Ohjaamo Olkkari 2.0 –hanke
1.4.2021-31.8.2023
15.9.2021
Pienten kuntien kanuunaverkosto
Sari-Anne Ratia

Hankkeen perustiedot
Päätoteuttaja:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote),
aikuissosiaalityö / Ohjaamo Olkkari
Osatoteuttaja:
Juvenia, nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu - XAMK
Hankkeen kohderyhmä:
Ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevat 15-29-vuotiaat henkilöt ja
heidän läheiset, mutta myös kaikki nuoret taustasta riippumatta.

Essote - tavoitteet
• Ohjaamon toimintamallin laajentaminen Essoten alueella Juvalle, Hirvensalmelle,
Mäntyharjulle, Kangasniemelle, Puumalaan ja Pertunmaalle digitaalisten palveluiden
avulla.
• Ohjaamon digitaalisten palveluiden kehittäminen, joita hyödynnetään hankkeen
palveluiden tarjonnassa ja Ohjaamossa hankkeen jälkeen.
• Yleisen asumis-, talous- ja seksuaalineuvonnan kehittäminen Ohjaamoon.

• Nuorten tuetun asumisen ja sosiaalisen isännöinnin palvelumallin luominen Ohjaamoon
nuorille, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkuudessa, mutta joiden itsenäistymistä
palvelut tukevat.
• Uusia palveluita mielen hyvinvoinnin tukeen sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.

XAMK - tavoitteet
1. Resilienssivalmennusmalli
• Kehitetään ryhmä- ja yksilöohjauksen malleja ja menetelmiä, joilla voidaan vahvistaa
nuorten resilienssiä ja tulevaisuusvalmiuksia.
• Valmennuksia pilotoidaan sekä livenä että paikkariippumattomasti digitaalisilla
alustoilla.
• Valmennuksissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä (tulevaisuusohjauksen harjoituksia,
toiminnallisuutta ja pelillisyyttä jne.) ja sisällöissä pyritään huomioimaan kunkin
valmennettavan ryhmän yksilölliset tarpeet.
• Pilotoinnissa tehdään yhteistyötä nuorten työpajojen, etsivän nuorisotyön, työllisyyden
kuntakokeilun ym. tahojen kanssa.
• Valmennusmalli on tarkoitus juurruttaa mahdollisimman laajasti osaksi nuorille
tarjottavia palveluja Etelä-Savossa.
2. Hankkeen seuranta ja arviointi

Ohjaamotoiminnan hyödyt nuoren ja työntekijän
näkökulmasta
- Nuori saa Ohjaamosta
vastuutyöntekijän

Järjestöt:
Viola ry
Kulttuuripaja Kajo
NFG

- Työskentely perustuu
nuoren toiveisiin (pois
lukien lakisääteiset
palvelut)

Etsivä
nuorisotyöntekijä
tai nuoriso-ohjaaja

- Työntekijän helppo
kontaktoida muita
työntekijöitä mukaan
työskentelyyn
- Nuorella on yksi paikka,
johon tulla

SOTE
terveydenhoitaja ,
sosiaalityöntekijä /
sosiaaliohjaaja,
lastensuojelu,
seksuaalineuvoja

Nuori
ottaa tai häneen
otetaan yhteyttä
Ohjaamosta

Ohjaamo Olkkari
2.0

Opinto-ohjaaja

ONNIOhjaamoiden
psykososiaalisen
tuen hanke

Nuorten työpajat /
yksilövalmentaja

Talous- ja
asumisohjaaja

Hankkeet
Nuorisotyö
ilmastotoivon
rakentajana

Kuntakokeilun
työntekijä

- Kolsultatiivinen tuki; aina
tieto siitä, keneltä voi kysyä,
kun ei tiedä
- Moniammatillinen
konsultatiivinen tuki
asiakastiimissä; saa apua
nuoren tilanteen selvittelyyn
monelta eri sektorilta + uusia
näkökulmia, joita ei itse olisi
keksinyt edes miettiä

- Helpot ohjauspolut

Ohjaamo Olkkarin verkostotyön malli pienille kunnille
• Asiakastiimi
• Ohjaamon ydintiimi
• Kehyskuntien tiimi
➢ rakennetaan hankkeessa
➢koordinointi Ohjaamosta
▪ Markkinointi ja tiedotus

VERKOSTON TUKI
TYÖNTEKIJÖILLE JA
ASIAKKAIDEN
OHJAUSTYÖLLE

MATALAN
KYNNYKSEN
PALVELUT
- Tieto, neuvonta ja
ohjauspalvelut nuorille,
heidän läheisille sekä
ammattilaisten tueksi

• Puhelinpäivystys (joka arkipäivä)
• Chat
• Sähköinen yhteydenottolomake
• Etäryhmät- ja palvelut
• Ohjaus- ja neuvontapiste (Mli)

Ohjaamo
Olkkari

JOHTO
• Kehyskunnista edustaja /
edustajia ohjausryhmään
• TEM –monialaiset palvelut
yksikkö

*Monialainen
ohjausryhmä

KEHITTÄMISTYÖ

• Hankkeet
• Etelä-Savon Ohjaamotoimijat: Mikkeli,
Pieksämäki ja Savonlinna + kehyskunnat
• Valtakunnallinen Ohjaamoverkosto
• ELO-johtoryhmä
• SOTE-maakuntauudistus
• Kuntakokeilu

Lisätietoja Ohjaamo Olkkari 2.0 -hankkeesta
Sari-Anne Ratia
Hankepäällikkö
040 359 7993
sari-anne.ratia@essote.fi

Assi Herttuainen
Hanketyöntekijä
040 359 8230
assi.herttuainen@essote.fi

Antti Rantaniva
XAMK, projektipäällikkö
040 623 3082
antti.rantaniva@xamk.fi

Ville Eerikäinen
XAMK, TKI-asiantuntija
040 141 8836
ville.eerikainen@xamk.fi

