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Silta-Valmennusyhdistys ry

§ Silta-Valmennusyhdistys ry on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka
työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden ihmisten kuntoutuksen,
ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden
toimijoiden kanssa.

§ Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla,
oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa ja aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on
noin 80 työntekijää.

§ Osatoteuttajana Target-hankkeessa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien
toimintakyvyn arviointia kehittämässä



Tavoitteet ja tulokset Target -hankkeessa

§ Tavoitteena

§ kehittää toimintakyvyn arvioinnin ja urasuunnittelun
polkua erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

§ tavoitteena luoda kuntoutumisen ja oppimisen yhdistävä toimintamalli, joka turvaa
tuetun polun kohti osallisuutta, opintoja ja työelämää.

§ kehittää soveltuvien digitaalisten ja kuvallisten menetelmien käyttöä osana
ohjausta

§ Hankkeen tuloksena syntyi kaksi uutta toimintamallia, joille on selkeä tarve: yksilöllinen
toimintakyvyn arviointijakso ja kuntouttavan työtoiminnan teemaryhmä.



Toimintakyvyn arviointijakso työpajalla

§ Maahanmuuttajataustaisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joiden ohjaus
tarkoituksenmukaiseen palveluun on vaikeaa epäselvän tilanteen takia

§ Voi toimia palvelutarpeen arvioinnin tukena kun halutaan saada lisää tietoa todellisesta
toimintakyvystä

§ Työpajalla osallistuja pääsee kokeilemaan käytännön työtehtäviä.

§ Jakson aikana arvioidaan osallistujan toimintakykyä, tuen tarvetta sekä työelämä- ja
opiskeluvalmiuksia.

§ Onnistumiset ja hyödyt

§ Arviointijakso tuottaa realistista tietoa asiakkaan toimintakyvystä, motivaatiosta,
opiskeluvalmiuksista ja tuentarpeesta.

§ Sujuvoittaa palvelupolkua; vältytään sopimattomiin palveluihin ohjaamiselta.

§ Myös osallistuja saa realistisen käsityksen omasta toimintakyvystään

§ Osallistujan itseluottamus lisääntyy onnistumisen kokemusten myötä

§ Suomenkielinen ympäristö vahvistaa kielitaitoa





Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä maahanmuuttajille

§ Maahanmuuttajataustaisille, erityistä tukea tarvitseville työnhakija-asiakkaille suunnattu
teemaryhmä

§ Tavoitteena työelämävalmiuksien, perustaitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen,
toimintakyvyn arviointi sekä yksilöllisen jatkopolun suunnittelu

§ Toteutus tapahtui osin etänä

§ Osallistujien myönteiset kokemukset:

§ Sisältöä ja rytmiä arkeen, mielekäs tekeminen

§ Lisää rohkeutta käyttää suomen kieltä

§ Sosiaalinen vuorovaikutus ja ryhmän tuki

§ Takaisin osallisuuteen

§ Yksilöllisen jatkopolun löytyminen

§ Palveluntuottajan ja yhteistyöverkoston myönteiset kokemukset:

§ Asiakkaiden ohjautuminen palveluun oli sujuvaa

§ Palvelu vastasi olemassa olevaan tarpeeseen - tulijoita oli enemmän, kuin pilottiryhmään
pystyttiin ottamaan


