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MUKAAN – Mukana kasvussa

MUKAAN-hankkeen tavoitteena on kohderyhmän 
osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta-
ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, 
rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen.

Hankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja viemällä 
ohjauspalvelut pääsääntöisesti henkilön kotiin saakka.

Tavoitteena on kohdata ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja 
luottamukselliseen asiantuntijakontaktiin. Yhdessä 
osallistujien kanssa sovittavilla yksilöllisillä tavoitteilla tuetaan 
ja edistetään osallistujaa arjen- ja elämänhallinnassa.

MUKAAN – hanke on Kaustisen seutukunnan hallinnoima 
hanke, jolle Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Euroopan 
sosiaalirahaston rahoituksen (ESR 75 % )



Tavoitteet

Kohderyhmän 

• Osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin 

• Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
vahvistaminen tarjoamalla yksilö- ja ryhmäpalveluja, 
joiden tuella osallistujia motivoidaan ja 
valmennetaan siirtymään julkisten palvelujen piiriin, 
kohti koulutusta ja työelämää

• Matalan kynnyksen toiminta ja palvelumallien 
kehittäminen kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden 
ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi



Toimenpiteet

Pienryhmätoiminta 

• Yhteiset aamupalat, aktiviteettitoiminta, vertaistuki ja osallisuuden lisääminen

Kotikäynnit

• Tuki- ja palvelut kotiin ja lähiympäristöön

Toimintakyvyn arviointi Kykyviisari menetelmällä

Tukihenkilö palveluissa ja asioilla

Harrastus- ja viriketoiminnan ohjaus, yhdessä tekeminen

Keskustelu- ja viestituki



Tulokset

• osallistujat kokevat voimaantumisen ja 
aktiivisuuden lisääntyneen

• osallistujien arjenhallinta vahvistuu, sosiaalinen 
vuorovaikutus ja itseohjautuvuus lisääntyy 

• osallistujat pääsevät tarvitsemiensa palvelujen 
piiriin, jota kautta heidän hyvinvointinsa on 
parantunut

• hankkeen aikana kehitetään harvaan asutulle 
maaseudulle sopiva matalan kynnyksen 
toimintamalli kohderyhmän sosiaalisen 
osallisuuden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi



Kohderyhmä ja toiminta-alue

Kohderyhmä:

16 - 64 vuotiaat

• työelämän ulkopuolelle ajautuneet

• syrjäytymisvaarassa olevat vahvaa sosiaalista tukea 
tarvitsevat

• heikossa työmarkkina-asemassa olevat, palvelua ja tukea 
tarvitsevat

• elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta 
tarvitsevat

Toiminta-alue:

Kaustisen seutukunnan kunnat: 

Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli

Perhon kunta



Kustannusarvio ja rahoitus

Rahoitus               

ESR (EU + valtio 75 %) 362 861,00

Kunnat 25 % 120 954,00

Kaustisen seudun kunnat 98 336,00

Perhon kunta 22 618,00

Yhteensä 483 815,00

Kustannusarvio

Henkilöstökustannukset 308 100,00

Palvelujen osto 99 000,00

Matkakustannukset 30 500,00

Flat Rate 15 % 46 215,00

Yhteensä 483 815,00
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