ei ole vas tuussa hankkeen toteuttamises ta, vaan vastuu 
on aina tuensaajal la.

Hankkeen toteuttamis ta, s isäl töä ja rahoitus ta koskevat muutos tarpeet 
on käsi tel tävä ohjausryhmässä ennen kuin ni i tä koskeva hakemus 
toimitetaan rahoit taval le viranomaisel le.”



HANKKEEN ESITTELY JA PÄÄMÄÄRÄT

• Hanke alkoi syksyl lä 2018, päättyy 2020 lopussa.

• Metropol ian, S tadin ammatt iopiston ja Hels ingin kaupungin 
kul t tuur in ja vapaa-ajan toimialan yhteishanke, Metropol ia 
koordinoi.  Mukana myös luovan alan yr i tyksiä.

• Kohderyhmänä media-alan opinnot keskeyttäneet tai keskeyttämis-
vaarassa olevat Stadin ammattiopiston opiskeli jat, koulutuksen 
ulkopuolelle jääneet nuoret sekä työpaikkaohjaajat alan työpaikoilla.

• Tavoitteena auttaa nuoria suorittamaan tutkintoja ja tutkinnon osia 
sekä luomaan suhteita alan työnantajiin ja tätä kautta työllistymään.

• Oppiminen tapahtuu työpaikoi l la. Siks i  hankkeessa pyr i tään 
parantamaan myös työpaikkaohjaamisen tasoa.

• T iedonkeruu koulutussopimuksen ja työssäoppimisen parantamiseksi.



HANKKEEN ETENEMINEN

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2018–2020

• 80 nuor ta, joista 30% avoimilla työmarkkinoilla toimenpiteen jälkeen

• 12 työpaikkaohjaajaa

SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET

Leena Louhivuor i  esi t telee t iedonkeruun tuloksia hankkeen 
alkutaipaleel ta.



BUDJETTI JA TALOUDEN SEURANTA

    2018   2019   2020   YHT

Palkat budj.   64095   213617   193600   471312 
Palkat.  tot.   28474 (44%) 0 (0%)   0 (0%)   28474 (6%) 

Ostopalv. budj.  3300   6800   4900   15000 
Ostopalv. tot.  0 (0%)   0 (0%)   0 (0%)   0 (0%)

Muut budj.   800    1400   800    3000 
Muut tot.   0 (0%)   0 (0%)   0 (0%)   0 (0%)

Flat rate budj.  10897   36315   32912   80124 
Flat rate tot.  2425 (22%)  0 (0%)   0 (0%)   2425 (3%)

YHT budj.  79092   258132   232212   569436 
YHT tot.    30899 (39%) 0 (0%)   0 (0%)   30899 (5%)



MUUT ASIAT

• Viestintä ja tiedotus – hankkeen teema on yhteiskunnallisen 
keskustelun ytimessä.

• Seuraava kokous

• Sana on vapaa



KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KIITOS KAIKILLE 
OSALLISTUJILLE!


