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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien ja lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon

oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista.

Hanke vastaa osaltaan Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän (2019) esityksiin ja se huomioi huolen

järjestelmän siiloutumisesta sekä eetoksen ja periaatteet, joita koronakriisistä selviytymiseen on esitetty arkkipiispa

Kari Mäkisen työryhmän raportissa (2020).

 

Hanke tähtää toimintatapojen muutokseen kolmella tasolla, joilla tavoitteita sovitetaan yhteen ja tarkastellaan

kokonaisuutta systeemisesti: yhteiskunnallisella (makro), paikallisella (meso) ja yksilökohtaisella (mikro).

 

1) Hanke vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se pyrkii eriarvoisuuden ja

syrjäytymisen ehkäisemisen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen. Hanke tukee kohderyhmän

yhdenvertaisuutta, ehkäisee eriarvoisuutta sekä tukee mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja osallisuutta myös

pandemian oloissa. 

 

Tulos: on paikannettu keskeisimmät asiat, jotka vaikeuttavat kohderyhmän tasa-arvon toteutumista, ja koottu

ehdotukset tarvittaviksi toimiksi terveyden, sosiaalipalvelujen, koulutuksen, työllistymisen, asumisen, sosiaalisten ja

perhesuhteiden sekä itsenäistymisen tuen osalta.

 

2) Hanke kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin julkisen ja kolmannen

sektorin yhteistyönä sekä vahvistaa koordinaatiota.

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Yhteishanke HDL:n kanssa oli ajatuksena vireillä jo keväällä, ja tunnistimme kohdennusten toisiaan täydentävän
luonteen ja sen, että nämä hankkeet niveltyvät hyvin yhteen. Siksi olimme laatineet aiesopimuksen yhteistyöstä.
Rahoittaja on hyvin oivaltanut niiden toisiaan täydentävän luonteen: kokemusasiantuntijuus – kohtaavat toiminnot –
paikalliset organisoitumiset ja yhteistyö – kansallinen koordinaatio. Ketju on valmis.

Hankkeen ideaa ei voi toteuttaa yksin. Jokainen jälkihuollossa oleva nuori on jonkin kunnan vastuulla
palvelutarpeineen; kunnalla on tarvittavien palvelujen järjestämisvelvollisuus. Kuntien kanssa ja kunnassa
yhteistyön organisointi on välttämätöntä. Sosiaalialan osaamiskeskukset, jotka tänä vuonna koordinoivat alueellaan
monia valtioavustushakuja, ovat toiminet pitkään kuntien sekä alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä, ja
ne tuntevat alueensa ja kuntien erityispiirteet. Kuntien kehittämistoiminnassa tarvittava alueellinen koordinaatio ja
yhteistoiminta yritysten ja järjestöjen kanssa luontuu sosiaalialan osaamiskeskuksille, ja kansallinen koordinaatio
THL:lle. HDL keskeisenä alan toimijana on aloitteellisesti kehittänyt kohderyhmälle uusia ja vaikuttavia palveluja ja
toimintoja, joita julkinen hallinto ei ole järjestänyt. Järjestön uusia toimintoja kehittävä ja julkista täydentävä tehtävä,
uudenlaiset kohdejoukon kohtaavat innovaatiot, kansalaisjärjestön toiminnan näkyvyys ja yhteistyö kuntien kanssa
sekä rooli sosiaalialan osaamiskeskusten koordinaatiossa saa näin vahvistusta.

Sosiaalialan osaamiskeskukset huolehtivat hankkeen tulosten välittämisestä kentälle. Pesäpuu ry on Suomen
johtava lastensuojelun kokemusasiantuntijaverkoston kehittäjä ha kokenut hanketoimija.
Nuorten osallisuuden vahvistamisessa tarvitaan tällaisen luotettavan ja arvostetun järjestön panosta.

Hankkeen julkinen nimi

Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE)
Alkamispäivämäärä

1.10.2020
Päättymispäivämäärä

31.12.2022
Toimintalinja

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Hanketyyppi

Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
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Tulos: Paikallisesti on luotu uusia yhteistyöverkostoja, pilotoitu palvelujen integraatiota ja vertaistoimintaa, saatu tietoa

hyvistä käytännöistä ja otettu niistä oppia, luotu koordinaatiorakenteita, mallinnettu asiakassuunnitelman laadintaa,

vahvistettu dialogista toimintakulttuuria, saatu lisättyä asiakkaiden luottamusta palvelukoneiston toimintaan. On

kartoitettu, mitä tehdyt koronaan liittyvät selvitykset ja kehittämishankkeet antavat kohderyhmän palvelujen

kehittämiseen.

 

3) Hanke luo uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja.

Tulos: uudenlaiset verkostot toimivat kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen foorumeina kansallisesti ja paikallisesti.

Kokemusasiantuntijoiden vertaisverkostot toimivat, nuoret osallistuvat kehittämiseen, osaavat kysyä ja vaatia

oikeuksiaan ja apua. 

 

Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

SONet BOTNIAn & Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Pesäpuu ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat

valtakunnan kattavasti kaikki Sosiaalialan osaamiskeskukset, joista Päijät-Hämeen Verso muita tiiviimmin.

 

Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan hankkeen toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mies,- ja nais- ja

muunsukupuolista erityisyyden huomioimista, sekä pyrkimystä segregaation lieventämiseen. Hanke edistää

yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta takaamalla syrjintää ja huono-osaisuutta kokeville nuorille paremmat

mahdollisuudet osallisuuteen.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Together towards adulthood - Moving forward in life (YEE)
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

Together into adulthood – moving forward in life (YEE)

 

The project aims at supporting putting into practice the financial, social, educational and health care rights of children

and adolescents in child protection care or in aftercare warranted by the Child Welfare Act or Integration Act. The

project responses to the proposals of Child welfare after-care reformation task force (2019) and it takes into account

the concern on silo mentality in the system and the ethos and the principles highlighted in the report of the Working

group led by  Archbishop Kari Mäkinen (2020). 

 

The project aims at transformation in the modes of operation on  three levels, the societal (macro), local (meso) and

individual (micro), in which the goals are being coordinated and examined systemically. 

 

1) The project amplifies the actualization of young people’s rights and equality. It aims to prevent inequality and social

exclusion and advance equality and participation. The project aims to support equality and to prevent inequality also

under the  pandemic circumstances. 

Outcome: Fundamental issues that hinder the actualization of equality have been discovered as well as propositions

for necessary actions for supporting health, social services, education, employment, habitation, social and family

relations and reaching independence. 

 

2) The project develops integrated service and operation models for responding to the needs of the target group via

amplifying cooperation between the public sector and non-profit sector.

Outcome: New co-operation networks have been developed locally, service integration and peer-support activities

have been piloted, good practices have been discovered and learned from, new coordination structures have been

generated, case process planning has been modelled, dialogical practice culture has been amplified and client trust in

the services has been strenghtened.  Contributions by corona-related development projects and accounts for
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developing services for the target group have been evaluated.

 

3) The project creates new kinds of networks for development, learning and influence. 

Outcome: Novel networks function as fora for development, learning and influencing nationwide and locally.  Peer

networks for experts by experience function, and young people participate in development. They know how to ask for

and demand their rights and help.  

 

The project is executed together with the Deaconess Foundation, social competence center of Pohjanmaa region

SONet BOTNIA, University of Applied Sciences of Seinäjoki and Pesäpuu ry. In addition to that, all the nation’s social

competence centers are partnering with the project, Päijät-Häme Verso more closely than the others.

 

Gender perspective will be mainstreamed in the project processes. In practise this means regarding the specifity of

men, women and intergenders and aiming to diminish segregation. The project advances societal equality by ensuring

better possibilities for participation for young people with experiences of social exclusion.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Hanke pyrkii lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettujen

nuorten palvelujen ja aikuistumisen tuen turvaamiseen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen.

 

Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien ja lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon

oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista.

Niiden toteutumisessa on todettu monenlaisia pulmia. Hanke edistää Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän

(2020) esitysten toteutumista ja se huomioi myös eetoksen ja periaatteet, joita koronakriisistä selviytymiseen on

esitetty (Mäkinen 2020).

 

Kevään 2020 aikana leviämään lähtenyt koronavirus on vaikuttanut Suomessa sote- ja työllisyyspalveluiden sekä

Kelan palvelujen saatavuuteen. On ennakoitu, että kriisin seurauksena hyvinvointierot lasten- ja nuorten osalta

kasvavat. (OKM raportti 2020, Tutkijoiden näkemyksiä koronaepidemian vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä).

On oletettavaa, että epidemian aiheuttaman jälkitilan selvittelyyn ja peruspalveluihin kohdistuvien palveluruuhkien

purkuun tulee kulumaan aikaa, jolloin vaarana on, että palveluihin kiinnittymättömät haavoittuvassa asemassa olevat

nuoret katoavat. Toisena tilanteen aiheuttamana haasteena on havaittu uusien asiakasohjauksien hidastuminen ja

palveluprosessien aloittamisen estyminen peruspalveluiden ollessa ruuhkautuneina. Hanke pyrkii jälkihuollon

asiakkaiden palvelujen ja aikuistumisen tuen turvaamiseen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen. Covid-19 kriisi on

lisännyt sellaisten nuorten tuen tarpeita entisestään, joilla oli vaikeuksia jo ennen poikkeusoloja. Hanke kartoittaa ja

tuo näkyviin näiden ryhmien ja niihin sisältyvien pienempien erityisryhmien tarpeet, joihin haetaan ratkaisuja laajassa

yhteistyössä.

 

Nuorten kanssa toimivat järjestöt ja muut tahot (sosiaalityö, nuorisoyö, mielenterveystyö, opiskeluhuolto,

jälkihuoltopalvelut, työllistymistä edistävät palvelut ja järjestöt) ovat ilmaisseet huolensa syrjäytymisriskissä olevien

nuorten jaksamisesta, toimintakyvyn ylläpidosta ja mielen hyvinvoinnista poikkeusoloaikana ja sen jälkeen. Kriisin

seurauksena tiedämme jo tässä vaiheessa osan näistä nuorista pudonneen opinnoista. Kriisi kärjistää monen nuoren

tilannetta ja lisää yksinäisyyttä. Moni nuorista on keväällä 2020 eristäytynyt kotiin ja pelkää erityisesti tartuttavansa tai

sairastuvansa itse. Nämä nuoret tarvitsevat tukea, ohjausta ja kannattelua kriisin aikana ja sen jälkeen vahvemmin,

kuin se nykyisellään tarjottavien palvelujen ja toimenpiteiden puitteissa on mahdollista.

 

Lastensuojelun jälkihuollossa oli vuoden 2018 aikana 7 595 lasta ja nuorta sekä lisäksi sijoituspaikassa asui 1 621

nuorta jälkihuollossa; yhteensä 9 216 asiakasta. Kotoutumislain mukaisessa jälkihuollossa oli arviolta 2500 nuorta
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(Hallituksen esitys HE 79/2020 vp, 5/2020). Kattavaa tietoa näistä nuorista ja heidän tarpeistaan ei ole. Eduskunta

laajensi lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutettujen määrää nostamalla ikärajan 25 vuoteen vuoden 2020 alusta ja myös

kotoutumislain mukaisen jälkihuollon osalta ikäraja nostettiin 25 vuoteen heinäkuussa 2020. Tämä tarkoittaa hankkeen

kohderyhmän merkittävää määrällistä kasvua. Myös sisällöllisesti aikuistuvien nuorten tarvitsema keskeinen tuki

ulottuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ulkopuolelle, koulutuksen, työllisyyden, asumisen ym. alueille. Riippuen

nuoren iästä jälkihuoltoon siirtyessä nuoren oikeus ja kunnan velvoite jatkuu 7-9 vuoden päähän. Lastensuojelun

kautta jälkihuollon piiriin tulleilla nuorilla on oikeus monialaiseen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaan tukeen – ja

vastaavasti kunnalla on velvollisuus järjestää tällainen tuki.

 

Jälkihuollon ikärajan nostaminen tuli voimaan juuri ennen poikkeustilannetta ja kunnissa ei vielä ehditty varautua,

kehittää käytäntöjä eikä tunnistaa tai ennakoida nuorten erilaisia tarpeita. Hanke tukee kuntia tarttumaan asiaan.

Tunnistetut tarpeet ohjautuvat erilaisiin siiloihin (Mäkinen 2020). Aikuistuvat nuoret, joilla ei ole taustallaan perheen

tukea, tarvitsevat uudessa elämäntilanteessa vahvaa tukea ja lähiohjausta, ja tämän tuen tarpeen tunnistaminen sekä

pitkäjänteisen tuen järjestäminen tulee kunnille haasteena jo ilman poikkeustilaakin. Esimerkiksi sijoitettuna olleet

saavat lapsia alle 20-vuotiaana monta kertaa useammin kuin ikätoverinsa, mikä luo neuvolan toimintaan

kehityshaasteita. Kansallisen ohjauksen ja toimintamallien kysyntä lisääntyy, ja siihen hanke tarjoa kansalista tukea ja

koordinaatiota.

 

Kunnan on tarve ottaa vastuuta ohjata sektorikohtaiset järjestelmät toimimaan yhteen ja luomaan positiivisen

diskriminaation tapoja jälkihuollon nuorille. Suomea on luonnehdittu vahvojen instituutioiden maaksi (Sixten Korkman

5.5.2020 HS), ja juuri nyt on erityisen tarpeen kehittää instituutioiden vahvaa joustavuutta. On vaara, että pandemia

lisää siiloutumista ja siten heikentää yhteistyötä (Mäkinen 2020). Toisaalta se voi tuoda esiin uusia tapoja hyödyntää

kumppanien osaamista. Molempia reaktiotapoja on näkyvillä, ja hanke tähtää jälkimmäisen vahvistamiseen.

 

Osalta pitkään yhteiskunnan ulkopuolella olevilta nuorilta puuttuvat arkiset yhteiskunnassa selviämisen taidot sekä

työhistoria ja kokemus osallisuudesta yhteiskunnassa. Osalla nuorista on takanaan runsaasti erilaisia palveluita, mutta

saatu tuki ei ole ollut nuoren kannalta toimivaa tai riittävän intensiivistä, jotta koulutukseen tai työelämään kestävästi

kiinnittyminen olisi ollut mahdollista. Järjestöjen toiminnan kautta nuorille voidaan kuitenkin palvelujen ja tukien rinnalla

tarjota jotain sellaista mitä palvelujärjestelmä ei voi tarjota: aikaa kohtaamiseen ja rinnalla kulkemiseen,

yhteisöllisyyttä, vertaisuutta, kokemusasiantuntijuutta, vapaaehtoisuutta, välittämistä. Toiminnan täytyy lähteä nuoresta

itsestään. Yleensä nuoren päällimmäinen huoli onkin jotain aivan muuta kuin ammattilaisen mielestä.

 

Hankkeella on tarkoitus vastata hallitusohjelman mukaiseen ja ministeriryhmän lokakuussa 2019 määrittelemiin

lastensuojelun kehittämisen haasteisiin ja erityisesti jälkihuoltoon siirtyvien aikuistumisen tuen kysymyksiin.

Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmä (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4084-0) selvitti asiaa monen

ministeriön asiantuntijoiden ja keskeisten toimijoiden avulla. Työryhmä ehdotti aikuistumisen tuen erillislakia ja sen

toimeenpanoa erillisellä ohjelmalla. Toimeenpano ei ole edennyt. Tässä hankkeessa tätä on mahdollista edistää.

Esimerkiksi hankkeessa haetaan ratkaisuja ja menetelmiä jälkihuollossa olevien nuorten kanssa laadittavan

suunnitelman tekemiseen, laaditun suunnitelman sitovuuden parantamiseen ja prosessin kehittämiseen. Palvelujen

välinen yhteistoiminta muodostaa sekä vaaran että mahdollisuuden siihen, millaiseksi uusi toimintatapa muodostuu

jälkihuollon asiakkaiden näkökulmasta.

 

COVID-19 pandemian sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset tulevat olemaan massiiviset. Työttömien ja lomautettujen

määrä kasvaa, ja sijoitettuna olleiden nuorten pääsy työmarkkinoille heikentyy edelleen. Päihteiden käyttö,

kotiväkivalta, mielenterveysongelmat ovat jo kärjistyneet, ja lasten kaltoinkohtelun raportoidaan lisääntyneen. Vahvoja

viitteitä on myös siitä, että sekä lastensuojelun sijaishuollon että jälkihuollon kantokyky on joutunut koetteille.

Kehittämistyö on pandemian taloudellisten vaikutusten takia uhattuna, vaikka myös uusia toimintamuotoja on näissä

oloissa kehitetty. Poikkeustilanne aiheuttaa kunnille ja valtiolle taloudellisia haasteita, minkä takia palvelujen uusia

keinoja ja uutta normaalia joudutaan rakentamaan. Vaikka kustannukset kasvaisivat suuriksi pienen joukon osalta, on
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kuitenkin suuri joukko niitä sijoitettuna olleita, joiden ongelmia voidaan vähentää ja jopa ehkäistä niiden kasautumista

– siis vaikuttaa kustannuspaineeseen.

 

STM ja THL:n toteuttaman koronan sosiaalihuollon tilannekuva -kuntakyselyn viikoittaisen tilanneseurannan mukaan

20 % vastaajista arvioi lastensuojelun tarpeiden lisääntyneen viikolla 20. Kesällä sosiaalityön ammattilaiset ovat

ennakoineet lastensuojelun tarpeen kasautuvan ja ilmenevän syksyn mittaan kasvaneina haasteina. Tehdyissä

kyselyissä korostuu ihmisten välisen luottamuksen merkitys. Luottamusta vahvistavien käytäntöjen luominen,

tilannekuvan kokoaminen ja ennakoivien toimien valmistelu jälkihuoltoon siirtyvien nuorten näkökulmasta on tarpeen.

Luottamus ei vahvistu ilman tekoja eikä ilman hyviä kokemuksia. Hyviä kokemuksia voi saada myös digitaalisten

välineiden kautta.

 

Tutkimus on tuonut esiin huolestuttavia eroja sijoitettuna ja ei-sijoitettuna olleiden välillä nuorena aikuisena kaikilla

hyvinvoinnin ulottuvuuksilla niin Suomessa kuin muissakin maissa, ja kansainvälinen tutkimus osoittaa eroihin myös

maiden välillä (Cameron ym. 2018; Ristikari ym. 2017; Kääriälä & Hiilamo 2017). Erot kytkeytyvät muun muassa

koulutustasoon ja koulumenestykseen, työttömyyteen, psyykkiseen sairastuvuuteen ja psyyken lääkkeiden käyttöön,

toimeentulotukiriippuvuuteen, päihdeongelmiin, rikollisuuteen, teiniraskauksiin ja varhaiseen äitiyteen ja isyyteen sekä

vaikeuksien ylisukupolviseen ilmenemiseen. Erot ikätovereihin ovat seurantatutkimusten mukaan moninkertaiset, ja ne

ovat myös kasautuneet. Useiden ongelmien kasautuminen samoille ihmisille tarkoittaa määrällisesti pienempää

joukkoa kuin asian saama julkisuus antaisi ymmärtää. 20 %:lla teini-iässä sijoitetuista lapsista oli kasautuvasti kolme

tai enemmän riskitekijöitä (Kääriälä &Keski-Säntti 2020).

 

Jälkihuoltoon on tutkimuksissa paikannettu karkeasti neljä ryhmää: 1) ne, jotka aikuistuvat yleisten palvelujen ja

kohdennetun tuen turvin, eivätkä tarvitse erityisiä jälkihuollon palveluja; 2) ne, jotka tarvitsevat apua yleisten palvelujen

ja tuen hakemisessa ja järjestämisessä tai tarvitsevat yksittäiseen tarpeeseen kohdennettua erityisen vaativaa tukea;

3) ne jotka tarvitsevat paljon monialaista ja vaativaa tukea sekä vielä 4) ne jotka kieltäytyvät yhteistyöstä. Vaihtelu

kytkeytyy jonkin verran siihen, miten pitkään, yhtäjaksoisesti ja millaisessa sijoituspaikassa nuori on ollut.

Vaihtelevissa paikoissa lyhyitä aikoja ja erityisesti laitoksista jälkihuoltoon siirtyneillä nuorilla on moninkertainen riski

kuulua vaativimman tuen nuorten ryhmään. Tutkimusten mukaan heidän psyykkinen tilansa on heikko sekä rahan ja

päihteiden käyttö hallitsematonta; he ovat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella. Nuoren pitempiaikaisen

asumisen järjestäminen on haastavaa, jos hän ei pysty huolehtimaan itsestään eikä ottamaan tukea vastaan.

Jälkihuollon asiakasryhmän profilointi auttaa valmistautumaan palvelujen tarpeen aktiiviseen ennakointiin.

 

Helsingissä oli 830 lastensuojelun jälkihuollon asiakasta helmikuussa 2019, ja näistä nuorista 28 % oli erityisen

huolestuttavassa tilanteessa: heiltä puuttui koti, päivittäinen ohjelma tai turvallinen aikuinen. Helsingissä Katri

Toivonen (2016) tutki pro gradussaan 600 jälkihuoltonuoren asiakirjoista nuorten terveyttä ja palvelujen käyttöä. Joka

kolmannella (32 %) jälkihuoltonuorella oli asiakirjojen mukaan fyysisiä sairauksia, psyykkisiä sairauksia oli 38 %:lla,

masennusta 28 % ja ahdistuneisuutta lähes joka neljännellä (24 %). Päihteitä oli käyttänyt 69 %, ja alkoholia joka

toinen, huumeista oli merkintä joka kolmannella ja amfetamiini /metamfetamiinista ym. huumeista 11 %.

Säännöllistä/päivittäistä lääkkeiden käyttöä oli joka kolmannella miehellä ja 18 %:lla naisista. Jälkihuollossa olevista

naisista 41 % oli ollut raskaana ja 22 % oli keskeyttänyt raskauden. Terveyskeskuslääkärissä asioi 63 %,

fysioterapeutin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan palveluita oli käyttänyt 30 %, opiskelijoiden terveydenhoitoa oli

käyttänyt 21 %, psykiatrisia palveluja 26 % ja päihdepalveluja 14 % jälkihuollon asiakkaista. Joka toisella oli haasteita

rahankäytössä. Tutkimus tuo esiin havahduttavan ristiriidan sekä päihdepalvelujen että psykiatristen palvelujen

käytössä. Lähes 70 %:lla oli päihdekäyttöä, mutta vain 14 % käytti tähän tarkoitettuja palveluja.

 

Sijaishuollon jälkeen osa poistuu viranomaisrekistereistä ja elää tavallista nuoren aikuisen arkea. Karkeasti arvioituna

kolmasosa jälkihuollossa olevista selviää hyvin aikuisuuteen, 1/3 vaihtelevasti ja 1/3 selviää kehnosti itsenäiseen

elämään. Osa nuorista ”katoaa” huostaanoton päättymisen jälkeen, nauttii uudesta vapaudesta.

Itsenäistymisvaiheessa nuoret usein tasapainoilevat vapauden ja riippuvaisuuden välillä. Osa ”kadonneista” palaa
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toimeentulotuen ja palvelujärjestelmän piiriin aikaisempaa huonokuntoisempana. Osa eksyy palveluviidakkoon, putoaa

sen normien ja osien väliin ja jää lopulta ilman apua. Osa kokee pallottelua ja muualle ohjaamista. Osa kokee, ettei

häntä kuunnella ja että hänen tarpeensa ja läheisensä sivuutetaan. Luottamus järjestelmään on koetuksella. Moni

nuori toivoo pysyvää tukihenkilöä ja rinnalla kulkijaa. Kuntien toiminta jälkihuollon järjestämisessä on kirjavaa, mikä

heikentää nuorten luottamusta tasavertaiseen kohteluun. Jälkihuollosta vastuussa olevien kuntien olisi tarpeen

kehittää omien asiakasnuortensa tarpeiden kartoitusta, klusterointia sekä yhdenmukaisia vastaantuloja niihin.

COVID19 aikaan tähän kehittämiseen hanke tarjoaa tukeaan kunnille.

 

COVID19 on tuottanut riskiryhmien paikantamista. Riskipuhe taas tuottaa leimaamista, mikä toimii itsensä toteuttavan

ennusteen lailla ja vaikeuttaa molempien kohderyhmien mahdollisuuksia saada työtä. On tarpeen vähentää näitä

nuoria kohtaan olevia ennakkoluuloja ja asenteellisia esteitä, jotka vaikeuttavat monen mahdollisuuksia integroitua

yhteiskuntaan. Tarve on siirtyä ongelmien ympäriltä selviytymistä tukevien ratkaisujen ja keinojen kehittelyyn.

Osallistavan aikuissosiaalityön kokeilun aikana asiakkaat saavuttivat parhaiten tavoitteitaan, jotka liittyivät erilaisten

riippuvuuksien, kuten rahapelaamisen ja päihteiden väärinkäytön, hallintaan. Toimeentuloon ja taloudenhallintaan

liittyviä tavoitteita oli vaikeampi saavuttaa. (Kivipelto (toim) 2020) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-489-9

 

Harjoitetulla hyvinvointipolitiikalla näyttäisi selvästikin olevan joitain ei-aiottuja seurauksia, joita pitää tarkastella

tarkemmin. Poikkeustilanne tarjoaa mahdollisuuden siirtyä puheista ja selvityksistä tekoihin ja toimintaan: avata väyliä

sijoitettuna olleiden nuorten osallisuuteen ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiseen. Jälkihuollossa nuorilla on

heikoimmassa tilanteessa vain viranomaisten tuki, julkisen huoltajan toiminta tukenaan. Jos se ei riitä, järjestöjen

puoleen käännytään yhä useammin. Niiden asema ja aktiviteetti kuitenkin vaihtelee maan eri osissa.

 

Hanke on valmisteltu hedelmällisessä yhteistyössä toteuttajien kanssa. Hankkeen valmistelussa on huomioitu

lastensuojelusta ja jälkihuollosta tehdyt tutkimukset ja selvitykset pitkältä ajalta sekä hyödynnetty THL:n monipuolista

asiantuntijuutta. HDL:llä on vahva yksin alaikäisenä maahan tulleiden käytännön tilanteen, tehdyn tutkimuksen ja

kehittämistyön tuntemus Suomessa. Yksin maahan tulleiden osalta hankkeen valmistelussa on tukeuduttu erityisesti

Outi Lepolan (2019) selvitykseen “Kriisituesta kuntosalikorttiin, Yksintulleiden nuorten jälkihuolto kunnissa”, Turku:

Siirtolaisuusinstituutti ja Martiskainen & Toivonen (2019) julkaisuun “Kotoutumisen polku. Ilman huoltajaa tulleiden

lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut”, Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 6/2019.

 

THL tuottaa aktiivisesti hankkeen teemassa aineistoa: Sijaishuollosta (https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-

kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kysy-ja-kuuntele-sijoitettujen-lasten-hyvinvointi-jasystemaattinen-kuuleminen ,

Korhonen & Eriksson 2020 https://blogi.thl.fi/lastensuojelun-laadukkaista-laitospaikoistaon-krooninen-pula/) ,

jälkihuollosta (Känkänen 2019) https://blogi.thl.fi/en-tullut-tanne-hukattavaksi-nuorenkuunteleminen-kannattaa/ ,

osallisuudesta SOKRA https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/osallisuuden-

edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus, kohtaamisesta https://blogi.thl.fi/luottamus-nuoreen-

rakentuu-hetkissa/  ja dialogisesta orientaatiosta työssä (Pyhäjoki & Vesterinen 2020) https://blogi.thl.fi/tarttuuko-

dialogi-omassa-organisaatiossasi/)  ja lastensuojelun kysymyksissä laajasti (https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-

kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/systeemisen-lastensuojelun-levittaminen-jajuurruttaminen-syty- . THL:ssa

hankkeen teemasta vastaava taustatiimi on olemassa. Edellisen hallituksen kärkihankkeen, LAPE-ohjelman aikana

tehty laaja tutkimus- ja kehittämistyö sekä tiivis yhteistyö kentän asiantuntijoiden sekä erityisesti nuorten

kokemusasiantuntijoiden kanssa on luonut vankat verkostosuhteet. Hankkeen toteuttajien kanssa (kunnat, sosiaalialan

osaamiskeskukset, järjestöt) on LAPEn aikana toteutettu ns. yhteiskehittämöjä, tutkimuksen perustuvana

kehittämisrakenteena, ja saadut kokemukset huomioidaan verkostorakennetta luotaessa.

 

Hankkeen toteuttajat ovat olleet jälkihuollon kehittämisessä yhdessä aktiivisia. Osaamis- ja tukikeskusvalmistelun

yhteydessä Etelä-Suomen alueella (HUS/Socca) on valmisteltu laajassa yhteistyössä (Heino/THL puheenjohtajana)

mallinnusta jälkihuoltoon 2019 - 2020. Mallinnusraportti julkaistaan THL:n Työpaperina (Yli-Ruka ym. 2020), ja sen

toimittajina ovat myös Tarja Heino ja Terhi Laine HDL. Heino on lisäksi laatinut STM:n Jälkihuoltotyöryhmän käyttöön
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laajan tutkimuskatsauksen, ja Pesäpuun kokemusasiantuntija Helena Inkinen on osallistunut tuon ryhmän työhön sen

jäsenenä.

 

Hankkeen valmistelussa hyödynnetään myös vanhempaa tutkimusperustaista traditiota, dialogisten menetelmien

tutkimus- ja kehittämistyötä (Stakes raportteja 253, jonka kolmas painos 2003). STM:n rahoittama Palmuke-projekti

sekä Huosta-projekti korostivat jo aikanaan uudenlaisia, asiakasta hänen läheisiään ja palveluverkostoja osallistavia

toimintatapoja, jotka jääneet elämään eri tavoin ja joiden tueksi on tuotettu useita oppaita. Ne koskevat ennakointeja,

vaikeiden asioiden puheeksiottoa, hyvien käytäntöjen dialogeja, läheisneuvonpitoa (päivitys ja koonti: Arnkil 2020;

Heino 2000). Lisäksi THL:ssa on tällä hetkellä käynnissä parikymmentä tätä hanketta sivuavaa

projektia/hanketta/ohjelmaa, mikä tuo vahvaa tukea hankkeen toteutukseen.

 

Valmistelu tukeutuu myös uudempaan ESR-rahoitettujen hankkeiden tuloksiin, kuten mielenterveyteen ja toipumiseen

keskittyvä ESR TL 5 hanke Recovery, Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiaan ja Kuopion malliin.

Aikuissosiaalityön laaja ESR-hankken http://www.prosos.fi/tietoahankkeesta/  toimenpiteet ovat luoneet pohjaa myös

nuorten aikuistuvien monialaiseen palvelujärjestelmän kehittymisen. Avain kansalaisuuteen hankeideana oli myös

tukea lastensuojelun asiakkaiden selviytymistä aikuistumisen, opiskelun ja työllistymisen poluilla (henkilökohtaisen

budjetoinnin käyttö). Isän näköinen hanke on nostanut erilaisten isien asemaa näkyväksi. Nuorisotakuuta koskevat

hankkeet https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma55 , VAMOS. Ohjaamojen arviointi on juuri valmistunut

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162134

 

Jo ennen COVID-19 pandemiaa nuorten osallistumisen vahvistamiseksi on käynnistetty runsaasti erilaisia hankkeita,

ja NEET-nuorten tueksi kehitettyjen toimien vaikutusta on myös tutkittu. Aikuissosiaalityön laajan ESR-hankken

toimenpiteet ovat luoneet pohjaa nuorten aikuistuvien monialaiseen palvelujärjestelmän kehittymisen. On tarpeen

koota tulokset sektorikohtaisesti ja erillisesti toteutetuista hankkeista ja analysoida niitä jälkihuoltoon siirtyvien nuorten

näkökulmasta. THL on koonnut ja selvittänyt COVID-19 vaikutuksia, mutta jälkihuollon osalta vaikutusten kokoaminen

ja ristiin analysointi ei toistaiseksi ole mikään tahon tehtävänä. Järjestökenttä tuottaa kukin omasta näkökulmastaan

aktiivisesti tietoa. Erilaisia chattikanavia on luotu sekä vertaisten kokemusten vaihtoon että ammatilliseen apuun, mutta

myös vaikuttamiseen ja nuorten osallistumiseen. Hankkeita on paljon, ja erillisesti toteutetuista hankkeista on tarpeen

koota tulokset, näiden osaajien verkostot ja hyödyntää niitä kunnissa jälkihuoltoon siirtyvien nuorten näkökulmasta.

Lisäksi on tarpeen koota valtakunnallinen tilannekuva poikkeustilan muuttamasta tilanteesta.

 

Hanke tähtää toimintatapojen muutokseen kolmella tasolla, joilla tavoitteita sovitetaan yhteen ja tarkastellaan

kokonaisuutta systeemisesti: yhteiskunnallisella (makro), paikallisella (meso) ja yksilökohtaisella (mikro). Jokaisen

tavoitteen toteuttamiseen liittyy toimenpiteitä ja tulostavoitteita kaikilla kolmella tasoilla.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

1) Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Hanke pyrkii

eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen.

Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien ja lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon

oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista.

Erityisenä painopisteenä on taata näiden ihmisten oikeus yksilölliseen tukeen ja hoitoon sekä laadukkaaseen

koulutukseen sekä mahdollisuuteen jatkaa opintoja ja työllistyä. Erityisen ajankohtaisesti seurattaviin asioihin liittyvät

toisen asteen mahdollinen koulutusuudistus sekä työllistymisen tuen näkymät. Oppivelvollisuusiän pidentämisen

merkityksiä ja vaikutuksia ei toistaiseksi ole arvioitu kohderyhmän näkökulmasta. Hanke toteuttaa osaltaan STM:n

jälkihuollon työryhmän ehdottaman aikuistumisen tuen ohjelmaa hankepaikkakunnilla sekä sitä, että jälkihuollon

erilaisia käytäntöjä taloudellisen tuen suhteen voidaan selvittää. Kokonaisvaltaisen uudistuksen toteutumiseen

tarvitaan kansallisella tasolla yhteistyötä eri ministeriöiden ja niiden alaisten laitosten kanssa sekä valmistelun

synkronointia lisäksi mm. sosiaaliturvauudistuksen valmisteluryhmien kanssa (THL). Hankkeen kohderyhmän kannalta

on erityisen tärkeää sovittaa toimeentulo ja palvelut aukotta yhteen. Materiaalista hyvinvointia tuetaan keinoin, jotka
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auttavat nuorta sijoittumaan toiveidensa opiskelu- tai työpaikkaan sekä ehkäisemään keskeyttämistä ja lopettamista

näissä (HDL).

 

Hankkeen tavoitteena on edistää lastensuojelun sijoittamana olleiden lasten ja nuorten nuorten sekä yksin alaikäisenä

maahan tulleiden nuorten yhdenvertaisuutta sekä keskenään että suhteessa muihin samanikäisiin, ehkäistä

eriarvoistumista ja parantaa kaikkien jälkihuoltoon siirtyneiden ja erityisesti vielä sen sisällä vaikeimmassa asemassa

olevan nuorten ryhmän mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja osallisuutta. Tavoitteena on ehkäistä

kohderyhmän nuorten ajautumista yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle ja edistää väestöryhmien välistä

yhdenvertaisuutta, tukea heidän toimijuutta, osallisuutta, turvallisuutta ja myönteistä minäkuvaa. Kohderyhmän nuoria

tuetaan kokonaisvaltaisesti kuntoutumisessa.

 

2) Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koordinaatiota sekä kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan

kohderyhmän tarpeisiin hyvässä yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Pitkälle erilaisen logiikan mukaan

erikoistuneiden ja sektoroituneiden palvelujen yhteen sovittaminen ja integroiminen toimimaan saumattomasti on

tunnistettu suureksi haasteeksi sekä yksilötasolla että palvelujärjestelmän tasolla. Jälkihuoltoon siirtyneitä nuoria

koskeva kokonaistilanteen kuva on monissa kunnissa hämärä, eikä paikallinen palvelu- ja toimintaympäristö tunnista

jälkihuollossa olevia. Tavoitteena on auttaa kuntia tunnistamaan nuoret ja ennakoimaan tulevia tarpeita sekä tukea

palvelujärjestelmää tunnistamaan omat heikkoudet jälkihuoltonuorten tarpeisiin vastaamisessa, jotta

yhteistoimintakäytännöt voivat kehittyä ja hallintokuntien palvelut kehittyä yhteen ja erikseen. Tavoitteena on

hyödyntää koeteltuja dialogisia menetelmiä asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä.

 

Kari Mäkisen raportti (2020) kiinnitti huomion palvelujärjestelmän siiloutumiseen. Lastensuojelun sekä kotoutumislain

mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten asioiden hoito ja palvelujen järjestäminen on vastuutettu yksittäisille

sosiaalityöntekijöille, joilla ei kuitenkaan ole riittäviä valtuuksia ylisektorista ja monitahoista apua ja/tai erityistason

palveluja tarvitsevan nuoren palvelujen järjestämiseen. STM:n työryhmän esittämä aikuistumisen

kokonaissuunnitelman laatiminen edellyttää lakimuutoksia, jotka velvoittavat näitä siiloutuneita eri hallinnonaloja

yhteistyöhön, mutta se edellyttää myös palvelujärjestelmältä, sen johtamiselta ja ammattilaisilta muutoksia nykyiseen

toimintatapaan ja -kulttuuriin paikallisella tasolla. Palveluintegraatio vaatii koordinaatiota sekä strategista ja

osallistavaa johtamista palvelun järjestäjän, palvelun tuottajien, ammattilaisten välillä – ja myös

kokemusasiantuntijoiden kuulemista. Se mitä aiemmin on tehty ja tarjottu nuorille, otetaan uuteen tarkasteluun, samoin

kuin se mitä uutta kunnassa on kehitteillä. Tarkoituksena on, että matalan kynnyksen toimintamuodot tavoittavat

jälkihuoltonuoret ja nuoret aikuiset ja että sosiaalityö saa asiakastyössä tukea siihen, että tilannekohtaisesti syntyy

tukipaketti nuoren aikuiselämään siirtymän tueksi. Tuen toimivuutta seurataan ja sitä muokataan vastaamaan

muuttuvia tarpeita.

 

Nuorten kohdalla saumaton ja nopea pääsy aktiiviseen toimintaan on monesta syystä tärkeää. Tavoitteena on kyetä

vastamaan akuutin tilanteen mukaisiin tarpeisiin, mutta sen lisäksi huolehtia siitä, että poikkeustilan jälkeenkin jo

valmiiksi tulevaisuutensa epävarmaksi kokevat nuoret pystyvät rakentamaan normaalia arkea toimintakykyisinä,

eivätkä kriisin seurauksena lamaannu.

 

3) Tavoitteena on luoda uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja sekä valtakunnallisesti että

paikalliselle tasolle. Yhteiskehittämisen idealla toimivia verkostoja luodaan kolmella tasolla: nuorille, paikalliseen

ylihallintokuntaisen toimintaan ja valtakunnallisena. Tavoitteena on koota nyt hajallaan eri sektoreilla ja toimijoilla oleva

COVID-19 seurantatieto yhteen ja arvioida yhteisvaikutuksia kohderyhmän näkökulmasta. Tavoitteena on ennakoida

palvelujen tarvetta; kehittää systemaattista yhteistoimintaa, joka auttaisi muutoksen tiellä; tuoda julkiseen keskusteluun

tuloksia prosessin edetessä, tehdä ehdotuksia ja aloitteita hyvien käytäntöjen juurruttamiseksi ja järjestelmätasoisten

ongelmien ratkaisemiseksi kansallisen ohjauksen keinoin. Prosessin aikana pyritään määrittelemään käsitteellistä

sisältöä kriisin jälkeiseen uuteen normaaliin jälkihuollossa. Työ toteutetaan monitasoisesti dialogissa, mikä

mahdollistaa tulosten suoran hyödyntämisen ja ratkaisujen toimeenpanon niin yksilön, paikallisen palvelujärjestelmän
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kuin kansallisella tasolla.

 

Kokemusasiantuntijat kokoavat alueilta kehittämistyöhön paikallisia nuoria mukaan, mikä vahvistaa heidän

toimijuuttaan yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että paikallisesti muodostuu hallintokuntien yhteisiä kehittämisen ja

oppimisen foorumeita ja verkostoja, jotka kokoavat tietoa, seuraavat palvelujärjestelmän toimintaa ja reagointia,

raportoivat kehittyvistä uusista innovaatioista sekä kokoavat nuorten palvelukokemuksia hankkeen aikana. Paikalliset

verkostot luovat oman koordinaatiorakenteen, foorumit ja niiden fasilitoinnin. Uusien toimintatapojen kehittäminen

tapahtuu dialogissa.

 

Kansallinen, monialainen ja -tasoinen yhteiskehittämisen verkosto- ja toimintarakenne toimii paikallisen kehittämisen

tukena. Sen tehtävänä on koota tietoa alueiden hankkeista ja jalostaa sitä yhteistyössä. Yhteiskehittämön foorumeilla

jaetaan tietoa pilottien etenemisestä, kuvataan ja analysoidaan piloteista saatuja havaintoja, jaetaan ja vaihdetaan

kokemuksia onnistuneista ja opettavaisista ratkaisuista. Tavoitteena vahvistaa tutkimusperustaista kehittämistyötä

laajassa yhteistyössä, jakaa kokemuksia sekä levittää hyviä käytäntöjä. Kansallinen yhteiskehittämö kokoaa yhteen

kokemusasiantuntijoita, järjestöjen asiantuntijoita, THL:n tutkijoita ja asiantuntijoita, muiden tutkimuslaitosten ja

korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstöä, sosiaalialan osaamiskeskusten sekä alueellisten kehittämishankkeiden

toimijoita.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Hanke tähtää toimintatapojen muutokseen kolmella tasolla:

1. Asiakastasolla. Hanke kokoaa sirpaleista kehittämistoimintaa kohderyhmän kanssa yhteen. Nuorten jälkihuoltoon

siirtyvien arki ja suhteet ovat moninaiset, mutta sen kirjosta ei ole koottu tietoa eikä kunnilla ole ollut mahdollista

seurata omien toimiensa vaikutuksia eikä jälkihuollon nuorten integroitumisesta yhteiskuntaan. Jälkihuollossa olevista

tehdään alkukartoitus, joka piirtää erilaisia palvelutarpeiden profiileja. Näiden toteutumista seurataan niin, että

tarkastelussa yhdistyy oikeusperustainen ja suhdeperustainen tarkastelu. Lisäarvona saadaan käsitys siitä, miten

toteutuu kunnan vastuu ja velvollisuus pitää yhteys nuoreen auki, löytää kanavat ja keinot kannatella ja tukea

jälkihuoltoon siirtynyttä kaikissa tilanteissa, hylkäämättä ja ennakoiden myös seuraavan sukupolven tuen tarvetta - ja

millaisia hyviä käytäntöjä tähän on kehitettävissä. Näkyvillä on erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Jälkihuolto toteuttaa

sukupolviperspektiivissä ennakoivaa ja ehkäisevää työtä ja hyvinvointipolitiikkaa.

 

2. Paikallisella tasolla uutta olisi, että paikallinen toimijajoukko ja palvelukoneisto pysähtyisi miettimään, millainen

tukipaketti olisi mahdollinen, että nuoren ennakoituja vaikeuksia ja niiden kasautumista voidaan ehkäistä. Tavoitellaan

muutosta siinä, että kukin sektorin edustaja etsisi ratkaisuja joustavasti omista siiloistaan ja siilojen väliseltä yhteiseltä

mahdollisuuksien alueelta. Hanke vaikuttaa paikallisella tasolla, tukee löytämän ja käynnistämään hyviä ratkaisuja

yhdessä paikallisten johtajien ja luottamushenkilöiden kanssa, kolmannen sektorin kanssa - ja eritoten nuorten

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hanke tuo kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan resurssit merkittävän

yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen ja nuoren sosiaalisen pääoman vahvistamiseen.

 

Lisäarvoa tuo sitoutuminen siihen, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria ei jätetä, vaikka houkutus olisi

keskittyä "helpoimmin autettaviin". Tunnistetaan ja etsitään polku jokaisen luo, rakennetaan luottamusta verkostossa ja

edellytyksiä sille, että nuori vastaanottaa ja saa tarvitsemansa avun. Lisäarvo kasaantuu hyvien kokemusten myötä.

Systemaattisen eteneminen ja dialoginen yhteistyö voi voimauttaa tilanteessa, jossa sosiaalityön vaihtuvuus ja

resurssiongelmat ovat todellisia.

 

Toimintatapojen muutosta haetaan siinä, miten nuoria kuullen ja yhdessä nuorten kanssa viranomaiset ja

toimintayksiköt sitoutuvat hakemaan nuoren tilanteeseen sopivia, myös aivan uusia ratkaisuja. Nuorten etua ja

itsemääräämisoikeutta kunnioittava työtapa voi vahvistaa uuden toimintakulttuurin vakiintumista paitsi sosiaali- ja

terveydenhuollon keskinäiseen yhteistoimintaan myös toimintaan muiden tahojen kanssa. Mikäli nuoret kokevat

saavansa apua ja tukea aikuisuuteen, toimintakulttuurin muutos tuo lisäarvoa sosiaalityötä ja viranomaiskoneistoa
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kohtaan tunnetun luottamuksen kasvamisen myötä, sekä sijoitettujen nuorten piirissä että julkisuudessa, mielikuvissa

ja asenteissa.

 

Uutuusarvoa nähdään siinä, miten hankkeessa kehitettävät ratkaisut edistävät nuorten työllistymistä ja miten

positiivisen diskriminaation periaate nostaa jälkihuollossa olevat nuoret prioriteettilistalla esiin niin, henkilökohtainen

työllistymisen tuki järjestyy käytännössä. Yhteistyö sosiaalihuollon ja työvoimapalvelujen välillä tulee olla saumatonta,

jotta varmistetaan riittävä osaaminen kohdata erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria.

 

3. kansallisella tasolla. Kansallisen toimintatavan ja kehittämisrakenteen valmistelu tässä nimenomaisessa jälkihuollon

teemassa on toteutettavissa, sillä sitä on jo kokeiltu LAPE-hankkeen aikana. Palaute on ollut hyvää ja toiminnan on

toivottu jatkuvan, mutta erityisesti on toivottu sen resurssointia. Uutta aikaisempaan nähden olisi sekä fokus että

kehittämisrakenteen avaaminen laajemmin THL:n eri osastoille ja sote-toimijoiden ulkopuolelle niihin toimijoihin, jotka

kytkeytyvät nuorten aikuisten jälkihuollon haasteisiin. Keskeisiä tahoja ovat nuorten mielenterveyden,

päihdekuntoutuksen ja toimeentulon asiantuntijat, mutta myös seksuaaliterveyden ja vanhemmuuden tuen

asiantuntijat. Lisäarvona voidaan ajatella myös sitä työpajojen antia, joka nostaa esiin ja tuottaa ehdotuksia

kehittämistoimiksi ja tarvittaviksi lakimuutoksiksi sekä ajatuksia kansalliseen ohjaukseen.

 

Erityistä uutta ja lisäarvoa tuottaa se, että hankkeessa tarkastellaan tarpeita ja pilotoidaan malleja tiiviisti yhteistyössä

sekä lastensuojelulain alaisen että kotoutumislain alaisen jälkihuollon osalta. Tämä synergia voi hyödyttää ja

edesauttaa molempien ryhmien nuorten palvelujen kehittymistä sekä nostaa esiin näkökulmia näiden kahden

jälkihuoltojärjestelmän erillisyydestä. Järjestelmäerot saattavat tuottaa eriarvoisuutta näiden ryhmien välille, mintä

pyritään ehkäisemään.

 

Jo nyt on tunnistettu, ettei yksintulleilla ole kotoutumislain pohjalta subjektiivista oikeutta jälkihuoltoon eikä heidän

jälkihuoltoaan rinnasteta yhdenvertaisesti lastensuojelun jälkihuoltoon. Kunnissa on koettu, että on välillä epäselvää,

mitä lakia pitäisi noudattaa, ja silloin myös vastuunjako on epäselvää. Kotoutumislaissa viitataan lastensuojelun

jälkihuoltoon, mutta maahanmuuttajapalvelut ovat monissa kunnissa erillään lastensuojelusta. Myös

valvontaviranomainen on eri, kun lastensuojelua valvoo aluehallintovirasto (AVI) ja kotouttamista ELY-keskus. Näiden

välinen yhteistyö vaatisi vahvistamista ja valvonta selkeyttämistä. Käytäntöä ja ohjeistusta moititaan nyt sekaviksi.

(Lepola 2019)
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien ja lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon

oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista.

Kohderyhmä on heterogeeninen koostumukseltaan.

 

Erityisen vaativan palvelupaketin tarvitsevaa kohderyhmää voisi luonnehtia NEET-VIP ryhmäksi.

Tutkimusten mukaan itsenäistymisvaiheessa nuoret usein eksyvät palveluviidakkoon, putoavat sen normien ja osien

väliin ja jäävät lopulta ilman apua. He kokevat pallottelua, muualle ohjaamista; he kokevat ettei heitä kuunnella, heidän

elämäntilanteensa sirpaloituu, ja että heidän tarpeensa ja läheisensä sivuutetaan. Luottamus järjestelmään on

koetuksella. Kuntien toiminta jälkihuollon järjestämisessä on kirjavaa, mikä heikentää nuorten luottamusta

tasavertaiseen kohteluun. Vaikeimmissa tilanteissa olevia nuoria yhdistää lapsuudessa saadut vakavasti haavoittavat

ja traumaattiset kokemukset. Traumaosaamista ja -ymmärrystä puuttuu ammattilaisilta kautta linjan. Sitä tarvittaisiin

välttämättä, jotta osattaisiin kohdata oikein eri palveluissa. Ryhmä on erityisessä syrjäytymisvaarassa.

 

Kohderyhmät ovat:

Lastensuojelun sijaishuollon piirissä olevat ja sijoituspaikoista jälkihuoltoon siirtyvät nuoret (16 - 17 v)

Jälkihuollossa olevat 18 – 25 -vuotiaat nuoret aikuiset ja heidän lapsensa.

Yksin alaikäisenä Suomeen tulleet, jälkihuoltopalveluihin oikeutetut 18 – 25 -vuotiaat nuoret
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Jälkihuoltopalvelujen ulkopuolella tällä hetkellä olevat alle 25-vuotiaat yksin maahan tulleet nuoret

Kokemusasiantuntijat

Sijaishuoltopaikkojen työntekijät (omahoitajat) ja sijaishuoltopaikat, joista lapset siirtyvät jälkihuoltoon
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Jälkihuollossa olevien nuorten tarvitsemien palvelujen järjestämisestä vastuussa olevat työntekijät ja toimipaikat, kuten

sosiaali- ja terveyskeskus, perhekeskus, erikoissairaanhoito ja päihdepalvelut, koulunkäynnin tuki ja opiskelijahuolto,

maahanmuuttajapalveluiden työntekijät hankkeen kunnissa.

Mukaan tarvitaan erityisesti palveluista vastaavat johtajat ja päätöksentekijät paikallisella tasolla sekä muut paikalliset

toimintayksiköt, joiden toimia tarvitaan nuorten tukemiseen. Tällaisia ovat Ohjaamoiden työntekijät, etsivä nuorisotyö,

järjestöt, koulut (koulupudokkaiden uudelleenintegrointi, jatkokoulutuksesta putoamisen ehkäisy), Kela ja sosiaalinen

kuntoutus, TE-keskukset (työllistyvyyden edistäminen), työnantajat (uudenlaiset palkkatuen muodot ym.) sekä

asuntotoimi. 

 

Olennaisia toimijoita ovat Sosiaalialan osaamiskeskusten työntekijät, jotka myös koordinoivat monenlaista hankkeen

tematiikkaa sivuavaa kehittämistoimintaa sekä vahvistavat lastensuojelun kehittämistä osana Tulevaisuuden

sotekeskuksen ja lastensuojelun kehittämiseen osoitetun valtionavustuksen hakuprosessia ja hankkeiden toteutusta.

Keskeisiä mukaan integroitavia toimijoita ovat Tulevaisuuden sotekeskustoiminnan aluekoordinaattorit, alan järjestöt ja

kouluttajat, tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaavat THL asiantuntijat sekä keskushallinnon ja ministeriöiden

sektorivirkamiehet ja johtajat.

 

Lisäksi hanke toteuttaa vaikuttamistyötä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ns. suurelle yleisölle teemaan liittyvien

ennakkoluulojen vähentämiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Kun rekrytoinnit on tehty, hankesuunnitelma täsmennetään ja eteneminen aikataulutetaan, työpajaprosessin

mallinnetaan. Hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan jälkihuollon webinarissa 8.10.2020, markkinointi ja tiedotus.

 

Viestintä ja vaikuttamissuunnitelma:

Laaditaan yhteistyössä hanketoteuttajien ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Pohditaan nostot ja ajoitetaan

ulostulot. Tavoitteena asiallinen ja positiivinen tiedotus kohderyhmän tilanteesta ja uusista keinoista hankkeessa;

viranomaisten vastuuntunnon ja motivaation herättäminen puuttua asiaan ja ryhtyä toimin. Markkinointi

yhteistyötahoille.

Nuorten tilanteesta viestitään tavoitteena vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin ja asenteisiin.

 

Hankkeen asetelmassa korostuva dialoginen prosessi tuottaa avoimesti kaikkien osallisten omaan viestintään

materiaalia. SONetBOTNIA ja muut sosiaalialan osaamiskeskukset, HDL ja Pesäpuu huolehtivat viestinnästä omilla

kanavillaan ja omille yhteistyöverkostoilleen. SONet BOTNIA vastaa alueellisesta tiedotuksesta jälkihuollon toimivista

palveluprosesseista, hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista nuorille ja eri toimijoille esim. yhteistyössä hankekuntien

kanssa. Se käyttää perinteisiä viestintäkanavia (sähköpostitiedotteet, seminaarit, erilaiset jälkihuoltoon liittyvät

työryhmät, työpajat, kehittäjäryhmät, alueelliset johto-, ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä tiedotusvälineiden kautta

tapahtuva tiedottaminen). Lisäksi se tekee uutena toimintana verkon kautta tapahtuvia ajankohtaiskatsauksia.

 

Hankesivujen ilmeeseen ja toteutukseen pyritään ensisijaisesti saamaan apua kohderyhmältä. Sivut luodaan

sellaisiksi, että ne välittävät ajantasaisesti tietoa hankkeen etenemisestä, tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä ja

ehdotuksista ja että ne edistävät myös vuoropuhelua nuorten ja ammatillisten toimijoiden sekä päätöksentekijä-

vaikuttajien kesken.
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Lisäksi hyödynnetään viestinnässä muiden sivustojen kanavia, kuten THL:n hyvinvointi- ja terveyserot 2020 –sivustoa

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot Innokylää https://innokyla.fi/fi ja toimitaan yhteistyössä ESR:n rahoittaman

Sokran kanssa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sokra ,   sekä Työkykyohjelman kanssa

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma . Konkreettiseen projektisuunnitelmaan

on koottu sivuavia hankkeita THL:ssä.

 

Hankkeessa koulutetaan valtakunnallisesti tämän kohderyhmän parissa työskenteleviä tahoja kehitettyjen mallien

käyttöön sekä viestitään ja vaikutetaan valtakunnallisesti yksin maahan tulleiden aseman parantamiseksi. Järjestetään

myös pohjoismainen konferenssi, jossa kokemuksia dialogisten käytäntöjen vaikuttavuudesta voidaan kuulla ja

vaihtaa. Levitetään tietoa muiden pohjoismaiden hyvistä käytännöistä.

 

Hankkeen asiakkaista kootaan vaikuttamisryhmiä, jotka osallistuvat tiedonkeruuseen, viestintään ja hankkeen

teemoista kouluttamiseen. Kokemusasiantuntija-mallia hyödynnetään. (Pesäpuu ja HDL)

 

Hankkeen edetessä paikallisissa foorumeissa tehdyistä havainnoista, käynnistyvistä uusista toiminnoista ja

kehittämisen etenemisestä ja saaduista tuloksista tiedotetaan aktiivisesti. Vastaavasti kansallisesti viestitään eri

kanavilla koottujen selvitysten tuloksista, toiminnan vaikutuksista ja merkityksestä kohderyhmälle ja siitä, mitä

vaikutuksia poikkeusolojen havaitaan tuottavan kohderyhmän mahdollisuuksiin selviytyä.

 

Tietopohja ja tilannekuva:

 

Hankkeen alussa tehdään selvitys hankkeen kohderyhmää sivuavien selvitysten sekä toteutettujen ja käynnissä

olevien hankkeiden havainnoista sekä tutkimuksista. Tällä luodaan perusta hankkeen toteutukseen, tuotetaan

pohjatieto paikallisten pilottien käyttöön ja hyödynnetään sitä laajemmin kansallisessa työssä.

Hankkeessa toteutetaan myös elvitys koronan vaikutuksista, kartoitetaan täsä teemassa tehty tutkimus ja selvitykset

sekä niiden havainnot. Tulokset kootaan yhteen ja analysoidaan jälkihuollon näkökulmasta. Analyysit viedään

käsiteltäväksi paikallisiin kehittämisryhmiin ja ne huomioidaan paikallisen kehittämistyön seurannassa.

 

Olemassa oleva tietopohja on puutteellinen kaikkien jälkihuollon kohderyhmien osalta. Hankkeessa kootaan tietoa

tilanteen seuraamiseksi. Kootaan tutkimusperusta ja empiirinen kuvaus jälkihuollossa olevista ja heidän

palvelutarpeistaan. Hankkeeseen mukaan tulevat kunnat selvittävät omien asiakkaidensa osalta lähtötilanteen: 1) keitä

jälkihuollossa olevat ovat, 2) millaisia tarpeita heillä on, 3) miten tarpeita vastaavat palvelut ja tuki järjestyy ja 4) miten

nuorten oikeus tarvittaviin palveluihin toteutuu. THL vastaa kyselyn valmistelusta ja vastuusosiaalityöntekijät kokoavat

tiedot. Hankkeen lopussa selvitetään ja arvioidaan kohderyhmän tilanteen muutosta.

 

Nuorten foorumeista kootaan tietoa jälkihuollon tuen tarpeista samalla kun sen asiantuntijat käyvät keskusteluja

chatissä nuorten kanssa. Turvasataman kautta tavoitetaan niitäkin jälkihuollon nuoria jotka katoavat

sosiaalityöntekijältä. (Pesäpuu)

 

YK:n lapsen oikeuksien komitea on jo pitkään edellyttänyt, että jäsenvaltiot keräisivät systemaattisesti yksityiskohtaista

tietoa ilman huoltajaa olevien lasten tilanteesta ja palveluntarpeista. Toistaiseksi tiedämme vielä melko vähän

palveluntarpeista ja siitä, missä määrin järjestelmämme kykenee vastaamaan niihin. (Martiskainen & Toivonen 2019).

Hankkeessa dokumentoidaan systemaattisesti palvelutarpeet yksin maahan tulleiden osalta ja viestitään niistä

aktiivisesti ja tarpeen mukaisesti. (HDL)

 

Toimenpiteet yksilötasolla:

 

Toimenpiteet ja keinot tiivistyvät yksilötasolla kehitettäviin toimintamuotoihin, joissa nuoret, kokemusasiantuntijat,

vertaiset, sosiaalityöntekijät ja muut työntekijät ja tukihenkilöt toimillaan kasvattavat nuorten luottamusta ja rohkaisevat
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nuoria vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, erityisesti koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheissa,

mutta myös osallistumaan kansalaisena yhteiskunnan toimintaan. Kohderyhmän koettua hyvinvointia ja terveyttä

edistetään tarjoamalla positiivisen diskriminaation keinoin tarpeenmukaista tukea fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin

vahvistumiseen haastavassa tilanteessa, luomalla uusia foorumeita erilaisiin kohtaamisiin ja sosiaalisten suhteiden

rikastumiseen, itsensä toteuttamiseen, sosiaalisen pääoman lisäämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen.

Kohderyhmän nuorten elämänhallinnallisia taitoja vahvistetaan, tarjotaan monialaista ja kokonaisvaltaista

kuntoutumista ja valmennusta, aikuistumista sekä vanhemmuutta tuetaan tiiviissä yhteistyössä julkisten palveluiden

kanssa. Tämä tapahtuu organisoimalla ja luomalla erilaisia tiloja, joissa nuoret kohtaavat toisiaan ja ammattilaisia.

Hankkeessa hyödynnetään DL:n kehittämiä kansalaistoiminnan malleja nuorten tukena (esim. kummiperhetoiminta ja

Amigomentorointi) mutta myös rakennetaan nuorille mahdollisuuksia ja paikkoja kansalaistoimijuuteen aktiivisina

kansalaisina.

 

Erityisen paljon monialaista tukea tarvitsevan nuoren tilanteeseen tartutaan suhdeperustaisesti, jalkautuen ja

proaktiivisesti, kannustetaan ja motivoidaan nuorta pysymään riittävän pitkään tuen piirissä. Jälkihuollon

vastuutyöntekijät huolehtivat, että nuorelle on nimetty nuoren hyväksymä omatyöntekijä tai vapaaehtoinen

rinnallakulkija tai tukihenkilö.

 

Nuoren kanssa ja hänen asiassaan järjestetään säännöllisesti neuvonpitoja, joihin sisältyy suunnitelmien toteutumisen

seuranta koko prosessin ajan. Nuorille tarjotaan mahdollisuus valita tuekseen neuvonpitoon heille tärkeitä läheisiä,

jotka sitoutuvat kulkemaan nuoren rinnalla vastakin. Prosessissa hyödynnetään läheisneuvonpidon kokemuksia ja siitä

tuotettua materiaalia. Ensimmäinen dialogi, jälkihuollon asiakassuunnitelmaneuvottelu järjestetään sijoituspaikassa 3 -

6 kuukautta ennen jälkihuoltoon siirtymää, jolloin nuori tutustuu jälkihuollon vastuutyöntekijään. Seurantakokoukset

järjestetään 3 - 6 kuukauden kuluttua, ja seurantaa jatketaan sovitulla tavalla ja tarpeen mukaan. Hyvä siirtymävaihe

auttaa nuorta asettamaan tavoitteita itselleen ja pysymään suunnassa, ja tämä auttaa työntekijöitä ohjaamaan ja

valmentamaan nuorta pysymään omien tavoitteiden toteutumisen suunnassa. Kootaan kokemukset mallinnuksen

pohjaksi (SONetBOTNIA ) Näillä toimin nuoren asiakassuunnitelman laatimisen prosessi yhdenmukaistuu.

 

Paikalliset kokemusasiantuntijat kiinnittyvät kehittämistyöhön paikallisten kehittäjäryhmien ja verkostofoorumien kautta,

joita kansalliset kokemusasiantuntijat konsultoivat ja järjestävät. Nuorille tarjotaan Turvasataman chattia, jonka

suljetulla alustalla asiantuntijat käyvät keskusteluja nuorten kanssa. Turvasataman kautta tavoitetaan niitäkin

jälkihuollon nuoria jotka katoavat sosiaalityöntekijältä. (Pesäpuu)

 

Erityinen fokus on niissä nuorissa, jotka ovat vaarassa kadota ja joiden arki on varsin sekava. Erityinen tavoite on

ohjata nuoret avun piiriin ja kannatteleville poluille sekä kuulla heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään järjestelmän

toimivuudesta sekä ehdotuksia sen kehittämiseksi.

 

Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kansallisessa yhteiskehittämössä.

 

Toimenpiteet paikallisella tasolla:

 

Kunnat organisoivat hankkeen tiedonkeruut ja kartoitukset; kokoavat oman tukiryhmän vahvistamaan kehittämis- ja

muutostyötä. Tukiryhmä seuraa hankekokonaisuuden etenemistä ja se osallistuu paikalliseen itsearviointiin.

 

Verkostofoorumeissa ja kehittäjäryhmissä kuntien asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat reflektoivat havaintojaan

prosessin edetessä. Ensimmäisessä työpajassa syksyllä 2020 käsitellään jälkihuollon asiakkaiden tarpeita suhteessa

saatavilla oleviin palveluihin (materiaalina tehty kooste nuorten viesteistä). Työpajojen aiheet teemoitetaan koko

hankekaudelle, ja valmistellaan seurantaprosessin tuki.

 

Kohderyhmälle kehitetään aikaisempaa kestävämpiä ratkaisuja, toimintamuotoja kehittään yhdessä kohderyhmän
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kanssa, tukea jalkautetaan ja palveluja kootaan nuoren saataville.

 

Tartutaan poikkeusolojen tuottamiin haittoihin ja järjestelmien tuottamiin ei-aiottujen seurausten vaikutuksiin.,

Vaikutuksia seurataan yksilötasolla, käsitellään havaintoja paikallisesti, kootaan ja analysoidaan havaintoja yhteisissä

työpajoissa.

 

Sosiaalityöntekijöiden perustyön tueksi kootaan ja tuodaan välineitä, menetelmiä ja materiaalia, ja tarpeen mukaan

koulutusta. Jälkihuollon nuorten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi paikannetaan ja kehitetään erilaisia positiivisen

diskriminaation keinoja eri hallintokuntien toimenpiteisiin sekä hahmotellaan yhteistä prosessimallia nuorten kanssa.

 

Sosiaalialan osaamiskeskus käynnistää alueellisen tiedotuksen, jolla markkinoidaan hanketta ja herätetään

jälkihuollon palvelujen järjestämisvastuun toteuttamisen osalta kiinnostuta ja kysyntää sekä tarjotaan tukea dialogien

järjestämiseen. Sosiaalialan osaamiskeskus kokoaa dialogien vetämisen osaajia, ja organisoi

verkostokoordinaattoreille toiminta-alustan ja -rakenteen ("verkostokoordinaattoripankki"). Se pitää yhteyttä

pilottikuntien jälkihuollon työntekijöihin, järjestää alueellisia työpajoja ja huolehtii tiedonkulusta toimijoiden välillä sekä

median suuntaan ja somessa. Työpajojen/seminaarien kautta kokeillaan ja edistetään sitä, että jälkihuollossa olevat

nuoret huomioidaan VIP-asiakkaana eri sektorien asiantuntijoiden omissa toimissa ja palveluissa. Kokemuksista

kootaan seurantatietoa.

 

Sosiaalialan osaamiskeskus toimii alueellisena koordinaattorina, kokoaa ja tuottaa alueellista arviointi- ja

seurantatietoa. Paikannetut korjausta vaativat seikat kootaan paikallisesti ja ehdotukset viedään jatkovalmisteluun

sekä tuodaan kansalliseen verkostofoorumiin.

 

Toimenpiteet kansallisella tasolla:

 

THL huolehtii tiedottamisesta hankkeen käynnistymisvaiheessa useilla kanavilla ja kaikille kohderyhmille. THL kutsuu

mukaan alalla toimivia järjestöjä ja verkostoi kansallista toimintaa.

 

THL yhdessä osatoteuttajien kanssa huolehtii hankkeiden tuesta, kokoaa ja välittää materiaalia sekä asiakastasolla

että palvelujärjestelmän tasolla osaamisen ja toiminnan organisoinnin tueksi. Ne huolehtivat tarvittavan koulutuksen

järjestymisestä sekä koottuun aineistoon perustuvien havaintojen kokoamisesta, tiedotteista ja tulosten raportoinnista.

Pandemian aikana kunnat ovat kehitelleen erilaisia välineitä yhteydenpitoon kohderyhmän kanssa. Kokemuksia niiden

toimivuudesta kootaan ja toimintatapoja kehitetään yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa ja levitetään niitä

laajempaan käyttöön.

 

Uudenlaisia välineitä kehitetään myös siihen, miten paikallisen yhteistoiminnan toimivuutta ja eri toimijoiden toimien

yhteisvaikutusta voidaan seurata ja arvioida nuoren näkökulmasta ja niin, että nuori pysyy oman asiansa keskiössä ja

subjektina (THL ja HDL). Hyödynnetään SOKRAssa koottuja vinkkejä korona-ajan poikkeusoloissa tapahtuvaan

työhön.

 

THL koordinoi dialogien vetäjien verkostoa yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa sekä järjestää

säännöllisesti valtakunnallisia työpajoja tutkimusperustan, kehittämishavaintojen, kokemusten vaihtamisen ja

informaation kokoamisen foorumeiksi. THL järjestää pohjoismaisen konferenssin dialogisten työmenetelmien ja

läheisneuvonpidon kokemuksista ja vaikuttavuudesta.

 

THL huolehtii hankkeen seurannan ja prosessiarvioinnin toteuttamisesta kansallisella tasolla. THL kokoaa ehdotuksia

kansalliseen ohjaukseen jälkihuoltoprosessin mallintamiseksi, järjestelmätasoisten ongelmien ratkaisemiseksi ja

hyvien käytäntöjen juurruttamiseksi. Prosessin aikana esiin tulleet tarpeet muun muassa normiohjauksen

vahvistamiseen ja lainsäädännön muutostarpeisiin viedään eteenpäin erilaisina aloitteina.
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6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Kohderyhmien työ- ja toimintakyky sekä hyvinvointi parantuu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Nuorten kiinnittyminen koulutuksen ja työelämän poluille paranee.

Nuorten tuen tarve on arvioitu ja he ovat saaneet tarpeenmukaisen tuen aikuistumiseensa ja itsenäistymiseensä

Nuorten osallisuus vahvistuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Osallisuudella on merkitystä aikuistumisen tukena nuorelle ajantasaisesti.

Pitkällä aikavälillä luottamuksen vahvistuminen saattaa jopa vahvistaa sisäistä turvallisuutta. Osa nuorista on riskissä

pudota kaikkien instituutioiden ulkopuolelle ja liittyä yhteiskuntaa horjuttaviin toimiin.

Toimintakulttuurin muutos vahvistuu, tunnistetaan jälkihuollon tarveryhmät, jolloin palvelujen saavutettavuus paranee.

Erityisesti haastavimmalle jälkihuollon ryhmälle löytyy uusia heidän elämäntilanteeseensa sopivia toimintatapoja.

Kolmannen sektorin kanssakulkeva tuki on parantanut julkisten palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.

Päällekkäinen työ vähenee ja monitahoisen palveluverkoston yhteensovittuva toiminta vahvistuu niin, että nuorta ei

sivuuteta omassa asiassaan ja että kustannukset pienenevät pidemmällä aikavälillä.

Dialogi paranee ja kunnioittava asiakkaan ja kollegan kohtaaminen vahvistuu.

Palvelujen yhdenmukainen ohjaus toteutuu kaikkien jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten asioissa, ja erityisesti

vaikeimmin autettavien asiassa nuoret on tunnistettu.

Prosessin tuloksena kehitetään keinoja seurata nuoren aikuisen elämäntilanteen muutoksia sekä arvioida paikallisen

yhteistoiminnan toimivuutta (vaikuttavuus).

 

THL:n koordinoima kansallinen yhteiskehittämisen verkosto toimii jälkihuollon kehittämisen ja innovoinnin teemassa ja

jatkaa pysyvänä rakenteena mahdollisesti laajentuen muihin lastensuojelun kehittämisteemoihin.

Tuloksena saadaan yhdenmukaistettua kansallista ohjausta niin, että kohderyhmän tarpeet tulevat esiin, niiden

kohtaamiseen ja niihin vastaamiseen syntyy linjauksia, jotka vahvistavat jälkihuollossa olevan nuoren osallisuutta

prosessin kaikissa vaiheissa. Saadaan paikannettua nuorten tilanteeseen sopivia positiivisen diskriminaation keinoja,

joiden toteutumista voidaan kansallisesti edistää. Tulokseksi saadaan myös yhteistoimintamallien kuvauksia sekä

toimintamuotoja, jotka vahvistavat osallisuutta (sekä nuorten että asiantuntijoiden ja viranomaisten) poikkeusoloissa.

 

Nuorten sosiaaliset verkostot ovat laajentuneet ja heidän yhteiskunnallinen osallisuutensa on kasvanut.

Hankkeessa on kerätty tietoa kohderyhmän palvelutarpeista ja niihin vastaamisen keinoista. Nuorten foorumien

toiminta vakiintuu kansallisesti ja paikallisesti, kehittyy ja tuo yhä aktiivisemmin kehittämisehdotuksia julkiseen

keskusteluun.

 

Tasa-arvonäkökulmasta on mahdollista myös löytää vastauksia erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten

sukupuolen merkityksestä syrjäytymiskehityksessä ja palvelutarpeissa.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Jatkuvuuden turvaamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa alusta alkaen. Koska hanke

kiinnittyy suoraan jälkihuollon asiakastyöhön, perustyö kunnissa saa hankkeesta vahvistusta ja parhaassa

tapauksessa uusi toimintatapa ja -kulttuuri yleistyy. Järjestetään koulutusta ja materiaalipaketteja ammattilaisten

käyttöön ja ne tallennetaan digitaaliseen muotoon, jotta niitä on mahdollista levittää myös valtakunnallisesti.

 

Tuloksia viedään alan verkostoihin tiedoksi ja hyödynnettäväksi. Seurantaan saadaan uusia välineitä ja seuranta

vahvistuu myös kuntatasolla.

 

Kunnassa palveluverkoston ammattilaiset saavat kokemusta dialogisista menetelmistä, haluavat käyttää perustetun

verkostokoordinaattoripankin palveluja, oppivat uudenlaiseen toimintatapaan, tunnistamaan ja kohtaamaan jälkihuollon

nuoria ja aikuisia tilanteissaan positiivisin asentein ja avoimin mielin.
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Sosiaalialan osaamiskeskukset voivat omana koordinointityönään tukea alueensa toimijoita jälkihuollon

vahvistamiseksi. Ne voivat levittää ja hyödyntää toimintatapaa ja tuloksia omissa seminaareissaan, verkostoissaan ja

tulevissa hankkeissaan.

 

THL kansallisena toimijana jatkaa tulosten implementointia ja hyödyntää tuloksia käytössään olevin keinoin.

Kokemusasiantuntijat levittävät tietoa vertaisverkostossa. Nuoret osaavat kysyä ja vaatia osallisuutta tukevaa apua.

 

THL:n koordinoima kansallinen yhteiskehittämisen verkosto toimii hankkeen ajan jälkihuollon kehittämisen ja

innovoinnin teemassa. Tavoitteena on, että luotu konsepti voisi jatkaa pysyvänä rakenteena laajentuen muihin

lastensuojeluun ja sosiaalityöhön kytkeytyviin kehittämisteemoihin hankkeen jälkeen.

 

Järjestöt hyödyntävät tuloksia omassa työssään ja generoiden muuhun työskentelyyn ja vaikuttamistoimintaan.

 

Kari Mäkisen työryhmä ehdottaa hyvinvoinnin vaikutusarviointiin toimivan kriteeristön luomista, säännöllistä tiedon

tuottamista ja pysyvää arviointirakennetta. Tämän hankkeen puitteissa kehitellään hankkeen tavoitteiden toteutumisen

arvioinnin tapaa ja kriteereitä sekä kansallisella että paikallisella tasolla ja arvioidaan vaikutuksia myös nuorten

näkökulmasta sekä tehdään sukupuolivaikutusten arviointia kautta linjan. Arviointi koostuu sekä ulkoisesta että

itsearvioinnista.

 

Hankkeen vaikuttavuuden arviointi:

 

Hankkeen etenemistä, toiminnan vaikutuksia ja merkitystä kohderyhmälle poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen

seurataan ja arvioidaan monin tavoin ja menetelmin. Tavoitteena on saada sellaista arviointitietoa, joka tukee

kehittämisprosesseja sekä tuo lopuksi esiin hankkeen vaikutuksia. Arviointikokonaisuus sisältää itsearvioinnin,

ulkopuolisen arvioinnin sekä kokemusasiantuntijoiden tekemän arvioinnin. Hankkeen raportointia, arviointia ja

tuotosten koontia tehdään dialogisena ja kehittävänä arviointina koko hankkeen ajan. Hankkeesta laaditaan erillinen

arviointisuunnitelma työsuunnitelman yhteydessä.

 

Ensiksikin arviointi toteutuu kehittämisryhmien ja Yhteiskehittämön työpajoissa itsearvioinnin keinoin. Arvioinnin

välineenä käytetään muun muassa tulevaisuuden ennakointidialogia. Toimijoilta kootaan hankkeen alkuvaiheessa

käsityksen hyvästä tavoitetilasta sekä siitä, mistä he tietävät että hanke on onnistunut ja sen tavoitteet ovat

toteutuneet. Kysymyksiin palataan prosessin ajan ja sen lopussa. Verkostofoorumeilta kerätty aineisto toimitetaan

arvioitsijoiden käyttöön. Kokemusasiantuntijat koostavat arvioinnin hankkeen toteutuksesta ja tuloksista

(vaikutuksista).

 

Hankkeen aikana seurataan, miten jälkihuollon kehittämisen kohteet valikoituvat, muuttuvat ja leviävät. Pohjanmaan

maakunnan, pääkaupunkiseudun, Kanta-Hämeen ja Kuopion mallien ja kehittämiskohteiden erilaisuus tuo osaltaan

tietoa kohderyhmien erityisyydestä ja sisäisestä kirjosta. Samalla paikallisten käytäntöjen toimivuus ja katvealueet

tulevat näkyviin sekä yleisten universaalipalvelujen että erityispalvelujen osalta. Palvelumallien pilotointi tuo tietoa

myös yksilölliset tarpeet huomioivien ja räätälöityjen palveluiden ja palvelupolkujen merkityksestä syrjäytymisriskissä

oleville nuorille. Nuoret kokevat elämässään ja arjessaan, miten järjestelmä toimii, ja he osallistuvat

kokemusasiantuntijoiden kanssa saadun tuen vaikuttavuuden arviointiin.

 

Paikalliseen toimintakulttuurin muutoksen seuraamiseen laaditaan mittaristo. Systemaattisella prosessievaluaatiolla

saadaan esille myös, milloin ja millaisia taitekohtia on ollut, kuinka ongelmatilanteita on ratkaistu ja millaisia

innovaatioita on tehty.

 

Tällä hetkellä ei ole olemassa kattavaa jälkihuollon asiakkaita koskevaa tietopohjaa kansallisesti eikä paikallisesti.

Vaikutusarviointia varten tarvittaisiin rakenteistettua tietoa kohderyhmän jälkihuoltoon oikeutetuista nuorista,
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jälkihuollon tarpeesta, palveluista ja niiden sisällöistä. Sitä miten hankkeen aikana kohderyhmän nuoren tarpeisiin on

vastattu ja mihin nuoren polku on vienyt, selvitetään erikseen tapauskohtaisen arvioinnin menetelmin. Alkukartoituksen

yhteydessä kuntien sosiaalityöntekijät ovat identifioineet jälkihuoltoon tulevat, ja seuranta rakennetaan

nuorikohtaisesti. Kohderyhmää koskeva lähtötilannetta koskeva tieto kootaan kunnista ja HDL:n toimesta palvelujen ja

kohtaavien toimintojen piiriin tulevista nuorista.

 

Kunnat & Nuorten foorumit & HDL:n toiminnot välittävät tietoa jälkihuollon tuen tarpeesta; järjestöt tavoittavat myös

nuoria, jotka ovat kadonneet jälkihuollosta. Tiedonkeruu toistetaan hankkeen vaikutusten kartottamiseksi ja

arvioimiseksi. Arviointirakenne perustuu siihen, että tuloksia puidaan vaikutusten näkökulmasta paikallisissa

yhteistyöverkostoissa ja kansallisessa Yhteiskehittämössä. Kokemusasiantuntijat kokoavat arvion.

 

Ulkoisen arvioinnin kokonaisuus jäsennetään hankekokonaisuudessa kolmeen osaan ja kohteeseen: (palvelut)

palvelujen integraation arviointi, (muu toiminta) nuoria kohtaavan erilaisen kohtaavan ja jalkautuvan työn ja

vertaisryhmien arviointi sekä (sosiaalityö) sosiaalityön asiakastasolla tapahtuvien muutosten arviointi. Vaikuttavuuden

arviointisuunnitelma ja kilpailutuksen kriteerit tarkentuvat, kun hanke käynnistyy. Tavoite on, että arviointi tukee

prosessia ja tuottaa tietoa kehittämistyöhön jo hankkeen aikana eikä vain sen lopuksi.

 

Hankkeen aikana kertyy tutkittavia aiheita ja erilaista aineistoa, jota markkinoidaan opinnäytetöiden tekijöille

tutkittavaksi ja jota myönnetään hyväksyttävän tutkimussuunnitelman perusteella käytettäväksi.

 

Kuten Mäkisen työryhmä arvioi, osa niin pandemian kuin hankkeenkin vaikutuksista ilmenee vasta pitemmän ajan

kuluttua. Hypoteesi on, että niin tehtyjen siilokohtaisten järjestelmäuudistusten kuin nyt pandemian vaikutukset

kohdistuvat vaikeimmin jo ennestään heikossa tilanteessa oleviin. Tarvitaan nopeaa reagointia ja laajaa verkostoa

nostamaan uudistusten tuottamat ei aiotut seuraukset esiin, agendalle ja korjattavaksi.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

 

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja

valtion rahoitusta)

Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 1 229 228
2 Ostopalvelut 215 200
3 Muut kustannukset 96 406
4 Flat rate 208 974
Kustannukset yhteensä 1 749 808
5 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 1 749 808

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus 1 399 843 80,00
2 Kuntien rahoitus 0 0,00
3 Muu julkinen rahoitus 186 393 10,65
4 Yksityinen rahoitus 163 572 9,35

Rahoitus yhteensä 1 749 808 100,00

Kustannukset Yhteensä €
6 Kunnat 0
7 Muu julkinen 0

Yhteensä 0

Rahoitus Yhteensä €
5 Kuntien rahoitus 0
6 Muu julkinen rahoitus 0

Yhteensä 0

Kustannusarvio yhteensä 1 749 808
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 1 749 808
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8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Osatoteuttajien omarahoitusosuus ja tätä vastaavat osatoteuttajien kanssa tehdyt sopimukset
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

ei
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu:

 

OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti –hanke (2018-2020)

toiminta-alueena oli Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja se oli organisoitunut osaksi Etelä-Pohjanmaan monialaista yhteispalvelua.

Hanke oli ESR-rahoitteinen (toimintalinja 5). Hanke päättyi 30.4.2020.

 

PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 

Toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

SONet BOTNIA hallinnoi hanketta yhdessä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa 1.8.2016-31.7.2019.

(valtakunnallinen stm:n rahoittama ESR-hanke)

 

CHILD-UP Lasten moninainen kotoutuminen oppimisen dialogin avulla parempaa osallisuuden politiikkaa (SeAMK)

 

TASKU 25-45 vuotiaiden aikuisten talous / taloussosiaalityö 2020- (SeAMK)

 

 

HDL:

9.1

DIAKONISSALAITOS on aktiivinen toimija rakennerahasto-ohjelmassa 2014-20. Säätiö ja sen tytäryhtiö Helsingin

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ovat toteuttajina tai osatoteuttajana useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa

ESR-hankkeissa. Nyt haettavan hankkeen toiminta poikkeaa Vamos-palveluiden muusta toiminnasta, sillä hankkeessa

kehitetään uudenlaisia toimintamalleja spesifisti jälkihuoltoon oikeutetuille nuorille. Diakonissalaitoksen näkökulmasta

nyt suunnitteilla oleva hanke on kuitenkin osa samaa hankeperhettä kuin sen aiemmat nuoriin kohdistuvat TL5

hankkeet. Etenkin Diakonissalaitoksen Vamos-toimialueen ESR-hankkeissa saatuja kokemuksia sekä tiedonkeruun

menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään edelleen tässä hankkeessa.

 

S20269 Vamos Kuopio (2015-2017) -hankkeessa kehitettiin palvelukokonaisuus vaikeassa työmarkkina-asemassa

oleville alle 30–vuotiaille nuorille sekä kohennettiin nuorten sosiaalista osallisuutta. Kohderyhmänä olivat 16–29-

vuotiaat Kuopion ja lähikuntien heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret, jotka eivät olleet kiinnittyneet

opiskeluun tai työelämään. Monet heistä olivat kokonaan palvelujen ulkopuolella.

 

S20677 Vamos Lahti Sosiaalinen kuntoutus ja etsivä sosiaalityö (2016-2017) -hanke oli yhteistyöhanke Lahden

aikuissosiaalityön ja Diakonialaitos Lahden kanssa. Se kehitti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 18-29-

vuotiaiden nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palvelua Lahteen parantaen näiden nuorten sosiaalista osallisuutta ja
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integroimalla vapaaehtoistoiminnan, aikuissosiaalityön ja kolmannen sektorin yhteiseen palvelualustaan.

 

S20699 Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille (2016-2019) kontribuoi syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien

väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukemiseen valtakunnallisesti. Hankkeen tuloksena syntyi uusi työmuoto, jolla

pystyttiin kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat

maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa. Hankkeen erityisyys

maahanmuuttajiin liittyen toi hyviä käytänteitä tämän erityisryhmän sitouttamisessa ja työelämään, palveluihin sekä

koulutukseen kiinnittämisessä.

 

S21074 The Nice Work Project (2017-2020) edistää Helsingin seutukunnan alueella työttömien ja työelämän

ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten työllisyyttä välittömästi ja välillisesti. Hankkeessa luodaan

yritysyhteistyötä ja työtoimintaa, joka tähtää kohderyhmän työllistymiseen etenkin avoimille työmarkkinoille.

Hankkeeseen ohjautuu kuitenkin runsaasti naisia, joille nopea työllistyminen ei ole realistinen vaihtoehto, koska monet

käytännön perustaidot (esimerkiksi työelämäosaaminen, tietokonetaidot, suomen kieli, työn ja perheen

yhteensovittaminen) ovat puutteellisia. He tarvitsisivat pidempikestoisen valmennuksen, johon nyt suunnitteilla oleva

hanke tarjoaa mahdollisuuden.

 

S20289 Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistamishankkeen (2015-17) käynnisti Helsingin

Diakonissalaitoksen säätiö, mutta se siirtyi fuusion myötä vuoden 2017 alussa Suomen Diakoniaopistolle (SDO OY).

Hankkeen kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, TE-tukikelpoiset henkilöt, joilla oli alhainen

muodollinen osaaminen, jotka olivat aliedustettuna koulutuksessa ja joiden työllistyminen oli pitkittynyt. Hankkeessa 1)

tunnistettiin kohderyhmän non- ja informaalista osaamista, 2) opinnollistettiin ja tunnustettiin kohderyhmän tunnistettua

osaamista, 3) luotiin osaamisen tunnistamisen validointia tukeva e-portfolio, ja 4) polutettiin kohderyhmän edustajia

heidän osaamistasoaan vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

 

S21589 Yhdessä osallisuuteen -hanke (2019-2020) kehittää, pilotoi ja toteuttaa integraatiomalleja, joissa julkinen ja

kolmas sektori toteuttavat matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita yhdessä. Hankkeessa kehitetään

toimintamalleja, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien 16-29-vuotiaiden nuorten tarkoituksenmukainen tuki

voidaan varmistaa. Hanke tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, kärsivät mielen hyvinvoinnin haasteista,

oireilevat päihteillä, eivätkä kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin. Yhdessä kehitetyt mallit parantavat nuorten työ- ja

toimintakykyä kokeilukulttuuria hyödyntäen.

 

THL sivuavia hankkeita, ei suoraan kohderyhmää koskevia:

S20220 Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

S20501 6Aika: Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen (päättynyt)

S21583 Iisisti Töihin

S21468 Tule töihin - tehostetun tuen malli heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille työnhakijoille

S21725 Moninaisesti parempi - nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

THL: ei suoranaisesti liity kohderyhmnään, mutta sitä sivuavia hankkeita on listattu projektisuunnitelman loppuun.

Seuraavat hankkeet sivuavat kukin joiltain osin hankettamme, mutta eivät liiku samassa kohderyhmässä ja tavoitteissa

S20220 Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

S20501 6Aika: Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen (päättynyt)

S21583 Iisisti Töihin

S21468 Tule töihin - tehostetun tuen malli heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille työnhakijoille

S21725 Moninaisesti parempi - nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin
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HDL:

STEA C3630 Kummiperhetoiminta-hanke (2017-2020) etsii, valmentaa ja tukee vapaaehtoisia kummeja ja

kummiperheitä yksin alaikäisenä Suomeen tulleille nuorille. Kummiperhetoiminta-hankkeessa on 06/20 mennessä

yhdistetty 170 kummisuhdetta, joista 80 % jatkuu edelleen. Kummiperhetoiminta tekee läheistä yhteistyötä Helsingin,

Vantaan ja Espoon Maahanmuuttajapalvelujen jälkihuoltopalvelujen sekä Helsingin ja Vantaan perheryhmäkotien

kanssa. Nuorten työntekijät ohjaavat nuoria kummiperhetoimintaan. Sekä Kummiperhetoiminnan työntekijät että

Helsingin, Vantaan ja Espoon Maahanmuuttajapalveluiden työntekijät tunnistavat kummien ja kummiperheiden

tärkeyden yksin tulleiden nuorten elämässä, mutta myös nuorten tarpeen matalan kynnyksen tuelle, jota

kummiperhetoiminta ei riitä täyttämään.

 

STM/4832/2016 Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan (STM) -kärkihankkeessa kehitettyä Vamos Mindset yksilö- ja

ryhmävalmennusta tullaan hyödyntämään nyt haettavassa hankkeessa. Hanke keskittyi tuloksellisesti niiden nuorten

tilanteen parantamiseen, jotka eivät pystyneet sitoutumaan intensiivisempään valmennukseen, vaan tarvitsivat

toimintakyvyn vahvistumista ja kotiin jalkautuvaa valmennusta.

 

STEA C4111 Yhdessä elämisen taitokeskus. Hankkeessa autetaan Helsingin asukkaita löytämään mielekkään

kansalaistoiminnan pariin ja edistetään alueen järjestöjen ja organisaatioiden (esimerkiksi hoiva-yhteisöt) kykyä ottaa

vastaan vapaaehtoistoimijoita. Nyt haettava hanke hyödyntää Yhdessä elämisen taitokeskus -hankkeen

vapaaehtoistoiminnan osaamista ja etsii yhteistyössä nuorille vapaaehtoistoiminnan paikkoja ja mahdollisuuksia.

Yhdessä elämisen taitokeskuksen kautta nuorten parissa vapaaehtoistoimintaan motivoituneet kansalaiset ohjataan

haettavan hankkeen toimintaan mukaan.

 

STEA Ak1324. Amigo-mentorointi. Toiminnassa tuetaan nuoria vapaaehtoisen mentoritoiminnan keinoin.

Mentorisuhde on tasavertainen ja sen lähtökohtana on nuoren tarpeet ja toiveet. Mentorointisuhde on vuoden

mittainen. Haettava hanke hyödyntää Amigo-mentorointia, jonka kautta nuorille voidaan etsiä ja löytää mentoreita.

 

STEA Ak3, Ak6 ja C6812. D-asemat ovat kansalaistoiminnan alueellisia keskuksia ja kaikille avoimia

kohtaamispaikkoja. D-asemat sijaitsevat Kalliossa, Kontulassa ja Kannelmäessä Helsingissä. D-asemien kautta

nuorille avautuu toimijuuden mahdollisuuksia ja paikkoja.

 

PESÄPUU

STEA AK4 rahoitus Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaana olevien lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseen

lastensuojeluprosessien kehittämisessä. Toiminnassa kehitetään sekä työvälineitä ja malleja lasten ja nuorten

osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen, mm. Nuorten Foorumit –malli, jonka tavoitteena on

matalalla kynnyksellä mahdollistaa nuorten mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen ammattilaisten rinnalla.

Lisäksi AK4 toimintaan sisältyy valtakunnallisen lastensuojelun nuorten kokemusasiantuntijoiden Voima Vaikuttaa!

–verkoston koordinointi ja kehittäminen.

 

STEA C4920 UP2US – Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa

on vuonna 2021 päättyvä hanke, joka on osa STEA:n rahoittamaa ja Setlementtiliiton koordinoimaa Arvokas –

eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa. Hanke kohdistuu nimenomaan maakunnallisten toimintatapojen ja

verkostojen vahvistamiseen nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden saralla. Hankkeen toiminnan aikana

kerättyä tietoa maakunnallisista toimivista toiminta tavoista voidaan myös hyödyntää tässä ESR-hankkeessa.

 

Erasmus + 2018-3-FI01-KA347-060134 hanke Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi päättyy

vuonna 2020. Hankkeessa keskityttiin keräämään nuorilta nimenomaan jälkihuoltoa koskevia viestejä, joita tuotiin ulos

Voima Vaikuttaa! –verkoston sosiaalisen median kanavissa vuonna 2019. Lisäksi rahoituksella kerättiin nuorten

kokemuksia jälkihuollosta Nuorten Foorumit mallia hyödyntäen. Erasmus + -rahoituksen avulla kerättyä tietoa nuorten

kokemuksista jälkihuollon palveluista vietiin mm. STMn asettamaan Juho Saaren vetämään Lastensuojelun
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jälkihuollon uudistamistyöryhmään ja ne huomioitiin osana uudistamistyöryhmän loppuraporttia.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

THL hallinnoi hanketta. Hanke voi hyödyntää ison ja luotettavan laitoksen infrastruktuuria ja monitieteistä

huippuasiantuntemusta tutkimuksen, tietopalvelun ja taloushallinnon ja viestinnän osalta. THL:llä on kokemusta ESR-

hankkeen hallinnoinnista, ja hankkeen valmistelussa tätä monipuolistasisällöllistä, taloudellista ja hankeosaamisen

asiantuntemusta on voitu hyödyntää. 

 

Hankeen sisällöllinen teema on monipuolisesti hallussa THL:n lastensuojelutiimissä (juridinen, kehittämistyö,

jälkihuollon mallinnus ja tutkimus), ja asiantuntemus on täydentynyt monivuotisella yhteistyöllä nuorten

kokemusasiantuntijoiden järjestöjen kanssa. Osatoteuttajilla (DL) on kokemusta ja kosketus alaikäisenä maahan

tulleiden elämänilmiöihin.

 

Hankkeen on mahdollista saada taustatukea THL:ssä meneillään olevien ja toteutettujen rinnakkaisten hankkeiden

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. THL tuo hankkeen toteuttamiseen eri tieteenalojen näkökulmaa, se muodostaa

vahvan osaamiskeskittymän ja infrastruktuurin hankkeen  toteuttamisen ja tuo merkittävää lisäarvoa hankkeen

monialaiseen ja dialogiseen toteuttamiseen.

 

Hankkeen valmisteluun osallistuneet tahot ja henkilöt ovat tehneet yhteistyötä jo LAPE-kauden aikana (mutta myös

sitä ennen), mikä on merkittävä vahvuus hankkeen toteuttamisen kannalta. Hankkeen yhdyshenkilö on koonnut STM:n

jälkihuollon työryhmän työn tueksi tutkimuskatsauksen vuonna 2019, osallistunut jälkihuollon mallinnustyöhön Soccan

työryhmän puheenjohtajana ja tulevan raportin yhtenä toimittajana sekä toiminut 30 vuoden ajan pohjoismaisissa

lastensuojelun, läheisneuvonpidon sekä jälkihuollon tutkimus- ja yhteistyöverkostoissa. Dialogisten menetelmien,

niiden kehittämisen ja koulutuksen osaamista on vahvasti TH:ssä ja sen yhteistyöverkostoissa.

 

THL:n asiantuntijat ovat johtaneet ja toteuttaneet moninaisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja

kehittämishankkeita sekä toimineet yhteistyössä sellaisten keskeisten tutkimuslaitosten, instituutioiden ja

intressitahojen kanssa, joiden osallistumista tarvitaan suunnitellun hankkeen toteuttamiseen sekä

tutkimusperustaiseen tulosten disseminaatioon ja vaikuttamiseen.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

ý Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

1. Kansalliseen ohjausryhmään kutsutaan N.N. puheenjohtaja hankeorganisaation ulkopuolelta

N. N. Hankkeen projektipäällikkö (esittelijä), THL

N. N. Päätoteuttajan edustaja, THL

N. N. Osatoteuttajan edustaja, Diakonissalaitos

N. N. Osatoteuttajan edustaja, SONetBOTNIA

N. N. Osatoteuttajan edustaja, Pesäpuu ry

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Covid-19 kriisi hankaloittaa kohderyhmän kanssa
toimimista

Hankkeessa varaudutaan Covid-kriisin toiseen aaltoon ja
valmius toimia digivälitteisesti on olemassa ja siihen on
valmistauduttu.  Koronan vaikutusten ennakointi sisältää
riskejä siltä osin, miten hankkeeseen osallistuvat
ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat pysyvät terveinä ja
jaksavina sekä tulevaisuuden suhteen toiveikkaina.
Koronan aiheuttama taloudellinen ahdinko yhdistyneenä
asiakasmäärien kasvuun saattaa heijastua sosiaali-,
terveys-, sivistys-, TE-keskusten, Kelan ja kuntien
halukkuuteen panostaa hankkeeseen, jonka ne saattavat
kokea oman perustehtävänsä kannalta liian
marginaaliseksi. Mikäli kunnat ja valtio leikkaavat
palveluista, joita tässä on tarkoitus tuoda yhteen ja kehittää
yhdessä, tilanne muodostuu haastavaksi Koronan
vaikutusten ennakointi sisältää riskejä siltä osin, miten
hankkeeseen osallistuvat ammattilaiset ja
kokemusasiantuntijat pysyvät terveinä ja jaksavina sekä
tulevaisuuden suhteen toiveikkaina. Rahoituspäätöksen
jälkeen huolehditaan hankkeen käynnistymisen
edellyttämistä hallinnollisista seikoista THL:ssa sekä
tarvittavista sopimusasioista yhteistyökumppanien kanssa.
Koronan aiheuttama taloudellinen ahdinko yhdistyneenä
asiakasmäärien kasvuun saattaa heijastua sosiaali-,
terveys, sivistys-, TE-keskusten, Kelan ja kuntien
halukkuuteen panostaa hankkeeseen, jonka ne saattavat
kokea oman perustehtävänsä kannalta liian
marginaaliseksi. Mikäli kunnat ja valtio leikkaavat
palveluista, joita tässä on tarkoitus tuoda yhteen ja kehittää
yhdessä, tilanne muodostuu haastavaksi.

henkilökunnan vaihtuvuus
saada niin kiinnostava kehittämisprosessi vireille niin että se
toimii vetotekijänä.

Nuoret eivät löydä toimintaan

Hankkeesta viestitään monipuolisesti eri kanavia käyttäen
ja yhteistyöverkostoa hyödynnetään nuorten
ohjautumisessa palveluun. Pääkaupunkiseudun
maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto ohjaa
aiesopimuksen mukaisesti yksin maahan tulleet nuoret
toiminnan piiriin. Olohuoneesta tehdään nuoria toimintaan
erityisesti houkutteleva paikka, johon nuoret haluavat
hakeutua. Nuoret eivät sitoudu toimintaan
Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus nuorten parissa
toimimisesta sekä Vamos-palveluiden että yksin maahan
tulleiden palveluiden järjestämisen kautta. Hankkeeseen
palkattava henkilöstö on osaavaa ja omaa erityistä
asiantuntijuutta nuorten parissa toimimisesta.
Pääkaupunkiseudun osalta hankehenkilöstöllä on
erityisosaamista lisäksi yksin maahan tulleiden kanssa
toimimisesta. Kunnissa työn organisointi ja työntekijöiden
vaihtuvuus voi heikentää nuorten toimintaan ohjautumista.

Toiminnan integroiminen palveluihin ei onnistu

Hankkeen alusta saakka tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien
kanssa. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä. Sekä
Helsingin, Espoon että Vantaan Lastensuojelun ja
maahanmuuttajapalveluiden jälkihuoltopalvelut että muut
yhteistyötahot ovat sitoutuneet yhteistyöhön, jota tehdään
aktiivisesti heti nuorten ohjausvaiheesta lähtien. Kuopiossa
lastensuojelun jälkihuoltotiimi on jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa sitoutunut yhteistyöhön hankkeen
toteuttamisessa. SONet BOTNIAN hankealueen suuri
kuntamäärä ja palvelujen sekä toimintakulttuurin kirjo
tuottaa monenlaista mallinnusta.
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N. N. Osatoteuttajan edustaja,

N.N. kokemusasiantuntijoiden ja kohderyhmän edustajat (2)

N. N. lastensuojelun erityisasiantuntija, Kuntaliitto

N. N. aikuissosiaalityön erityisasiantuntija, Kuntaliitto

N. N. nuorisotyön erityisasiantuntija, Kuntaliitto

N. N. Yksin maahan tulleiden asioiden asiantuntija, ELY-keskus

N. N. rahoittajan edustaja / valvoja, Sosiaali- ja terveysministeriö

N. N. muiden ministeriöiden edustajat

N.N Kansaneläkelaitoksen edustaja

Kokoonpanoa muutetaan ja täydennetään tarpeen mukaan

 

 

2. Kansalliseen tukiryhmään ("yhteiskehittämöön") kutsutaan kutsutaan käsiteltävänä olevan teeman mukaan sen

asian asiantuntijat ja kehittäjät. Esim. monialaisten yhteistyökäytäntöjen edustajia kunnista, järjestöistä ja eri

hallinnonalojen alueellisista yksiköistä, ylisektorisesti koulutuksen (ml VIP-verkoston), työllisyyden, toimeentulon,

asumisen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijoita sekä THL:stä aikuis- ja vammaissosiaalityön, päihde- ja

mielenterveyskysymysten tutkijoita ja asiantuntijoita.

 

”Vakiojäsenet Yhteiskehittämössä”:

Yhteistyökumppanien edustajat:

Sosiaalialan osaamiskeskusten edustajat , hankekoordinaattorit

Kuopion kaupungin sosiaalipalvelut

Vantaan kaupungin sosiaalipalvelut

Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto

Helsingin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto

Uudenmaan Ely-keskus

Kela Hausjärvi

Pesäpuu

kokemusasiantuntijoiden edustajat,

 

 

3. Hankkeelle perustetaan ”Työrukkanen", johon kuuluvat THL:n ja osatoteuttajien keskeiset hanketyöntekijät.

Työrukkanen huolehtii projektin toteuttamisesta ja valmistelee asiat ohjausryhmän kokouksiin ja Yhteiskehittämön

työpajoihin.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

 

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,

naisten määrä eriteltynä

Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä
Mikroyritys
Pieni yritys 2
Keskisuuri yritys 2
Suuryritys 1
Yhteensä 5
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12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

 

12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,

naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden

lukumäärä, naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

Työttömät (ml.
pitkäaikaistyöttö
mät)

Yleissivistävässä
/ ammatillisessa
koulutuksessa
olevat

Työssä olevat
(ml. yrittäjät)

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat Yhteensä

Alle 25-vuotiaita 50 45 205 300
25-29-vuotiaita 0
30-54-vuotiaita 0
Yli 54-vuotiaita 0
Yhteensä 50 45 0 205 300
Joista naisia 15 15 70 100

Yhteensä
Lähiopetuspäiviä
Etäopetuspäiviä
Tukityöllistämispäiviä
Ohjaus- tai
konsultointipäiviä 1 400
Muita henkilötyöpäiviä 960
Yhteensä 2 360

Osallistujat ilman
perusasteen
(ISCED 1)
koulutusta

Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
perusasteen
(ISCED 2)
koulutuksen
suorittaneet

Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet Yhteensä

Alle 30-vuotiaita 0
30-54-vuotiaita 0
Yli 54-vuotiaita 0
Yhteensä 0 0 0 0 0
joista naisia 0

Yhteensä
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
joista naisia
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Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ý ¨

Lastensuojelun asiakkaisto on hieman
poikapainotteinen. Kuitenkin, teini-iässä
sijoitettujen joukossa on tyttöjä enemmän kuin
poikia. Jälkihuoltoon siirtyvien joukossa
sukupuolijakauma on melko tasainen, mutta
eriytymistä saattaa tapahtua vuosien myötä
siinä, miten paljon ja millaista tukea nuoret
aikuiset tarvitsevat. Joukossa on paljon
yksinhuoltajaäitejä sekä erittäin vaikeassa
marginaalissa enemmistö on miehiä (rikos-,
asunnottomuus, työttömyys- ja päihde- ja
mielenterveysongelmissa). Tämä tarkoittaa
jakautumista erilaisten palvelujärjestelmien piiriin
sukupuolen mukaan.

Sukupuolten välillä on eroja hyvinvoinnissa,
terveydessä, sairastavuudessa ja
kuolleisuudessa. Miesten odotettavissa oleva
elinikä on matalampi kuin naisilla - ja sijoitettuna
olleilla vielä matalampi kuin ikäryhmän miehillä.
Myös sairastavuus, elintavat ja muut
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät taustatekijät
ovat naisilla ja miehillä erilaisia. Nuorten miesten
syrjäytyminen on naisia yleisempää, ja
sukupuoliero on näkyvillä myös sijoitettuna
olleiden välillä. Väestön miehet kuolevat naisia
useammin alkoholiin, itsemurhiin ja tapaturmiin;
sijoitettuna olleiden osalta itsemurhiin
kuolleisuutta ei ole tutkittu. Naisilla on miehiä
yleisemmin pitkäaikaissairaus tai
terveysongelma (Tasa-arvotiedon keskus), ja
naiset ovat miehiä aktiivisempia monien sosiaali-
, terveys- ja työllisyyspalveluiden käyttäjinä.

Sokrassa on julkaistu tutkimusta naisten ja
miesten köyhyyden kokemuksista (Gendered
Experiences of Poverty and Recognition in the
Finnish Welfare State). Tutkimuksen mukaan
osallisuuden kokemuksissa voi olla sukupuolen
mukaisia eroja. Esimerkiksi köyhät miehet eivät
katso niin pitkälle tulevaisuuteen kuin köyhät
naiset. Lisäksi köyhät miehet kokevat naisiin
verrattuna syvempää arvottomuutta ja enemmän
yksinäisyyttä. Miesten kohdalla omanarvontunto
on voimakkaasti sidottu työhön ja rahaan.
Naisilla arvokkuutta tuottavat ansiotyön ohella
esimerkiksi äitiys ja vapaaehtoistyö.
Jälkihuoltoon siirtyvien naisten keskuudessa
äitiyteen liittyvä arvo on tutkimuksissa
tunnistettu, ja jotkut tytöt pyrkivät tähän
statukseen jo teininä. Myös teini-isien osuus on
suurempi sijoitettuna olleiden keskuudessa kuin
väestössä.

THL:n toteuttaman tutkimuksen (Heino ym 2016)
mukaan lastensuojelun asiakkaana olevien
lasten perheet eroavat monin tavoin väestön
perheistä. Sijoitustilanteessa lasten äideistä
lähes joka toisella oli vähän tai ei ollut lainkaan
kokemusta työelämästä, isistä tällainen tilanne
oli yli 30 %:lla. Jos lapsi on alle kouluikäinen
sijoitustilanteessa, vain 15 %:lla äiti oli
työelämässä ja isä kävi töissä 35 %:lla. Sen
sijaan näiden lasten äideistä peräti 55 % oli
eläkkeellä, pitkäaikaissairas tai muutoin
työelämän ulkopuolella; isistä 30 %. Työttömiä
oli tutkimushetkellä 2014 - 2015 molemmista
vanhemmista noin joka neljäs. Jos lapsi
sijoitettiin teini-iässä, vanhemmista yli puolet oli
kiinni työelämässä. Vaikka koulutustaustalla on
merkittävä vaikutus työllistymiseen niin
ulkomaalais- kuin suomalaistaustaisillakin,
naisilla koulutus ei kuitenkaan tasaa eroja, vaan
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ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste on
suomalaistaustaisia naisia heikompaa kaikilla
koulutusasteilla. Monet merkittävät
kansanterveysongelmat, sekä fyysiset että
mielenterveyteen liittyvät ongelmat, ja niiden
riskitekijät kasautuvat erityisesti niihin
ulkomaalaistaustaisiin ryhmiin, joissa on paljon
pakolaistaustaisina maahan tulleita.

Nuoret ovat yleisesti sitoutuneita työhön ja työ
koetaan merkitykselliseksi. Sukupuolten välillä
on kuitenkin selkeitä eroja: nuoret naiset ovat
monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia
työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään
(Nuorisobarometri 2019). Naiset käyttävät
työllisyyspalveluita miehiä enemmän. Naisten
yleisin työllisyyspalvelu oli työllistyminen tai
työharjoittelu. (Tasa-arvotiedon keskus) Vaikka
tulonsiirtoja maksetaan samojen periaatteiden
mukaan naisille ja miehille, ovat toisten
etuuksien saajat useammin naisia kuin miehiä,
ja päinvastoin. Esimerkiksi vuonna 2018
työmarkkinatuen saajista oli miehiä 52 % ja
sairauspäivärahan saajista naisia 59 %.
Tulonsiirtoihin tehdyt leikkaukset ja parannukset
kohdentuvat tästä syystä miehille ja naisille eri
tavoin. (Tasa-arvotiedon keskus) Lastensuojelun
asiakkaana olevien lasten äidit ovat
huomattavasti useammin köyhiä,
toimeentulotuensaajia ja
sosiaaliturvariippuvaisia sekä monilapsisen
perheen yksinhuoltajia kuin väestössä
keskimäärin. Alle kouluikäisenä sijoitettujen
lasten perheistä 70 % sai toimeentulotukea
vuosina 2014 - 2015. (Heino ym. 2016) Sen
sijaan vuonna 2018 kaikista Suomen
kotitalouksista vain noin 10 % oli
toimeentulotuen piirissä.

Vaikeimmissa tilanteissa olevia nuoria yhdistää
lapsuuden vaikeat traumakokemukset, ja
erityisesti sellaisia on yksintulleilla lapsilla ja
nuorilla kertynyt lähtömaassa sekä matkalla
Suomeen. Traumaosaamista ja - ymmärrystä
puuttuu ammattilaisilta kautta linjan. Sitä
tarvittaisiin välttämättä, jotta osattaisiin kohdata
nuoret  oikealla tavalla eri palveluissa. Tutkimus
on osoittanut, miten heikosti palvelujärjestelmä
tunnistaa kaltoinkohteluun liittyvät juurisyyt, ja
usein sukupuolisensitiivisyyden puutteessa ei
nähdä poikien/miesten oireiden taakse.
Esimerkiksi poikien masennusta ei tunnisteta
(Manninen 2013).

Hankesuunnittelu sisälsi toimintaympäristön,
tilanteen ja ratkaistavan ongelman analyysin
sukupuolinäkökulmasta molemmilla hakijoilla
(THL ja DL). Analyysi tarkasteli nuorten
syrjäytymistä hyödyntäen sukupuolen mukaan
eriteltyä tilastotietoa sekä laadullisia selvityksiä
nuorten syrjäytymisestä tasa-arvo- ja
sukupuolinäkökulmasta. Yleensä ottaen
erityisryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia,
olipa sitten kyse koulupudokkaista,
päihteidenkäyttäjistä tai asunnottomista. Miesten
syrjäytymiseen johtava kehitys alkaa usein jo
koulussa. Koulupudokkaista valtaosa on poikia.
Heillä on useammin oppimisvaikeuksia ja he
keskeyttävät opintonsa tyttöjä useammin. Heistä
useammalla ei ole ollut lapsena ystäviä, ja
heidän muistonsa koulusta ovat huomattavasti
huonommat kuin tytöillä. Diakonissalaitoksen
tutkimuksessa lähes puolet nuorista miehistä (44
%) oli kokenut koulukiusaamista, mikä on
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merkittävästi enemmän kuin samanikäisillä
naisilla (22 %).

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ý ¨

Sukupuolinäkökulma ja sukupuolten
moninaisuus huomioidaan hankkeen
tavoitteiden ja toiminnan osalta sen kaikissa
vaiheissa. Hankkeen kaikkia toimenpiteitä
tarkastellaan myös sukupuolten tasa-arvon
kannalta ja sukupuolten tasa-arvoon tähtäävä
työote varmistetaan hanketta toteutettaessa.
Hankkeessa tehdään sukupuolten
moninaisuuden mukaan eriteltyä tiedon
keräämistä ja systemaattista hyödyntämistä,
jotta voidaan tunnistaa erilaisten nuorten
tarpeita, seurata muutosta ja tarvittaessa
kohdistaa toimenpiteitä erikseen erilaisille
nuorille tarvittaessa sukupuolen mukaan. Tasa-
arvonäkökulmasta käsin on mahdollista myös
löytää vastauksia erityisesti
maahanmuuttajataustaisten nuorten sukupuolen
merkityksestä syrjäytymiskehityksessä ja
palvelutarpeissa. Yksin maahan tulleiden
kohderyhmän painottuessa voimakkaasti
miehiin, tämä huomioidaan hankkeen
suunnittelussa ja toimenpiteiden totuttamisessa.

Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on
erityisen tärkeää lähtökohtaisesti ymmärtää
naisten, miesten ja muunsukupuolisten
mahdolliset erilaiset tarpeet ja edelleen se, että
tarpeisiin vastaamisessa on perusteltua
huomioida sukupuolinäkökulma. Hankkeen
tavoitteiden yksi (1) ja kaksi (2) osalta
sukupuolinäkökulma huomioidaan tarjoamalla
räätälöityä, yksilöllistä tukea erilaisten nuorten
tarpeet huomioiden. Tavoitteeseen tähtääviä
toimenpiteitä ja toimintamalleja arvioidaan ja
toteutetaan nuorilähtöisesti. Esimerkiksi kun
nuorten pienryhmät kootaan nuorten yksilöllisten
tarpeiden mukaan, arvioidaan onko tarvetta
perustaa nais- tai mieserityisiä tai sukupuolten
moninaisuuteen keskittyviä ryhmiä.
Toimenpiteiden osalta toimitaan
sukupuolitietoisesti eli huomioidaan sukupuolten
välisiä mahdollisia eroja esimerkiksi erilaisten
kiinnostuksen kohteiden tai toimintojen osalta.
Toiset hyötyvät enemmän keskustelutyyppisestä
avusta ja tuesta, toiset tarvitsevat
toiminnallisempia tuen tarjoamisen muotoja ja
lähestymistapoja. Huomioitavaa on, etteivät
toimenpiteet lähtökohtaisesti jakaudu
sukupuolen mukaisesti. Lähtökohtaisesti
toimitaan sekaryhmissä, jotta vältetään
tarpeeton erillistyminen.

Kohderyhmän osalta jälkihuollon piirissä
olevissa nuorissa naisissa tiedetään olevan
yksinhuoltajaäitejä ja myös yksin maahan
tulleiden kohdalla osasta on jo tullut vanhempia,
joukon miespainotteisuudesta johtuen
useimmiten isiä (virallisia tilastoja ei ole). Näin
ollen huomioidaan, että nuoret äidit ja isät muun
muassa hyötyvät esimerkiksi vertaistuesta
sukupuolensa mukaisissa ryhmissä ja
toiminnoissa. Edelleen tunnistetaan, että
sukupuolella on erityinen merkitys
vanhemmuudessa perhevastuiden jakamisen,
nuorten äitien työllistymisen, tai varhaisen
isyyden tukemisen näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena kolme (3) on luoda
uudenlaisia kehittämisen ja oppimisen
verkostoja sekä valtakunnallisesti että
paikalliselle tasolle. Muuttuneessa tilanteessa
jälkihuollon ammatillinen osaaminen on uusien
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13.2 Kestävä kehitys

haasteiden edessä. Se mitä aiemmin on tehty ja
tarjottu nuorille, otetaan nuorten aikuisten osalta
uuteen tarkasteluun. Sukupuolinäkökulma on
keskeisesti esillä, kun prosessien aikana tehtyjä
havaintoja sekä muuta kautta saatuja vastauksia
analysoidaan ja arvioidaan sukupuolen tasa-
arvon näkökulmasta. Sukupuolen merkitystä
arvioidaan aikuistumisessa,
syrjäytymiskehityksessä, palvelutarpeissa,
palvelujen käytössä ja niiden
saavutettavuudessa sekä hyvinvoinnin
kokemuksissa. Sukupuolierojen tunnistaminen ja
niiden huomioiminen toiminnassa edellyttää tuki-
ja palvelujärjestelmältä kunnioittavaa
kohtaamista, herkkyyttä ja tasa-arvoista
kohtelua, ylipäätään tiedolla vaikuttamisen
keinoja ammattilaisten tiedon ja osaamisen
lisäämiseksi (Pesäpuu).

Sukupuolten tasa-arvon toteutumisen kannalta
on kriittistä, että nuorten palveluissa toimivat
ammattilaiset ja nuoria lähellä olevat työntekijät,
esim. sosiaalityöntekijät ymmärtävät ja
tunnistavat sukupuolinäkökulman työssään ja
huomioivat sen työkäytännöissä. Hankkeessa
kerätään tietoa jota viestitään eteenpäin
huomioiden sukupuolten tasa-arvo. Tällä
tarkoitetaan sitä, että nuorten kanssa toimimisen
käytänteissä ja palveluissa sukupuolten tasa-
arvon näkökulmasta relevantit näkökulmat ja
huomioon otettavat asiat tunnistetaan ja tuodaan
julki. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen
pyritään hankkeen kaikissa vaiheissa siten, että
teemaa seurataan ja pidetään yllä hankkeen
konkreettisen toiminnan tasolla ja
(itse)arvioidaan ja seurataan hankkeen
onnistumista sukupuolten tasa-arvon
edistämisen osalta. Aihetta käsitellään myös
säännönmukaisesti hankkeen paikallisissa ja
kansallisissa kehittämisen foorumeissa ja
ohjausryhmässä. Näin lisätään hankkeessa eri
toimijoiden ymmärrystä ja osaamista tasa-arvon
ja sukupuolen merkityksestä. Ammattilaisia
voidaan myös kouluttaa aiheesta

Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan
hankkeen toimintaan, mutta se ei ole hankkeen
päätavoite.

Sukupuolinäkökulma huomioidaan
hankehenkilöstön ja ohjausryhmän
kokoonpanossa, viestinnässä ja - toiminnassa,
tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten
tulkinnassa THL:ssä toimii tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyöryhmät. Thl:ssä tasa-arvon
toteuttamisessa noudatetaan tasa-arvoryhmän
vuosittain laatimaa suunnitelmaa. Työryhmä
selvittää tasa-arvon tilaa THL:ssä ja edistää
sekä seuraa tasa- arvotavoitteiden toteutumista
ja huolehtii, että sen tavoitteet tulevat osaksi
THL:n henkilöstöstrategiaa. THL:ssä toimii myös
valtavirtaistamiseen tähtäävä VAVI-työryhmä,
joka tuo sukupuolinäkökulman osaksi THL:n
perusprosesseja ja sisällöllisiä teemoja kuten
esim. eriarvoisuus, syrjäytyminen. Työryhmä
edistää sukupuolivaikutusten huomioonottamista
laitoksen toiminnassa.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý on tavoite mutta ei päätavoite
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Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 3

Korona-aika on jo nostanut esiin matkustamisen
ja yhteydenpidon vaihtoehtoja. Viestinnässä
pyritään ekososiaalisiin innovaatioihin nuorten
osallisuutta edistävänä toimintana (nuoret ovat
jo luoneet uusia tapoja yhteydenpitoon (chatit)
sekä ammattilaisetkin ovat havainneet nuorten
tavoittamisen helpottuneen uusien kanavien
käyttöön oton myötä.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 3

Hanke ei suoraan lisää ilmastonmuutoksen
aiheuttamia riskejä. Hyödynnämme koronan
aikaan kehitettyjä matkustamista vähentäviä
toimintatapoja. Matkustamisessa suositaan
julkisia kulkuvälineitä ja  kiinnitetään huomiota
lentämisen vähentämiseen. Kokoukset
järjestetään matkustamisen vähentämisen
kannalta optimaalisesti ja suositaan
etäyhteyksiä.

Tilaisuuksissa tarjoillaan lähiruokaa, ja pyritään
ilmastoystävällisiin ratkaisuihin.
Kertakäyttöastioita vältetään.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 1

Hankkeen toiminta ei vaikuta suoraan
kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen. Luonnonvarojen kestävä
käyttö ja jätteiden määrän minimoiminen ovat
toimintaa ohjaavia arvoja.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1

THL:ssä tilastoidaan ja seurataan
kiinteistöpäästöjä. Senaatti-kiinteistöjen
linjauksia energiatehokkuudesta noudatetaan ja
hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään.
Senaatti-kiinteistöjen uudisrakentamistuotanto
on aina A-luokkaa. Senaatti-kiinteistöissä myös
edistetään tilatehokkuutta.

Natura 2000 -ohjelman kohteet

Hankkeessa ollaan tietoisia Natura-alueiden
lakiin perustuvista suojelutavoitteista.
Hankkeessa toimitaan suojelutavoitteiden
mukaisesti.

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 5

Asiakkaat ovat kiinnostuneita kestävästä
kehityksestä ja siksi on luontevaa, että
hankkeen toiminnoissa käytetään paljon
uusiomateriaaleja ja kaikki jätteet kierrätetään.
Hankkeessa suositaan ympäristöystävällisiä
kokous- ja tapahtumapaikkoja ja vältetään
systemaattisesti kertakäyttömateriaaleja (astiat,
pullotettu vesi yms.), suositaan kilpailutusten
mahdollistamissa puitteissa lähellä tuotettuja
elintarvikkeita ja palveluja esim. kotimaista
luomu- ja lähiruokaa.
Hankkeessa suositaan sähköistä asiointia,
priorisoidaan verkkojulkaisuja ja muita sähköisiä
julkaisumuotoja, samalla vältetään turhia
paperitulosteita.

THL:ssä on jätteidenkäsittelyohje, jonka
tarkoituksena on vähentää toiminnassa syntyvän
jätteen määrää, lisätä hyötyjätteen kierrätystä ja
ohjeistaa vaarallisten jätteiden turvallisessa
käsittelyssä. THL:ssä toimii myös jätetyöryhmä,
joka käsittelee jätteiden käsittelyyn liittyviä
kysymyksiä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2

THL:n toimitiloissa käytetään Hanselin sähkön
hankinta ja avoin toimitus -puitejärjestelyä, jossa
on huomioitu ympäristöseikat kilpailutuksen
useassa eri vaiheessa. Tarjoajien on selvitettävä
tekemiään ympäristönhoitotoimenpiteitä.
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Hankittavasta sähköstä sopimuskauden alussa
vähintään 30 % tulee olla tuotettu uusiutuvilla
energialähteillä. Sähkönkulutusta voi seurata
organisaatiotasolla. Vuosittaisessa asiakkaille
järjestettävässä seminaarissa toimittaja käy läpi
mm. uusiutuvan energian merkitystä ja
kehitysnäkymiä sähkömarkkinoilla

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 6

Paikallisen kestävän elinkeinorakenteen
kehittämistä edesauttaa, jos kaikki
työvoimavarat saadaan täysimääräiseen
käyttöön, mukaan lukien heikossa työmarkkina-
asemassa olevat nuoret.
Hanke suosii hankintaohjeiden ja
kilpailulainsäädännön mahdollistamissa
puitteissa paikallisia tuotteita ja palveluita.
Alueellinen koordinaatio tukee paikallisten
resurssien hyödyntämistä ja tarvelähtöistä
alueellisten palveluiden kehittämistä. Ihmisten
osallisuuden vahvistaminen ja
palvelujärjestelmän toimivuus edistää yhteisöjen
toimintaa ja lisää taloudellista toimeliaisuutta

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 7 3

Hankkeessa kehitetään palveluita nuorille,
joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin. Heidän
voimavaraistaminen ja ohjaaminen koulutukseen
ja työhön, tai muuhun merkitykselliseen
tekemiseen, on merkittävä taloudellinen
kysymys, sillä kohderyhmän jäämisestä
työelämän ulkopuolelle aiheutuu Euroopan
laajuisesti vähintään kymmenien miljardien
euron vuotuinen taloudellinen tappio. Välillisesti
kohderyhmän mahdollinen työllistyminen lisää
verotuloja ja vähentää
sosiaalietuuksien käyttöä. Hankkeessa
kehitetään maahanmuuttajille soveltuvia
palveluita, jotka edistävät heidän etenemistään
koulutus- ja työllisyyspoluilla. Tämä on
merkittävä taloudellinen kysymys, sillä
maahanmuuttajaväestön jäämisestä työelämän
ulkopuolelle aiheutuu Euroopan laajuisesti
vähintään kymmenien miljardien euron
vuotuinen taloudellinen tappio. Välillisesti
kohderyhmän mahdollinen työllistyminen lisää
verotuloja ja vähentää sosiaalietuuksien käyttöä,
sekä pitkällä aikavälillä parantaa huoltosuhdetta.

Hankkeessa tuotetaan myös palveluita ja
sektorirajat ylittäviä palvelurakenteita
nuorisotakuun toteuttamiseksi. Merkitys on
huomattava, sillä eurooppalaisten tutkimusten
mukaan nuorten jäämisestä työelämän
ulkopuolelle aiheutui 153 miljardin euron
taloudellinen tappio vuonna2011. Tämä on
varovainen arvio, ja määrä.

Hankkeessa tuetaan ja kehitetään aineettomia
tuotteita ja palveluita. Hankkeessa kuvataan
syntyvät palveluprosessit ja toimintatavat
systemaattisesti niin, että niitä voidaan ottaa
käyttöön myös muissa ympäristöissä.
Tavoitteena on arvioida uusia palvelumalleja ja
toimintatapoja niiden hyvinvointi vaikutusten
näkökulmista.

Liikkuminen ja logistiikka 3

Liikkuminen asiakkaiden kanssa tapahtuu
julkisilla liikennevälineillä ja kävellen.
Liikkumisessa suositaan julkisia kulkuvälineitä
valtionhallinnon matkustussäännön mukaisesti.
Kotimaan matkailussa suositaan raideliikennettä
ja kiinnitetään erityistä huomiota lentomatkailun
vähentämiseen. THL:ssä tilastoidaan ja
seurataan lentomatkojen määrää.

Hankkeessa edistetään systemaattisesti
puhelin- ja videokokouksien käyttöä, ja
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vähennetään matkustamista ja työmatkapäiviä
THL:n tarjoamien etäkokousvalmiuksien
puitteissa.
Jatkuvaluonteiset kokoukset toteutetaan
sähköisiä työvälineitä hyödyntäen. Samoin
hankekohtainen neuvonta ja tuki hoidetaan
mahdollisimman paljon sähköisesti.

THL seuraa työmatkaliikennettä vuosittaisilla
kyselyillä. Työmatka-autoilua pyritään
vähentämään. THL on myös mukana kesäisin ja
talvisin kilometrikisassa, joka kannustaa
työmatkapyöräilyyn. Osanottajien määrää
seurataan.

Kokouspaikat valitaan mahdollisimman helposti
saavutettaviin paikkoihin ellei ole muuta syytä
kokoustaa muualla.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 8 5

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen on hankkeen
keskiössä. Nuorisotakuun toteuttaminen edistää
nuorten yhdenvertaisten oikeuksien sekä
sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden
toteutumista työelämässä ja koulutuksessa.
Työskentely perustuu yksilölliseen
kohtaamiseen ja lähtee nuoren omista tarpeista.
Nuori on aina osallinen itseään koskeviin
prosesseihin ja päätöksiin. Toiminnan
vapaaehtoisuus tukee tätä näkökulmaa.
Maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistäminen on
myös hankkeen keskiössä ja hanke edistää
yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista.
suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti ja
työelämässä erityisesti. Välitön vaikutus toteutuu
maahanmuuttajanaisten työllistymisen itsensä
kautta, välillinen
suomalaiseen työelämään osallistumisen kautta.

Välittömän kohderyhmän osalta hyvinvoinnin
edistäminen tarkoittaa nuorten ja heidän
läheistensä kokonaishyvinvoinnin edistämistä.
Hankkeella vähennetään päällekkäistä työtä
kehittämishankkeissa ja tuetaan hyvien
käytäntöjen leviämistä ja sitä kautta tuetaan
myös hanketoimijoiden ja asiantuntijoiden
työhyvinvointia.
Hankkeissa vahvistetaan toimijoiden
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan
toimintaan ja edistää omaa hyvinvointiaan.

Tasa-arvon edistäminen 8 5

Vaikeaan työmarkkina-asemaan johtavat polut,
koulupudokkuus ja nuorisotyöttömyys ilmiöinä
kohdistuvat miehiin ja naisiin eri tavoin.
Kohderyhmän sukupuoli- ja seksuaali-
identiteettiin liittyvät pulmat ovat yllättävän
yleisiä. Hankkeessa hyödynnetään
intersektionaalista lähestymistapaa, joka
tunnistaa moninkertaisen syrjäytymisen.
Käytännössä kyse on toimintatavoista, joissa
huomioidaan sukupuolen moninaisuus.
Sukupuolivaikutusten analyysi vahvistaa, että
vaikeaan työmarkkina-asemaan johtavat polut ja
nuorisotyöttömyys ilmiönä kohdistuvat miehiin ja
naisiin eri tavoin. Hankkeessa tämä
huomioidaan kehittämällä sukupuolierityisiä
toimintatapoja, sekä purkamalla ennakkoluuloja
ja asenteita eri aloista ”naisten töinä” ja ”miesten
töinä”.

Tasa-arvon edistäminen on läpäisyperiaate
hankkeen tavoitteissa ja konkreettisessa
toiminnassa. Tasa-arvon toteutumiseen pyritään
kaikilla elämänalueilla yksilöllisesti ja
yhteiskunnallisesti. Heikoimmassa asemassa
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olevien nuorten kohdalla tätä tavoitellaan
positiivisen diskriminaation kautta.
Palvelujärjestelmän eri osien ja hierarkisten
tasojen välisellä dialogilla pyritään edistämään
tasavertaista kuulemista ja osallisuutta.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 6 5

Hankkeessa vaikeassa työmarkkina-asemassa
oleville nuorille taataan hankkeen avulla
paremmat mahdollisuudet koulutukseen,
työllistymiseen ja merkitykselliseen tekemiseen
heidän taustoistaan riippumatta. Hanke myös
edistää välittömästi maahanmuuttajien
sosioekonomista integroitumista. Välillisesti se
edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista
yhdenvertaisuutta. Ryhmävalmennuksissa
vältetään ylhäältä
alaspäin tulevaa ohjaamista ja sen sijaan
työelämään liittyviä käsitteitä avataan ja
pohditaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Moni
hankkeen asiakas on ollut suomalaisessa
yhteiskunnassa pitkään passiivinen ohjeiden ja
toimenpiteiden vastaanottaja ja saanut perhe-
elämässäänkin päättää vain rajallisista asioista.
Yhteiskunnallisesta passiivisuudesta pois
oppiminen ja oman aktiivisuuden löytäminen
vaatii harjoittelua, mutta harjoittelun kautta
asiakkaat löytävät uusia tapoja yhdenvertaiseen
yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen.
Ryhmäharjoituksissa tarkastellaan, mihin
asioihin voi itse vaikuttaa niin arki- kuin
työelämässäkin, ja samalla voimaannuttavalla
työotteella jatketaan myös
yksilövalmennuksessa.

Yhdenvertaisuus on hankkeen koko toiminnan
ytimessä.
Tulokset tulevat näkyviin pidemällä aikavälillä.
THL:n verkkoviestinnässä ja materiaaleissa
otetaan huomioon saavutettavuusdirektiivin
vaatimukset

Kulttuuriympäristö 1 2

Taiteen ja kultuurin terveys- ja
hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia ja siksi
luovat menetelmät ovat hankkeessa keskeisiä.
Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville nuorille
taiteen tekeminen on loistava tapa olla
ryhmässä. Hankkeen taidetyöpajoissa jokaisen
on mahdollista tehdä omaa taidetta tilassa, jossa
samalla ollaan yhdessä toisten kanssa.
Toteuttajien ympäristövastuullisuuden
olennaisuusarviossa kulttuuriympäristö, etenkin
rakennetusta kulttuuriympäristöstä huolehditaan,
mutta teema ei ole hankkeen kannalta
olennainen
Nuorten osallisuuden vahvistaminen edistää
kulttuurisensitiivisyyttä ja yhteisöjen toimintaa, ja
sen myötä paikallisen kulttuuriympäristön
vahvistumista. Kulttuurisesti kestävää kehitystä
tuetaan välillisesti kehittämishankkeiden kautta
edistämällä dialogia paikallisesti ja
yhteiskunnassa

Ympäristöosaaminen 1

Pääosalle nuorista ympäristöasiat ovat tärkeitä,
mutta yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneiden
nuorten energia menee joka päiväiseen
selviytymiseen, eivätkä he jaksa ajatella
ympäristöasioita. Hankkeelle nimetään
ympäristövastaava, joka toimii
ympäristöasioiden perehdyttäjänä, arjen
toteutuksen ohjaajana ja kehittäjänä huomioiden
myös hakijan ja osatoteuttajien
ympäristöohjelmat. Nuorten luontosuhteen
vahvistaminen voi mahdollistua covid-
ympäristössä
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14 Liitteet
 

Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet

 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn vahvasti tunnistautuneena valtuudella

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen.

Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä lähetetä postitse viranomaiselle

Aiesopimus DIAK
yhteistyö osaamiskeskukset
osatoteuttaja pesäpuu
aiesopimus Verso
THL_HDL yhteistyösopimus
osatoteuttaja SOnetBOTNIA
tarkennettu projektisuunnitelma

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus
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