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Etelä-Savo 

Hyvää syksyn alkua SUUNTA YHDESSÄ -hankkeesta. 

Suunta Yhdessä -hanke on Vaalijalan hallinnoima Etelä-Savon alueella toimiva ESR-

rahoitteinen hanke 1.9.2019-31.12.2021, jonka tavoitteena on kehittää sosiaalisen 

kuntoutuksen toimintamalli ja alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Asiakasryhmänä hankkeessa 

ovat työikäiset työttömät, syrjäytymisuhan alla tai muuten haastavassa 

työmarkkinatilanteessa mielenterveyden ja elämänhallinnan tai päihteidenkäytön vuoksi.  

Hanke on kontaktoinut aktiivisesti eri toimijoita Etelä-Savossa. Teemme tällä hetkellä 

yhteistyötä Kangasniemen, Mäntyharjun, Juvan ja Puumalan kanssa. Pidämme lähikunnissa 

ryhmämuotoista toimintaa. Tarve hankkeen kaltaiselle toiminnalle on suuri lähikunnissa ja 

hankkeen palvelut on otettu positiivisin mielin vastaan. Yhteistyökumppaneina on tärkeää 

mainita kuntien lisäksi Essote, Kuntoutussäätiö, Kangasniemen työttömät Ry ja nuorten 

työpajat sekä Mäntyharjun työpajat. Yksilöohjauksen asiakkuuksia on ympäri Etelä-Savoa ja 

teemme ohjausta tällä hetkellä 55 asiakkaalle.  

Hankkeen ryhmätoimintamalli koostuu kahdeksan viikon kokonaisuudesta (tapaaminen 

1krt/vko). Ryhmätoiminta on ollut kunnille maksuton palvelu ja ryhmätoiminnan ohjaus- ja 

suunnitteluvastuu on ollut hankkeen työntekijöillä. Ryhmässä on mukana aina kunnan oma 

työntekijä (työllisyyskoordinaattori, etsivä nuorisotyö) tai muu asiakkaita tunteva 

yhteistyötaho (sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja). Ryhmäläiset ovat valikoituneet 

asiantuntijatahojen kautta. Ryhmätoiminnan tavoitteena on osallisuuden tukeminen, avoin 

vuorovaikutus, yhdessä tekeminen ja kokeminen. Tavoitteena toiminnalla on pyrkiä 

tukemaan asiakkaan elämänhallinnan tunteen vahvistumista, omien voimavarojen ja 

vahvuuksien löytämistä sekä virittää ajatusta oman tulevaisuuden pohtimiseen. Ryhmän 

ohjauksessa pyrimme muistamaan avoimen ja aidon kohtaamisen merkityksen meille 

kaikille. Ryhmän työskentelyn keskiössä ei ole vain haasteet tai esteet vaan yritämme nostaa 
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esille vahvuuksia, onnistumisia sekä asioita joista voimme olla kiitollisia ja mitkä ovat hyvin. 

Ratkaisukeskeisellä näkökulmalla pyritään asiakkaalle löytämään jatkopolkuja 

ryhmätoiminnan jälkeen.  

Hankkeen kantaviin teemoihin kuuluvat työllistymisen ja koulutuksen näkökulmat. Näitä on 

pyritty kuljettamaan myös ryhmätoiminnan sisällössä mukana esim. työelämän asiakirjojen 

päivittämisenä, omien vahvuuksien nimeämisenä sekä perehtyen ja tutustuen mm. 

vaihtoehtoisiin työllistymisen muotoihin.  Työelämään tutustumiset ja ura- tai 

opiskelutarinoiden kuuntelu voivat sytyttää kipinän koulutukseen hakeutumiseen ja 

ammattitaidon päivityksestä lisä- tai täydennyskoulutuksella. Asiakasryhmältä on noussut 

kuitenkin merkityksellisiksi teemoiksi terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä koskevat sisällöt 

sekä erilaiset virikkeet vapaa-aikaan. Olemme esimerkiksi tutustuneet terveelliseen 

kotiruokaan, pihapeleihin, kalastukseen ja kävelyyn metsässä. Ryhmätoiminnan 

loppupuolella keskitymme myös tulevaisuuden suunnitteluun, omiin unelmiin ja toiveisiin. 

Yksilö- ja tavoiteohjaus on tavoitteellista ohjausta asiakkaan tueksi. Käytössämme olevia 

työkaluja ovat Kykyviisari, GAS-tavoitteiden asettelu ja IMBA/Melba työkyvynarviointi. 

Käytössämme on positiivisen CV:een kaltainen ajattelu, jossa asiakkaalle rakennetaan CV 

vahvuuksien perusteella. Käytännössä jokaisen asiakkaan palvelupolku on erinlainen, mutta 

palveluvalikossa olevia keinoja valitaan asiakaskohtaisesti. Kykyviisari tehdään jokaiselle 

asiakkaalle, koska se perustuu asiakkaan kokemaan kuvaan omasta itsestään.  

Tulevaisuuden osalta näyttää ryhmämuotoisella toiminnalla olevan paikka Etelä-Savossa ja 

hanke on vastannut pienten kuntien tarpeeseen tuomalla ryhmätoimintamallia heille 

maksuttomana palveluna. Asiakkailta tullut palaute on pääasiassa positiivista ja he ovat 

kokeneet ryhmän hyvänä arkirytmin ylläpitävänä sekä edistävänä toimena. Toiminnan sisältö 

on vaikuttanut mm. omien asioiden pohtimiseen ja rohkaissut asiakkaita avoimeen 

keskusteluun sekä vuorovaikutukseen.  
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Hankkeen asiakkaista noin puolet ovat kuntouttavassa työtoiminnassa, sen lisäksi on 

löytynyt muutamia koulutuspolkuja. Muutamia asiakkaita on työllistynyt palkkatyön pariin. 

Vuosi 2020 toi tullessaan myös Korona-viruksen, sen myötä hankkeen oli kehitettävä uusia 

toimintamuotoja. Käytännössä tämä tarkoitti palvelujen järjestämistä etänä. Hanke saikin 

toimivan kokonaisuuden kehitettyä nopealla aikataululla. Asiakkaille pystyttiin antamaan 

hankkeen palveluja, sekä järjestämään kurssimuotoista toimintaa sähköisesti. Keväällä 

koronan aikana kehitettyjä hyväksi havaittuja ja toimivia toimintamalleja tullaan 

hyödyntämään jatkossakin. Hankkeen kohderyhmän haasteet ja asiakkaiden tavoitettavuus 

sekä sitoutuminen etäpalvelun kautta on ollut toki ajoittain vaikeaa. Asiakkaiden palautteesta 

on noussut myös esille live-kohtaamisen tärkeä merkityksellisyys ja sen toive poikkeusolojen 

aikanakin.  

Hanke aikoo jatkaa markkinointia koko Etelä-Savon alueella ja pyrkii laajentamaan toimintaa. 

Pilottina kokeilemme ryhmätoimintaa erinlaisilla sisällöillä, jokaisen asiakkaan ja kunnan 

tarpeet huomioiden. Hanketoiminta mahdollistaa kokeilla ja kehittää uusia toiminnan 

muotoja. 
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