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Käydään toimeen nuorten hyväksi
 

Nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen on eurooppalaisten yhteiskun-
tien suurimpia haasteita. Valtiovallan toimenpiteiden lisäksi se edellyttää käytännön 
toimenpiteitä kaikilta asianosaisilta, mukaan lukien kunnallisilta päättäjiltä.
 
Kymmenen suomalaista Itämeren kaupunkien liiton (UBC) jäsenkaupunkia on laati-
nut ohjelman käytännön toimenpiteistä, joilla asiaan voidaan tarttua. Ohjelma sisältää 
17 nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimenpide-ehdotusta, jotka on jaettu 
kuuteen eri teemaan. Käytännönläheisyyttä edistävät käytännön esimerkit.
 
Uskomme, että näistä konkreettisista ehdotuksista on hyötyä, kun kunnissa ja muissa 
organisaatioissa laaditaan toimintasuunnitelmia nuorison työllisyyden ja hyvinvoin-
nin edistämiseksi.
 
Olisimme iloisia palautteestanne, jonka voi osoittaa yleisellä tasolla meille tai sisällön 
osalta suoraan työryhmän puheenjohtajalle (projektipäällikkö Matti Mäkelä, matti.
makela@turku.fi ), joka työryhmän muiden jäsenten kanssa antaa mielellään lisätieto-
ja.

Yhteistyöterveisin
 
Jarkko Virtanen                                                                                                          
UBC:n varapuheenjohtaja
Turun apulaiskaupunginjohtaja                              

Markku Andersson
UBC:n hallituksen jäsen
Jyväskylän kaupunginjohtaja



6

Lukijalle
Itämeren kaupunkien liiton UBC:n 1.–4.10.2013 Maarianhaminassa järjestettävän yleiskokouk-
sen teemana on nuorisotyöttömyyden ja nuorison syrjäytymisen estäminen. Tämän vuoksi Turun 
kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson ja UBC:n va-
rapuheenjohtaja Jarkko Virtanen pyysivät alkuvuodesta 2013 UBC:n suomalaisia jäsenkaupunkeja 
nimeämään omat asiantuntijansa työryhmään, jonka tehtävänä oli laatia kaupungeille konkreettinen 
toimenpideohjelma nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Turun kaupunki lupautui jo alkuvaiheessa ottamaan itselleen työryhmän vetovastuun, joka tarkoitti 
allekirjoittaneelle paljon – mutta palkitsevaa ja antoisaa – työtä. Työryhmä kokoontui kolme kertaa, 
kahdesti Tampereella (14.3. ja 25.4.) ja kerran Turussa (23.5.). Tapaamisten välillä toimenpide-ehdo-
tuksia ja niihin liittyviä oheismateriaaleja työstettiin virtuaalisella työskentelyalustalla sekä tarvittaessa 
sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Urakka ja erityisesti sen aikataulu vaikutti aluksi vähintäänkin 
haastavalta, mutta työryhmän kaikkien jäsenten sitoutuneisuus, tinkimätön asenne ja kova työ mah-
dollistivat sen, että toimenpideohjelma on nyt käsissäsi.

Työryhmätyöskentelyyn osallistuivat seuraavat henkilöt:

Erityissuunnittelija Merja Nordling, Espoo
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Korhonen, Jyväskylä
Projektipäällikkö Riitta Hakala, Kemi
Nuorisotoimenjohtaja Helena Kempas, Kotka
Nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, Lahti
Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtinen, Lahti
Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine, Pori
Kehittämispäällikkö Tuija Öberg, Porvoo
Apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampere
Yhteysjohtaja Mikko Lohikoski, Turku
Projektipäällikkö Matti Mäkelä, Turku
Tulosaluejohtaja Päivi Berg, Vaasa
Perusturvajohtaja Jukka Kentala, Vaasa

Työryhmän puolesta ja kaikkia sen jäseniä kiittäen,

Turussa 14.8.2013 Projektipäällikkö Matti Mäkelä
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Miten tätä toimenpideohjelmaa luetaan?
Työryhmän tehtävänannossa korostettiin konkretian tärkeyttä. Tämä ajatus otettiin työryhmän koko 
työskentelyn ohjenuoraksi ja jo aikaisessa vaiheessa päätettiin, että kaikki ehdotukset sidotaan arkeen 
perusteluilla sekä erilaisilla hyvillä käytännöillä ja toimintamalleilla.

Kaikkiaan tämä julkaisu sisältää 17 nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimenpide-ehdo-
tusta, jotka on jaettu kuuteen eri teemaan. Kunkin toimenpide-ehdotuksen alapuolelle on kirjattu 
perustelu, joka vastaa yksinkertaiseen kysymykseen: miksi tämä toimenpide-ehdotus kannattaisi ottaa 
käyttöön? ”Ja näin se käy” -osiossa esitellään puolestaan esimerkinomaisesti kunkin toimenpide-ehdo-
tuksen kohdalla erilaisia toimintamalleja, jotka tukevat ko. tavoitteiden saavuttamista. Osaan toiminta-
malleja on liitetty myös www- tai sähköpostiosoite, joiden kautta mallista voi tarvittaessa etsiä lisätie-
toa. Osaa malleista on puolestaan kokeiltu niin monella taholla ja eri tavoin, että parhaiten lisätietojen 
haku onnistuu esimerkiksi netin hakukoneiden avulla.

Oman kaupungin tai organisaation kehittämistyössä toimenpide-ehdotuksia  
voi hyödyntää esimerkiksi seuraavan prosessin avulla:

1 Vastaako tämä toimenpide-ehdotus mihinkään tarpeeseemme?

 Kyllä     Ei

2 Tarpeen kartoitus   Toimenpide-ehdotusta ei oteta käyttöön

3 Tavoitteiden asettaminen ja toteuttajaverkoston kokoaminen

4 Työsuunnitelman tekeminen ja mahdollisesti hyödynnettävien  

 hyvien käytäntöjen identifiointi

5 Työsuunnitelman toteuttaminen

6 Tulosten ja vaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot:
Matti Mäkelä
Projektipäällikkö
Sivistystoimiala
Turun kaupunki
matti.makela@turku.fi 
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I Ohjaus
1 Perusopetuksen oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua toisen asteen   
 opintoihin ja erilaisiin ammattivaihtoehtoihin.

PERUSTELU: 
Tiedon välittäminen toisen asteen koulutusvaihtoehdoista perusopetuksen oppilaille lisää tietoa olemassa olevista opis-
keluvaihtoehdoista ja poistaa vääriä mielikuvia ammatillisten oppilaitosten tarjoamista mahdollisuuksista. Oikeanlaisella 
tiedolla vaikutetaan osaltaan oppilaiden ymmärrykseen työelämästä, erilaisista ammateista ja työelämätaidoista. Myös 
oppilaiden ymmärrys toisen asteen opintojen jälkeisistä mahdollisista opiskelupoluista kasvaa.

Ja näin se käy:
Tutortoiminta Turun ammatti-instituutissa 
Turun ammatti-instituutissa koulutetaan vuosittain noin 120 tutoria, jotka edustavat kattavasti oppilaitoksen koulutus-
aloja. Tutorit vastaanottavat ja opastavat uusia opiskelijoita syyslukukauden alussa yhdessä ryhmänohjaajien ja opinto-oh-
jaajien kanssa. Tämän lisäksi he käyvät peruskouluissa pitämässä 9-luokkalaisille infotunteja yhdessä urasuunnittelijoiden 
kanssa. Tutorit edustavat ja tekevät tunnetuksi omaa alaansa ja oppilaitostaan.
Lisätietoja: satu.hovi@turku.fi

TET (työelämään tutustuminen)
TET-jakson tavoitteena on perehdyttää oppilaita työelämään, ei vain johonkin tiettyyn ammattiin. Tarkoitus on, että op-
pilaat voisivat ohjatusti osallistua kykyjään vastaaviin vaihteleviin tehtäviin ja seurata ammattityöntekijöiden työskentelyä 
ja avustaa heitä. Näin nuoret voivat testata sosiaalisia taitojaan oikeassa työympäristössä ja lisätä itsetuntemustaan ja mah-
dollisesti myös selkiinnyttää tulevia koulu- ja ammatinvalintoja. TET-viikot sijoittuvat perusopetuksen 8. ja 9. luokille. 

Koulukokeilu
Peruskoululaisilla on mahdollisuus tutustua ammatilliseen koulutukseen 1–5 päivän mittaisten koulukokeilujen avulla. 
Koulukokeilu on tarkoitettu perusopetuksen päättöluokalla oleville oppilaille, joilla ei oma jatkokoulutusvalinta ole
vielä selkiytynyt ja/tai jotka tarvitsevat mahdollisuutta tutustua tiettyyn koulutusalaan vahvistaakseen tavoitteitaan.  
Koulukokeiluun osallistuvilla oppilailla pitää olla realistinen mahdollisuus opiskella ko. alalla.

2 Jokaiselle nuorelle taataan hänen tarpeitaan vastaava ohjaus ja tuki kaikilla   
 kouluasteilla. Erityishuomiota kiinnitetään erityistukea tarvitseviin ja  
 maahanmuuttajanuoriin.

PERUSTELU:
Jokaiselle nuorelle tarjolla oleva oikea-aikainen ja tarpeeseen vastaava tuki auttaa häntä kehittymään ja tukee hänen 
opiskelu-, oppimis- ja koulunkäyntitaitojaan. Tavoitteena on, että nuori löytää oman paikkansa yhteiskunnassa ja työelä-
mässä. Erityisryhmien vaihtoehdot työelämässä ovat usein valitettavan rajalliset ja nuorelle sopivan ratkaisun löytäminen 
vaatii hyvin yksilöllistä tukea ja ohjausta. Ohjauksen ja tuen jatkuva kehittäminen ja erilaisiin tarpeisiin  
vastaaminen on kaikilla kouluasteilla äärimmäisen tärkeää.

ja tuki
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Ja näin se käy:
Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki perusopetuksessa
Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä, ja sen perustana on jokaisen oppilaan oikeus saada laadukasta opetusta, 
ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Yleisen tuen aikana huomioidaan oppilaiden valmiudet ja vahvuudet. Opetus 
ja mahdolliset tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan niiden mukaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuotoja 
ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus, avustajan työpanos, oppilashuollollinen työ ja oppilas-
huollon tuki, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja opetusryhmien joustava ryhmittely. Tukimuotoja käytetään 
joustavasti. Oppilaalle voidaan laatia myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Luokan sisäinen vuorovaikutuskult-
tuuri on tärkeä osa yleistä tukea. Toimiva vuorovaikutus edistää jokaisen oppilaan oppimista.
Tehostettu tuki: Jos oppiminen ei yleisistä tukijärjestelmistä huolimatta etene odotetulla tavalla, oppilaalle voidaan antaa 
tehostettua tukea. Tehostettu tuki on luonteeltaan intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Käytössä ole-
vat tukimuodot ovat samoja kuin yleisen tuen aikana. Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa oppilasta 
siten, että hän voi saadun tuen jälkeen palata yleisen tuen piiriin. Tehostetulla tuella pyritäänkin ehkäisemään ongelmien 
kasvaminen, monimuotoistuminen ja kasautuminen.
Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittä-
västi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti niin, että 
hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa sekä saada jatko-opintokelpoisuuden. Polku erityiseen tukeen kulkee pääsääntöises-
ti niin, että oppilas on sitä ennen saanut yleistä ja tehostettua tukea. Erityisen tuen päätös voidaan kuitenkin tehdä jo en-
nen esi- tai perusopetuksen alkamista, tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen vaihetta. Näin toimitaan, 
jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetus edellyttää erityistä tukea vamman, 
sairauden, kehityksestä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan syyn takia.

Tukitiimi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
Turun ammatti-instituutin tukitiimissä työskentelee kolme psykologia, kaksi kuraattoria, kaksi urasuunnittelijaa ja 
opiskelijatoiminnan koordinaattori. He toimivat tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajien, opettajien ja terveydenhoitajien 
kanssa ollen opettajien tukena ja työparina opiskelijahuollollisissa tilanteissa.

Tukitiimin työmuotoja ovat muun muassa: 
 • opettajien konsultaatio
 • infot ja koulutukset opettajille ja henkilökunnalle
 • varpuryhmät (varhaisen puuttumisen ryhmä)
 • opiskelua ja elämänhallintaa edistävät ja tukevat yksilökeskustelut
 • opiskelijahuollon hyvinvointiryhmät (mm. mielialataidot-kurssi, jännittäjien ryhmä, itsenäistyvien nuorten  
  ryhmä ja poikaryhmä)
 • ilmapiiritunnit
 • koulun sisäinen ja ulkoinen verkostotyö
 • harrastetoimintoihin ja muihin nuorten palveluihin ohjaaminen
 • nivelvaiheyhteistyö perusopetuksen ja muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja: sari.jansson@turku.fi 
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3 Työelämä- ja työnhakutaidot, urasuunnittelu ja yrittäjyyskasvatus otetaan  
 osaksi opetusta ja ohjausta kaikilla kouluasteilla.

PERUSTELU:
Opiskelu on usein teoreettista ja toisaalta työelämän pelisäännöt muuttuvaisia. Nuoret odottavat ammatinvalintaan 
intensiivistä ohjausta. Ammatinvalinta on pitkäaikainen prosessi, joka alkaa jo perusopetuksessa. Jatkokoulutuspaikan 
tai opintokurssien valinnan pitää perustua vain oikeaan tietoon työelämästä. Nuorelle on tarpeellista saada tutustua 
työelämän reaalimaailmaan monipuolisesti yhteistyössä oppilaitoksen, työpaikkojen, yritysten ja työmarkkinajärjestöjen 
edustajien kanssa.
Työelämän perussääntöjen osaaminen madaltaa myös yritysten kynnystä ottaa nuoria esimerkiksi kesätöihin, työkokeilui-
hin tai oppisopimuskoulutukseen.

Ja näin se käy:
Työtaitovalmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kohentaa työelämän perustaitoihin liittyvää osaamista. Valmen-
nuksen sisältö on työnantajien suunnittelema. Esille nostetaan kysymyksiä, jotka liittyvät oman aseman vahvistamiseen 
työsuhteessa, työajan noudattamiseen tai työnantajan työnjohto-oikeuteen ja korostetaan oppimaan valmiin asenteen 
merkitystä korkean osaamisen sijaan. Työtaitovalmennus on tavoitteellinen ja tiivis kokonaisuus, jossa käytetään luovia 
työkaluja, vertaistukea ja työelämässä olevien ihmisten panosta. 
Työtaitovalmennus edistää nuoren työllistymismahdollisuuksia ja tarjoaa työnantajille aiempaa osaavampaa työvoimaa. 
Valmennus on tarkoitettu työttömille, ammattiin opiskeleville ja työsuhteessa jo oleville nuorille. 
Työnantajataho on sisällön tuottamisen lisäksi mukana valmennuksen toteuttamisessa tuomalla yrittäjän näkökulmaa jo-
kaiseen valmennusryhmään. Työtaitovalmennuksen kehittämiseen sitoutunut yrittäjäryhmä asettaa työtaitovalmennuksen 
suorittaneet nuoret etusijalle tarjoamalla heille työkokeilupaikkoja osana valmennusta.
Työtaitokortti on osoitus valmennuksen hyväksytystä suorittamisesta. Ensimmäinen Työtaitovalmennus alkaa 2.9.2013 
Espoon kaupungin työhönvalmennuskeskuksessa. Vuoden lopulla nuoria valmennetaan myös Omnian nuorten työpa-
joilla. 
Vuonna 2014 Työtaitovalmennus liitetään osaksi Omnian Avoimen ammattiopiston koulutustarjontaa ja työelämätaito-
jen TOP-valmennusta. Työtaitovalmennusta kehitetään Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallinnoimassa 
TYÖTAITAJA-hankkeessa 2013–2014.

Lisätietoja: www.innoomnia.fi/node/326

Lukion työnhakukurssi
VaSiTe-hanke on järjestänyt Turussa työnhaun kursseja lukiolaisille. Kurssilaiset saavat kurssin suorittamisesta yhden 
opintoviikon. Kurssin sisältö on laadittu kattamaan koko työnhaun prosessi: oman osaamisen tunnistaminen ja sen 
merkitys työnhaussa, työnhakutaidot, asiakirjojen laatiminen ja työhaastattelu sekä siihen valmistautuminen. Hanke 
tuottaa vuoden 2013 aikana materiaalin opettajien ja ohjaajien käyttöön. Kurssin tavoitteena on opettaa työn hakemiseen 
liittyviä käytännön taitoja sekä antaa tietoa työelämästä.

Lisätietoja: www.koulutustakuu.fi
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Nuori Yrittäjyys  

24h-leiri
NY 24h -leirin käytännönläheinen opetus tapahtuu ”Learning by Doing” -periaatteella. NY 24h -leirin ohjattu ohjelma 
rakentuu yhteisluennoista ja infoista / tietoiskusta sekä ns. pienistä ja suurista rastitehtävistä, jotka ovat leirin ydin. Leiri 
kestää vuorokauden ajan esimerkiksi oppilaitoksen tiloissa. Leiriohjelma on tiivis paketti yrittäjyyden perusteita, ulko-
puolisia luennoitsijoita, yrityksen perustamista ja markkinointia sekä esiintymistä. Leirin voi toteuttaa osana yrittäjyyden 
opintoja. Leiriohjaajina toimivat itse leirin käyneet opiskelijat, jotka ovat suorittaneet leiriohjaajakoulutuksen.
Vuosi yrittäjänä -ohjelma
NY – Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuoret perustavat lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivia harjoitusyrityksiä, jotka 
tuottavat palveluja ja/tai tuotteita. Nuoret harjoittavat miniyritystoimintaa oppilaitoksen tiloissa lukuvuoden ajan ja 
maksavat vuokraa sekä tuotteiden käyttökulut. Mini-/harjoitusyritys toimii oppimisen polkuna, jonka kautta yrittäjyys, 
oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelä-
mässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta. Jokaisella harjoitusyrityksellä on liike-elämästä neuvonantaja, jonka 
tehtävänä on tukea nuoria harjoitusyrityksen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja: www.nuoriyrittajyys.fi

4 Erityisesti toisella asteella tulee olla käytössä tehokkaat keskeyttämisen  
 ehkäisyn, läpäisyn edistämisen ja ohjauksen toimintamallit, joiden toimi- 
 vuutta seurataan jatkuvasti. Tulosten ja esille nousevien tarpeiden mukaan  
 kehitetään uusia toimintamalleja.

PERUSTELU: 
Toisen asteen opintojen keskeytyminen lisää monien nuorten kohdalla merkittävästi syrjäytymisriskiä. Asia koskettaa 
suurta joukkoa, sillä esimerkiksi toisen asteen ammatilliset opinnot keskeyttää joka vuosi noin 10 % nuorista. Tästä huo-
limatta on tärkeä muistaa, että joillekin nuorille keskeyttäminen ei välttämättä ole negatiivista vaan tarpeellinen ylimeno-
vaihe, jonka jälkeen suunnitelmat selkiytyvät ja motivaatio kasvaa. Tämän vuoksi kaikkia keskeyttämisiä ei voida – eikä 
edes tule – estää. Sen sijaan on varmistettava, että nuorella on riittävästi ohjausta ja tukea sekä tietoa vaihtoehdoista ja 
mahdollisuuksista myös opintojen keskeytymisen jälkeen.

Ja näin se käy:
Ryhmäyttämisen toimintamallit
Ryhmäyttämisen tarkoituksena on tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa ja siten luoda turvallinen ja kannustava työilma-
piiri ryhmään. Hyvin ryhmäytynyt luokka edistää omaa oppimistaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Ryhmäyttämisen toteutta-
miseksi tulee ensin tarjota henkilökunnalle koulutusta (ideologia ja harjoitteet) ja sitouttaa heidät  
ryhmäyttämisen periaatteisiin. Jotta ryhmäyttäminen olisi prosessinomaista ja vastaisi erilaisiin  
ryhmässä tapahtuviin ilmiöihin, kannattaa tehdä ryhmäyttämisen vuosikello. Ryhmäyttämisen  
pääpaino on 1. opiskeluvuoden syksyllä, mutta myös 2. ja 3. luokkien alkaessa kannattaa  
ryhmäytystä harjoittaa.

Lisätietoa ja materiaaleja: www.koulutustakuu.fi
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Rästipaja-toiminta
Rästipaja on tarkoitettu nuorille rästien suorittamiseen, kokeiden harjoitteluun, läksyjen tekemiseen ja poissaolojen kor-
vausten suorittamiseen. Rästipajan toimintaa ohjaa nimetty henkilö/-t, se on organisoitua ja sillä on oma tila. Rästipaja 
on matalan kynnyksen paikka, johon opiskelijan on helppo tulla suorittamaan rästejään. Käynnistä rästipajalla tulee 
merkintä opiskelijahallintajärjestelmään, ja käyntiä ei kirjata poissaolona muusta opetuksesta. Rästipaja voi olla kaikille 
opiskelijoille tarkoitettu tai se voi olla kohdennettu tietylle kohderyhmälle. Rästipajan tavoitteena on opiskelijan opinto-
jen etenemisen tukeminen ja tarvittaessa rauhallisemman työskentelymahdollisuuden tarjoaminen.
 
Lisätietoja: www.vaskooli.fi

Urasuunnittelijan toimenkuva
Opiskeluaikana saattaa tulla vaiheita, jolloin tarvitaan lisätukea jaksamiselle ja opintojen etenemiselle. Turun ammat-
ti-instituutissa toimii kaksi urasuunnittelijaa, joiden tehtävänä on tukea ja edistää opintojen valmiiksi saattamista. Opin-
tojen keskeytyessä he antavat tietoa ja ohjausta uusista vaihtoehdoista. Urasuunnittelutyön lisäksi he tekevät nivelvaiheyh-
teistyötä kaikkien Turun perusopetuksen yläkoulujen kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat yläkoulujen opinto-ohjaajat 
sekä tarvittaessa erityisopettajat ja terveydenhoitajat. Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä urasuunnittelijaan, jos hänellä on 
motivaatio-ongelmia opiskelussa tai tarvetta pohtia opintojen keskeytystä, alan vaihtoa tai hän tarvitsee ohjausta työn-
haussa.

Lisätietoja: sari.jansson@turku.fi 

5 Tutkintoon valmistuvan nuoren sijoittumista työelämään tai jatkokoulutuk- 
 seen tuetaan. Tukitoimia ei tule suunnata pelkästään toiselta asteelta valmistu- 
 neille, vaan myös korkeakouluista valmistuneiden nuorten erilaiset tarpeet  
 tulee huomioida.

PERUSTELU:
Oppilaitoksen tehtävänä on tunnistaa työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisen prosessi sekä ohjata nuoria tässä 
siirtymävaiheessa. Ohjaus- ja tukitoimia suunniteltaessa tulee huomioida, että eri koulumuodoista (lukio, toisen asteen 
ammatillinen koulutus, korkeakoulut) valmistuvien nuorten tarpeet ovat erilaisia. Onnistunut nivelvaiheprosessi lyhentää 
siirtymäaikaa koulusta työhön, lisää yhteiskunnan kannalta tuottavuutta ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Ja näin se käy:
Elävä palvelukartta on Kotkan esimerkki tavasta kohdata koulunsa päättävät nuoret ja muut mahdollisesti työtä 
etsivät. Toukokuussa torilla kaikki palveluohjaukseen osallistuvat toimijat ovat tavoitettavissa. Nuori kohtaa kasvotusten 
niitä henkilöitä, jotka päättävät asioista ja ovat palveluohjaajina. Näin palvelutarjonta tulee nuorelle selkeäksi. Päättäjät, 
työntekijät ja kuntalaiset voivat tulla kokeilemaan annetun roolihahmon muodossa palvelun toimivuutta.
 
Lisätietoja: www.kotka.fi/general/Uploads_files/LaNu/nuorisotoimi/nuorten_palvelukartta.pdf

Petra 
Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden Petra - nuoret työhön ja kouluun -hanke on suunnattu vantaalaisille 
17–24-vuotiaille työttömille nuorille. Hankkeen tavoitteena on alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyyden alentaminen 
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ja nuorten tehokas ohjaaminen työhön, koulutukseen tai muihin palveluihin. Hankkeen aloittaessa alle 25-vuotiaiden 
työttömyys oli Vantaalla suhteellisesti muita ympäristökuntia korkeammalla, hankkeen toiminta-aikana se on laskenut 
Uudenmaan keskiarvoa alemmalle tasolle. Projektissa on ollut asiakkaita kolmen vuoden aikana yli 3000, joista töihin on 
ohjattu 750 ja tutkintoon johtavaan koulutukseen 157. Vuonna 2012 ohjauksia projektista tehtiin yhteensä 1719, joista 
työhön ohjauksia oli 377. Muihin palveluihin ohjauksessa nousevat selvästi esiin terveyspalveluihin, mielenterveyspal-
veluihin ja sosiaalitoimeen ohjaukset.  Petran ohjaus perustuu yhden luukun palvelun periaatteeseen: nuori saa samasta 
paikasta ohjausta ja neuvoja oman elämäntilanteensa kannalta keskeisimpien kysymysten selvittämiseen. Tapaamiset ovat 
säännöllisiä ja nuori tapaa samaa palveluohjaajaa. Ohjausprosessiin kuuluu myös tapaaminen terveydenhoitajan kanssa. 
Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa, lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kela, 
Vantaan kaupungin sosiaalitoimi, nuorisopalvelut, terveystoimi, kuntouttava työtoiminta ja työvoiman palvelukeskus 
TYP. Projektissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo ja pyritään purkamaan vakiintuneita käsityksiä sukupuolittuneista 
töistä. Petra-projekti tekee aktiivisesti yhteistyötä työnantajien ja yritysten kanssa pyrkien etsimään työnantajille sopivia 
ehdokkaita avoimiin tehtäviin ja työkokeilupaikkoihin. Projekti saa jatkoa 1.11.2013 alkaen nimellä Petra – Nuoret 
uusille urille.

Lisätietoja: www.vantaa.fi/petra
 

Yrittäjyyden ruutulippu -hanke toteutetaan Jyväskylässä ja sen tavoitteena on työllistää luovilta aloilta valmis-
tuneita nuoria ja saada aikaan uutta luovien alojen yritystoimintaa. Painopisteinä ovat käsi- ja taideteollisuus, viestintä ja 
musiikki. Mukana on kymmenen yritysverkostoa, joihin sijoittuu 20 vastavalmistunutta töihin. Yrittäjyyden avainryhmä-
nä ovat vastavalmistuneet alle 25-vuotiaat nuoret, jotka saavat hyödyntää oppilaitoksensa tiloja ja välineistöä kaksi vuotta 
valmistumisensa jälkeen ja keskittyä tuona aikana oman liiketoimintansa vahvistamiseen ja asiakaskuntansa muodostami-
seen vailla huolta toimitiloista tai usein liiketoiminnan edellytyksenä olevien kalliiden investointien tekemisestä.

Lisätietoja: www.jao.fi/?Deptid=18766

Womento-hanke on vuonna 2011 Väestöliitossa aloitettu valtakunnallinen, koulutettujen maahanmuuttajanaisten 
mentoriverkosto. Sen tehtävänä on tukea naisia ja luoda heille verkostoja sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen 
tuntemusta. Hanketoiminta on laajentunut vuoden 2012 aikana pääkaupunkiseudun lisäksi Turkuun.

Lisätietoja: www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

Otaniemi International Network, Talent match: Talent matchin tavoitteena on tuoda yhteen koulutetut 
vieraskieliset osaajat sekä koulutettua työvoimaa etsivät työnantajat. Toimintakonseptissa on lähdetty etsimään ratkai-
sua siihen, miten saadaan kansainvälinen osaaminen hyödynnettäväksi, kuinka tukea vieraskielisiä osaajia laajentamaan 
verkostojaan ja miten tehdä se yrityksiä kiinnostavalla tavalla.

Lisätietoja: www.otaniemi.fi/talentmatch-marketplace-for-international-talent/

Jatko-opintoihin ohjaaminen: Kevät tulee, oletko valmis? 
Kevät tulee, oletko valmis? on Salon ammattiopistossa toteutettava teemaviikko, jonka aikana opiskelijat saavat  
monipuolista tietoa työelämästä ja sen pelisäännöistä. Teemaviikon aikana esittäytyvät mm. TE-toimisto,  
ammattiliitot sekä eri alojen yritykset. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan varmistamaan  
valmistumisensa ja heille annetaan lisätukea opintojen loppuun saattamiseen.

Lisätietoja: mervi.leino@sskky.fi
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6 Peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneille, toisen asteen opintonsa  
 keskeyttäneille ja työttömille nuorille tarjotaan ohjaus- ja tukipalveluita.

PERUSTELU:
Monet nuoret osaavat huonosti käyttää olemassa olevia palveluita, joista mainittakoon opiskelijahuolto-, TE-toimisto- ja 
sosiaalipalvelut. Jos nuori ei ole kiinnittynyt ammatilliseen koulutukseen ennen 20. ikävuottaan, on vaara, ettei kiinnit-
tymistä tapahdu myöhemminkään. 15–20-vuotias nuori on aikuistumisprosessissaan etsintävaiheessa, eikä minäkuva ole 
välttämättä selkiytynyt, joten koulutus- ja työuran pohtiminen ilman tukea on vaikeaa. Yhteiskunnan kannalta on kan-
nattavaa tarjota tukea juuri tässä vaiheessa, jolloin ajelehtiminen ja väärät koulutusvalinnat on mahdollista minimoida ja 
koulutuspaikkoja ei jää hukkakäyttöön. Varhaisella tuella vähennetään kalliiden erityispalveluiden myöhempää tarvetta.

Ja näin se käy:
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus 
turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja 
kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden 
ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista 
tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Etsivän nuorisotyön tarjoamia palveluita: 
 • tuki kokonaisvaltaiseen elämän suunnitteluun 
 • apu oikeiden palveluiden löytämiseen ja niiden käyttämiseen 
 • jalkautuva etsivä työ (esim. katutyö, kouluyhteistyö) 
 • yksilöohjaus ja jalkautuminen palveluihin

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Suomessa tällä hetkellä lähes 300 kunnassa.

Nuorten neuvonta- ja ohjauspiste NuortenTurku
NuortenTurku on Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tarjoamaa palvelua kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Se 
on tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Tiedotus- ja neuvontapisteessä nuori voi etsiä tietoa itsenäisesti tai 
saada henkilökunnan apua tiedonhakuun. Käytössä on esitteitä ja muuta materiaalia, kolme asiakaspäätettä, kopiokone, 
faksi ja puhelin. Välineiden käyttö on maksutonta. 
NuortenTurusta voi kysyä esimerkiksi harrastuksiin, työelämään, opiskeluun, asunnonhakuun, vapaa-aikaan, kansainväli-
siin mahdollisuuksiin ja toimeentuloturvaan liittyvistä asioista tai mistä ikinä nuori tietoa tarvitseekin.

Lisätietoja: www.pointti.info/valitse_kunta/turku/nuortenturku

OhjausLaturi on Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden ohjaus- ja neuvontapalvelu 13–29-vuotiaille nuorille.  
OhjausLaturi toimii kaupungin oppilaitoksia täydentävänä ohjauspalveluna ympäri vuoden ja tekee yhteistyötä perus-
koulun päättöluokkalaisten ja eri oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa. Näkyvin osa toimintaa on peruskoulun päättä-
neille suunnattu kesäpäivystys, jossa mukana ovat myös etsivän nuorisotyön ohjaajat. Kesäpäivystyksen päätarkoituksena 
on etsiä opintopolkuja niille, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa.

Pisteessä on tarjolla erilaisia esitteitä ja oppaita, mahdollisuus nettikoneen käyttöön ja tulostamiseen. Lisäksi pisteessä voi 
saada henkilökohtaista ohjausta opintojen ja tulevaisuuden suunnitteluun tai asiointiviidakosta selviämiseen. 
Jyväskylässä toimii nivelryhmä, jota OhjausLaturi koordinoi. Nivelryhmän tavoitteena on yhdistää nivelvaiheen, eli 
peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien, nuorten kanssa toimivia eri alojen ammattilaisia. Ryhmä pohtii yhdessä, millaisia 
tukitoimia on tarjolla tai tulisi järjestää niille nuorille, joiden opintopolku nivelvaiheessa syystä tai toisesta kangertelee.

Lisätietoja: www.nuortenlaturi.fi/ohjauslaturi





16

7 Nuorille tarjotaan kaikilla kouluasteilla mahdollisuus suorittaa ainakin osa  
 opinnoistaan joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä.

PERUSTELU:
Koska Suomessa koulutetaan koko ikäluokka ja yhtenä perusperiaatteena on integraatioajattelu, tulee koulutuksen 
vastata erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Nuoret tarvitsevat erilaisia tapoja opiskella ja monimuotoisia oppimisympäristöjä. 
Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien nuorten opetuksessa ja työhön siirtymisessä toiminnalliset ja työvaltaiset tavat 
opiskella (esim. jopo, työpajat ja työvalmennus) ovat toimivia vaihtoehtoja. Toisaalta lahjakkaille opiskelijoille voidaan 
tarjota lisähaasteita monipuolisten oppimisympäristöjen avulla. 

Ja näin se käy:
Jopo (joustava perusopetus) 
JOPO-opiskelumuoto on tarkoitettu nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä perusopetuksesta ja jäädä ilman peruskoulun 
päättötodistusta. JOPO-opetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikoilla. Lisäksi hyödynnetään joustavasti 
muita oppimisympäristöjä. Luokassa työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi nuoriso-ohjaaja. Oppilaat opiskelevat 10 
oppilaan pienryhmässä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Lisätietoa: www.oph.fi/kehittamishankkeet/joustava_perusopetus

Laajennettu työssäoppiminen
Työssäoppimisen laajempi käyttö ammatillisissa opinnoissa lisää työelämäorientaatiota, työvaltaisuutta ja käytäntöorien-
taatiota ammatillisessa peruskoulutuksessa. Malli mahdollistaa erityisosaamisen hankkimisen ja ajantasaisen tiedon saami-
sen työelämästä, mikä on erityisen tärkeää nopeasti kehittyvillä aloilla. Koska mallissa integroidaan teorian ja käytännön-
taitojen oppiminen, tekemällä oppiville opiskelijoille malli tarjoaa motivoivan ja yksilöllisen tavan opiskella ammattiin.

Lisätietoa: http://toplaaja.purot.net/

2+1 (opintojen viimeinen vuosi suoritetaan oppisopimuksena)
2+1 -mallissa opiskelija siirtyy opintojensa päättövaiheessa suorittamaan opintojaan oppisopimuksella. Oppisopimusten 
laajuus vaihtelee neljästä kuukaudesta vuoteen. Malli on suunnattu opiskelijalle, jonka ammattitaitoa täydentävät tutkin-
non osat on suoritettu ja joka on löytänyt tai jolle on löydettävissä oppisopimuspaikka. Malli edistää opiskelijan työllisty-
mistä ja - kuten laajennettu työssäoppiminen - se tarjoaa työvaltaisen, käytännönläheisen tavan opiskella ammattiin.

Lisätietoa: http://toplaaja.purot.net/

II Joustavat
koulutuspolut
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Työpajaopinnot osana ammatillisia opintoja
Ammatillisessa koulutuksessa eri tavoin oppivien opiskelijoiden määrä on kasvanut jatkuvasti. Tämä asettaa oppilaitokset 
tilanteeseen, jossa täytyy miettiä, miten ja missä muualla oppiminen on mahdollista. Yhtenä vaihtoehtona on hyödyntää 
nuorten työpajoja oppimisympäristönä, jossa opiskelijan osaaminen karttuu työvaltaisin menetelmin, joissa reflektiivi-
syys, itsenäisyys sekä yksilöllinen tuki ovat avainasemassa. Työpajalla suoritetut tehtävät ja toiminta arvioidaan opetus-
suunnitelman sisältöjen mukaisesti, ja ne ovat hyväksiluettavissa ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Lisätietoa: www.mastohjaus.fi

Lukiodiplomien suorittaminen yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa 
Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus antaa erityinen näyttö osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa 
lukiodiplomien kautta. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion 
päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Koska ammatillisissa oppilaitoksissa on diplo-
mien suorittamiseen sopivat opetustilat sekä pedagoginen osaaminen, on Turussa voimia yhdistetty ja kokeiltu opintojen 
tarjoamista ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun tiloissa. Opintojen sisältö on räätälöity toisen asteen 
yhteistyönä.

Lisätietoja: anu.parantainen@turku.fi (lukiodiplomeista yleisesti: www.oph.fi)

koulutuspolut
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8 Kaupunki- ja seututasolla sovitaan nuorten palveluiden yhteensovittamisesta,  
 johtamisesta ja koordinoinnista. Samassa yhteydessä sovitaan myös nuoriso 
 takuun toteuttamisen koordinoinnista.

PERUSTELU:
Kuntia vaaditaan lakisääteisestikin sovittamaan ja koordinoimaan nuorten palveluita esimerkiksi nuorten ohjaus- ja pal-
veluverkostojen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisen kautta. Pelkkä yhteistyöverkostojen perusta-
minen tai suunnitelmien laatiminen ei kuitenkaan riitä, vaan yhteisesti tulee sopia toiminnan tavoitteista, onnistumisen 
mittareista ja eri toimijoiden vastuista. Vastaavasti nuorisotakuun toteuttamisen koordinointi vaatii kaikkien keskeisten 
toimijoiden saamista yhteisen pöydän ääreen ja yhteisten tavoitteiden taakse.

Ja näin se käy:
Nuorten Ryhmä Kaarinassa kokoontuu kerran kuukaudessa TE-toimistossa. Puheenjohtajana ja kokoonkutsujana 
toimii 18 –25-vuotiaiden sosiaalityöntekijä. Lisäksi ryhmän jäseninä ovat kaupungin työnsuunnittelija, pitkäaikaistyöt-
tömien terveydenhoitaja, TE-toimiston asiantuntija ja ammatinvalintapsykologi, kuntoutusohjaaja, uraohjaaja, etsivät 
nuorisotyöntekijät ja työpajan edustajat. Kokouksen alussa on viranomaisosio ja tämän jälkeen kutsuttuna 2–4 asiakasta. 
Silloin paikalla ovat vain ne työntekijät, jotka työskentelevät ko. asiakkaan kanssa. Ideana on keskitetty poikkihallin-
nollinen yhteistyö, jolloin asiakas tapaa yhdellä kertaa useamman työntekijän ja asiat sovitaan yhteisesti. Kevään ja 
syksyn lopussa kokoontuu laajennettu Nuorten Ryhmän kehittämisiltapäivä, jolloin käydään rauhassa läpi kunkin tahon 
kuulumiset ja Nuorten Ryhmän kannalta merkitykselliset tulevat muutokset sekä laaditaan seuraavan puolivuotiskauden 
tapaamisaikataulu.

Lisätietoja: www.vaskooli.fi; katja.vossi@kaarina.fi

Nuorisotakuun toteuttamisen koordinoimiseksi Turun kaupunki perusti keväällä 2013 ohjausryhmän seuraamaan 
nuorisotakuun toteutumista. Ohjausryhmään kutsuttiin kaupungin eri toimialojen edustajien lisäksi edustajat ELY-kes-
kuksesta ja TE-toimistosta. Yhteisesti päädyttiin 27 kehittämistoimenpiteeseen, jotka jakautuivat ennaltaehkäiseviin, 
tukeviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tämä lista työstettiin yhteistyössä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa konk-
reettiseksi toimintasuunnitelmaksi kesäkuun alussa järjestetyssä seminaarissa.

Lisätietoja: matti.makela@turku.fi 

9 Sovitaan kaupunki- ja/tai seututasolla eri toimijoiden vastuista nuorten   
 ohjauksessa (esim. nivelvaiheen ohjaus, keskeyttäneiden nuorten ohjaus). 

PERUSTELU:
Jokaiselle nuorelle olisi löydettävä oma oikea paikkansa. Keskeistä on, että toimijoilla on yhteiset arvot ja periaatteet, 
joihin he ovat sitoutuneet. Lisäksi toimijoiden välisen tiedonvälityksen tulee olla saumatonta ja kunkin toimijan rooli 
nuoren ohjauksessa tulee olla määritelty ja muiden tiedossa. Tämä auttaa takaamaan myös nuoren kannalta turvalliset 
siirtymät nivelvaiheissa.

III Eri toimijoiden
välinen yhteistyö
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Ja näin se käy:
MAST – maakunnallinen ohjausmalli:
MAST-hankkeessa kehitetty ohjausmalli perustuu oppilaitosten ja työpajojen sekä perusopetuksen ja toisen asteen väli-
seen yhteistyöhön, maakunnallisen nuorten seurantajärjestelmän ja uusien pedagogisten ohjausmallien käyttöönottoon 
sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Ohjausmalliin liittyvillä toimenpiteillä pystytään tukemaan nuorten 
siirtymistä opintopolulla eteenpäin, vähentämäänkeskeyttämisiä sekä edistämään läpäisyä.

Lisätietoja: www.mastohjaus.fi

Turkulaisten nuorten ohjausmalli: 
Turussa on käytössä nuorten ohjausmalli, jossa on määritelty, kuka kantaa vastuun nuoren ohjauksesta peruskoulun 
päätyttyä. Mallissa on avattu eri toimijoiden roolit ja ohjauksen ajallisuus sekä toimintamalli nuoren jäädessä opintojen 
ulkopuolelle. Lyhyesti: Peruskoulun oppilaanohjaus vastaa nuoren ohjauksesta yhteisvalinnan tuloksien julkaisuun asti. 
Jos nuori saa opiskelupaikan, vastuu hänen ohjauksestaan siirtyy tämän oppilaitoksen ohjaushenkilöstölle. Heillä on 
ohjausvastuu nuoresta myös opintojen keskeytymistilanteessa. Ilman opiskelupaikkaa jääneiden nuorten ohjausvastuu on 
nuorisopalveluilla ja siellä etsivällä nuorisotyöllä. 

Lisätietoja: www.mastohjaus.fi/perusopetus.html 

Koppari-hankkeen tavoitteena on saada jyväskyläläiset syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ohjauksen piiriin. Hank-
keessa luodaan moniammatillisen verkoston yhteinen toimintamalli, jonka avulla tuetaan ilman opiskelupaikkaa jäävien 
tai opintonsa keskeyttäneiden nuorten ohjautumista koulutukseen tai työmarkkinoille.  
Koppari – koko ikäluokan parhaaksi -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen koulupudokkuutta vähentä-
mällä. Koulupudokkuudella tarkoitetaan sitä, että nuori ei suorita lainkaan ammattiin johtavaa tutkintoa.
Koppari-hankkeessa on keskitytty ohjauksen laadun kehittämiseen ja erityistä huomiota on kiinnitetty nivelvaiheeseen 
perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä. Hankkeessa saatetaan yhteen toisen asteen nivelen eri puolilla työskentele-
viä toimijoita, lisätään heidän tietoisuuttaan toistensa työstä ja kehitetään nuorten ohjauksen laatua edistäviä toimenpitei-
tä. 
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat palveluverkoston kuvaaminen ja selkeyttäminen sekä huomion kiinnittäminen ha-
vaittuihin koulupudokkuuden riskiryhmiin (mm. sijaishuollossa olevat nuoret ja maahanmuuttajanuoret). Keväällä 2013 
hankkeessa on työstetty maahanmuuttajanuorten palveluita koskevaa toimijakarttaa yhteistyössä em. palveluiden kanssa. 
Karttaan on kuvattu erityisesti maahanmuuttajanuorille suunnattuja palveluita. Kartan tarkoituksena on jatkossa auttaa 
ohjauksen parissa työskenteleviä toimijoita löytämään helposti nuoren tilanteen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelut. 
Lisäksi hankkeessa luodaan sähköinen palvelukarttasovellus, johon kootaan keskeiset yli 16-vuotiaiden tarvitsemat palve-
lut. Sovellus tukee heidän ohjautumistaan palvelutarpeen kannalta tarkoituksenmukaisimpaan paikkaan.

Lisätietoja: www.matara.fi/index.php/fi/koppari-hanke

välinen yhteistyö
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10  Julkisen sektorin toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä keskeisten sidos- 
  ryhmien (vanhemmat, yritykset, työmarkkinajärjestöt, 3. sektori) kanssa.

PERUSTELU:
Nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia edistetään parhaiten usean eri toimijan ja hallinnonalan samanaikaisin toimenpitein. 
Työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ovat vastuussa julkiset palvelut kuten koulutus- ja nuorisopalvelut, työ- ja 
elinkeinopalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Työnantajat, järjestöt ja 3. sektorin toimijat ovat tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita ja laajentavat nuorten työllistymismahdollisuuksia ja palvelujen valikoimaa. Eri toimijoiden monialaisella 
yhteistyöllä tuotetaan nuoren tarvitsemat palvelut joustavasti ja tehokkaasti.  Nuoren ja hänen vanhempiensa osallistumi-
nen palvelujen ja eri toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen parantaa tiedonkulkua ja palvelujen oikea-aikaisuutta. 

Ja näin se käy:
Nuorisotakuun edistämiseksi on käynnistetty eri alueilla kampanjoita, joilla pyritään parantamaan 
nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumista. Kampanjoilla innostetaan työnantajia mukaan nuorisotakuun to-
teuttamiseen. Kampanjoiden internetsivuilla työnantajat pystyvät muun muassa ilmoittamaan avoimista työpaikoista ja 
haastamaan muita yrityksiä ja työnantajia mukaan kampanjaan. Eri toimijoiden yhteistyöstä toimivat esimerkkeinä Varsi-
nais-Suomen Pestaa Nuori-, Satakunnan Työtä Nuorille- ja Pirkanmaalla toimiva Kaikille Nuorille Töitä -kampanjat.
Varsinais-Suomessa toimii Pestaa Nuori -kampanja. Kampanjan avaustilaisuus pidettiin 18.4.2013 Turussa kauppakeskus 
Skanssissa, jossa paikalla oli työnantajia, oppilaitoksia ja järjestöjä. Kampanjan internetsivuilla työnantajat voivat haastaa 
muita yrityksiä mukaan kampanjaan. Sivuilta löytyy myös nuorille suunnattuja avoimia työpaikkailmoituksia ja esittelyjä 
koulutustarjonnasta. 
Pestaa Nuori -kampanjan aikana on haastettu 14 uutta yritystä mukaan ja työpaikan on löytänyt 210 työtöntä nuorta. 
Satakunnassa avattiin 21.3.2012 Työtä Nuorille -kampanja. Kampanja pyrkii löytämään nuoria työllistäviä yrityksiä ja 
haastamaan satakuntalaisia työnantajia toimimaan nuorten työllistämisen edistämiseksi. Kampanjaan mukaan lähteneet 
yritykset saavat kampanjan tarran ja bannerin. Kaikki haastetut mainitaan myös Työtä Nuorille -internetsivuilla ja Face-
bookissa.
Työtä Nuorille -kampanjan alkaessa Satakunnassa oli 2460 alle 30-vuotiasta työtöntä, 17.6.2013 mennessä määrä oli 
enää 2062. Kampanjassa on mukana 43 työnantajaa.
Pirkanmaalla puolestaan käynnistettiin 21.4.2012 Kaikille Nuorille Töitä -kampanja. Kampanjan internetsivuilla yri-
tykset voivat tarjota nuorille työkokeilu- tai oppisopimuspaikkoja sekä töitä vakituisiin tai määräaikaisiin työsuhteisiin. 
Sivuilla pystyy myös haastamaan muita yrittäjiä ja työnantajia mukaan kampanjaan.
Kampanjaan on osallistunut 134 yritystä, lupauksia on annettu 2449 ja paikkoja täytetty 218.

Tiedot kampanjoiden tuloksellisuudesta perustuvat 17.6.2013 tietoihin. 

Lisätietoa kampanjoista:
http://pestaanuori.fi/ 
http://www.tyotanuorille.fi/ 
http://www.nuorilletoita.fi/py 
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11  Nuorten kuuleminen ja osallisuus varmistetaan kaikissa nuoria koskevissa  
  asioissa. Otetaan käyttöön osallistavat työtavat ja hyödynnetään nuorten  
  kehittämisideoita ja -toiveita sekä työpanosta erilaisissa kehittämishank- 
  keissa. Lisäksi kartoitetaan ja kehitetään erityisryhmien osallistumis- ja  
  vaikuttamismahdollisuuksia.

PERUSTELU: 
Osallisuus ja vaikuttaminen ovat teemoja, jotka on nostettu kaupunkistrategioissa keskeiseen rooliin. On tärkeää, että 
jokaisella kuntalaisella, myös nuorella, on mahdollisuus tulla kuulluksi ja päästä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätök-
sentekoon ja esimerkiksi palvelujen kehittämiseen. Erityisen merkittävässä roolissa nuorten näkökulmat ovat suunnitelta-
essa palveluja juuri nuorille itselleen. Osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksen saanut nuori kasvaa samalla myös itse 
aktiiviseksi kuntalaiseksi ja kansalaiseksi.

Ja näin se käy:
Nuorisovaltuustoja on perustettu moniin Suomen kuntiin. Esimerkiksi Vaasan kaupungissa nuorisovaltuusto on va-
paa-aikalautakunnan alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on 
erityisesti edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia ja toimia nuorten vaikuttamiskanavana 
nuoria koskevissa asioissa. Vaasassa nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen asettama ja sen 25 iältään 13–22-vuotiasta 
vaasalaista jäsentä valitaan yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista ja kolmannen sektorin nuorisotahoilta.

Suomen ensimmäinen nuorten kansalaisraati kokoontui Vaasassa kolmipäiväisenä syksyllä 2010. Toisessa nuor-
ten kansalaisraadissa “Onnellisten Vaasan seutu – nuorten näkökulmia kehittämiseen” lokakuussa 2012 näkökulma oli 
seudullinen. Nuorten edustusta oli Vaasan lisäksi neljästä lähikunnasta. Ilmoittautumisia kerättiin kahdeksasta kunnasta 
ja ryhmän kokoonpanossa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman kattava demografinen edustus. Nuorten kansalaisraa-
din toteutumisen mahdollisti seutukunnan nuorten, kaupungin, nuorisovaltuuston, Vaasan yliopiston, THL:n, Vaasan 
seudun kehitys Oy:n, Pohjanmaan liiton ja laajan asiantuntijajoukon yhteistyö. Raadin kuultua ja tentattua asiantuntijoi-
ta Vaasan seudun tulevaisuusnäkökulmasta, se kokoontui muodostamaan julkilausumansa. Julkilausumassa on 11 kohtaa, 
joissa käsitellään taloutta ja elinkeinoelämää, nuorten osallistumista, paikallisliikennettä, sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämistä, opiskelupaikkojen lisäämistä, nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistämistä, luontoa ja kulttuuria, 
kaksikielisyyttä ja monikulttuurisuutta, asumista, harrastamista ja virkistysmahdollisuuksia sekä mahdollisia kuntaliitok-
sia. Toukokuussa 2013 Vaasan kaupunginhallituksessa lausunnolla olleesta julkilausumasta pyydetään lausunnot myös 
lähikunnista, asiantuntijalautakunnilta, työntekijäjärjestöjen aluetoimikunnilta ja Pohjanmaan liitolta. Nuorisovaltuusto 
seuraa esille otettujen asioiden kehittymistä.

Jyväskylän kaupunkiin on valmisteltu koko kaupunkiorganisaation läpäisevä lasten ja nuorten 
osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma 2012–2015, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten 
mahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ohjelman valmistelu lähti tarpeesta selvittää, miten nuori-
solain 8§ (“Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien 
asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”) toteutuu Jyväskylän kaupungin palveluissa ja 
onko sen suhteen erityisiä kehittämistarpeita. Ohjelman toimenpide-ehdotukset muotoutuivat 15–29-vuotiaille tehtyjen 
kartoitusten, kaupunkiorganisaatioon tehtyjen kartoitusten sekä erilaisten sähköisten ja muiden kuulemisten perusteella 
yhdessä kuntalaisten ja viranhaltijoiden kanssa.
Osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman yhtenä toimenpide-ehdotuksena on, että otetaan mukaan palveluiden 
kehittämiseen ne lapset ja nuoret, joihin kohdentuu varhaisen tuen palveluja.

IV Osallistaminen
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Niin nuorisovaltuustossa kuin muissakin nuorten palveluissa on huomattu, että lasten ja nuorten osallisuusmallit saatta-
vat olla vaikeasti osallistuttavia vammaisille nuorille. Osallisuuden kaupunkiohjelmaan tuli tämän vuoksi toimenpide-eh-
dotus, jolla kartoitetaan ja kehitetään vammaisten lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 
Osallisuuden kaupunkiohjelman tavoitteen mukaisesti kerätään Pesäpuu ry:n mallin mukaisesti lastensuojeluasiakkaista 
fokusryhmä arvioimaan ja kehittämään lastensuojelun palveluita. 
Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Espoossa syntyi tarpeesta kehittää ilman opiskelu- ja työpaikkaa jääneille, 
syrjäytyneille tai syrjäytymässä oleville nuorille matalan kynnyksen palveluja, koska on todettu, ettei nuorille, joilla ei 
ole valmiuksia tai voimavaroja kiinnittyä normaalin opiskelu- tai työelämän vaatimiin haasteisiin, ole sopivia ja heidän 
voimavarojaan tukevia matalan kynnyksen toimintoja. Nuorten Kipinä -kehittämisryhmässä on koettu tärkeänä kehittää 
sellaisia osallistumisen muotoja, jotka näyttäisivät mahdollisilta ja kiinnostavilta myös niille nuorille, jotka eivät ole aiem-
min kokeneet, että heidän mielipiteellään on merkitystä.

Lisätietoja:www.ester.fi/web/page.aspx?refid=7&newsid=132017&page=1
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12  Maahanmuuttajanuorille tarjotaan riittävä koulutus kotoutumiseen (esim.  
  kielikoulutus, kansalaistaidot) ja siihen liittyvä ohjaus ja tuki. Heille  
  rakennetaan eri toimijoiden yhteistyönä systemaattisesti etenevät koulutus 
  polut kohti vähintään toisen asteen tutkintoa ja työelämää.

PERUSTELU: 
Vieraskielisten nuorten riski syrjäytyä perus- ja toisen asteen välisessä nivelvaiheessa on moninkertainen valtaväestöön 
verrattuna. Yleisesti ottaen koulutuksen ulkopuolelle jäämisen ja työttömyyden riski vieraskielisillä on noin kaksinker-
tainen kantaväestöön verrattuna. Eri ryhmien välillä on kuitenkin suuria eroja: EU:n ulkopuolelta tulleilla ensimmäisen 
polven maahanmuuttajilla syrjäytymisriski on erityisen suuri, ja tämän ryhmänkin sisällä tyttöjen syrjäytymisriski ko-
rostuu. Huomiota tulee kiinnittää myös myöhään maahan tulleiden nuorten kielitaitoon ja koulutukseen, koska heidän 
ohjaamisensa olemassa oleviin koulutuspolkuihin on usein erittäin vaikeaa.

Ja näin se käy:
Maahanmuuttajanuoren koulutuspolun kuvaus
Koska maahanmuuttajanuoren koulutuspolulla nivelvaiheita saattaa olla useita, on Turussa koottu kaikki koulutus yhteen 
kuvaan, koulutuskarttaan. Tämä on helpottanut eri tahojen vastuiden määrittelyä sekä seuranta- ja ennakointijärjestelmi-
en kehittämistä. Lisäksi yhteinen koulutuspolun kuvaus on auttanut näkemään, missä polulla on aukkoja ja mitä uusia 
koulutuksia/palveluita tarvitaan.

Lisätietoja: www.vaskooli.fi/maahanmuuttajat

Maahanmuuttajakoulutusten yhteinen haku 
Turussa otettiin käyttöön vuonna 2010 valmistavien maahanmuuttajakoulutuksien yhteinen haku, koska koulutuksen 
järjestäjiä ja samaan aikaan alkavia koulutuksia on useita. Ennen yhteistä hakua, maahanmuuttajanuori saattoi hakea 
kaikkiin eri koulutuksiin, vaikkei hänen taitotasonsa niitä vastannut, tai hänet saatettiin valita samanaikaisesti useaan 
koulutukseen. 
Yhteisessä haussa eri koulutuksen järjestäjät käyttävät yhtä yhteistä hakulomaketta, jolla hakija voi hakea useampaan 
koulutukseen. Hakija osallistuu vain yhteen valintakokeeseen, johon kuuluva kielikoe ja haastattelurunko sekä arvioin-
tikriteerit on suunniteltu eri oppilaitosten opettajien yhteistyönä. Jos hakija ei tule valituksi ensimmäiseen hakutoivee-
seensa, hänet ohjataan toiseen hakemaansa koulutukseen. Tavoitteena on, että jokainen hakija ohjautuu hänelle parhaiten 
soveltuvaan koulutukseen.

Lisätietoja: www.vaskooli.fi/maahanmuuttajat

Valmistavien koulutusten ryhmien ja opetuksen suuntaaminen selkeästi eri ammattialoille 
(esim. sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus)
Eri ammattialoille suuntaavat maahanmuuttajanuorten valmistavat koulutukset perehdyttävät opiskelijat tulevan koulu-
tusalan sanastoon ja työhön jo valmistavan koulutuksen aikana. Lisäksi valmistavan koulutuksen aikana hyödynnetään 
työelämää: opiskelijat ovat heti opintojen alusta asti alansa työpaikoissa muutaman tunnin viikossa oppimassa käytännön 
kielitaitoa. Tulokset näistä ammattialoille suuntaavista valmistavista koulutuksista ovat olleet erinomaisia. Opiskelijat ovat 
saaneet vahvistusta alavalinnalleen, olleet motivoituneita opiskeluun ja jatkaneet lähes kaikki varsinaisissa ammattiopin-
noissa valmistavan koulutuksen jälkeen.

Lisätietoja: www.vaskooli.fi/maahanmuuttajat

V Erityisryhmien
huomioiminen



huomioiminen
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13  Varmistetaan erityistukea tarvitsevien nuorten pääsy jatko-opintoihin 
   ja tehdään yhteistyötä yritysten kanssa näiden nuorten työllistymisen   
  edistämiseksi.

PERUSTELU:
Kilpailu ammatillisen koulutuksen paikoista on kiristynyt ja erityisluokalta valmistuneiden pääsy jatkokoulutukseen on 
entisestään vaikeutunut. Näillä nuorilla myös riski toisen asteen koulutuksen keskeytymiseen on keskimääräistä suurem-
pi. Lisäksi työelämässä vallitsevan kilpailun ja kiireen sekä vaativien työtehtävien vuoksi erityistä tukea tarvitsevan nuoren 
sijoittuminen työhön on vaikeaa.

Ja näin se käy:
Nivelvaiheen uraohjaajan toimenkuva
Turussa nivelvaiheen uraohjaaja toimii peruskoulun 9. ja 10. luokan oppilaiden oppilaanohjaajien ja erityisopettajien 
apuna tukien sellaisia nuoria, joiden koulunkäynnissä on ongelmia ja tästä syystä tulevaisuuden suunnitelmatkin hyvin 
epäselviä. Uraohjaaja toimii sekä hänen asiakkaakseen tulevien nuorten henkilökohtaisena tukihenkilönä perusasteen ja 
toisen asteen välisessä nivelvaiheessa että näiden nuorten yhdyshenkilönä perusopetuksen ja toisen asteen välillä. Nivel- 
vaiheen uraohjaaja seuraa tukemiaan nuoria vielä heidän jatko-opintojensa alkuvaiheessa.

Lisätietoja: www.mastohjaus.fi

Yleisten ja erityisammattioppilaitoksien yhteistyömalli (YTY-hanke) 
Yhteistyömallin tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yleisissä 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen kautta on pystytty muun muassa lisäämään yleisten ammatillisten oppilaitosten
opettajien tietoisuutta ammatillisiin opintoihin ja työllistymiseen liittyvistä tuista ja palveluista osatyökykyisille, tehos-
tamaan yleisopetuksen ryhmissä olevien erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista sekä tukemaan yksilöllisten 
opintopolkujen toteutumista opintojen nivelvaiheista aina työllistymiseen asti.

Lisätietoja: www.ammatillinenerityisopetus.fi/palvelut/kehittaemishankkeet/yty-hanke

TATU ry on valtakunnallinen yhdistys ja se on perustettu vuonna 2001. TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökoh-
tana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. 
Toimintamuotoja ovat mm. ryhmämuotoinen kuntoutumiskurssitoiminta, vertaistukitoiminta, koulutus ja kehittämis-
toiminta. Lisäksi perheitä tuetaan ylläpitämällä tietoportaalia, jossa on tietoa valtakunnallisista palveluista. Tyypillisimpiä 
lasten tapaturmia ovat liikenneonnettomuudet, erilaiset kotitapaturmat ja vapaa-ajalla/harrastustoiminnoissa sattuneet 
tapaturmat sekä palovammat. Osa vammautumisista tapahtuu myös hukkumisen jälkitilan tai potilasvahingon seurauk-
sena. Suurin osa tapaturmien aiheuttamista vammoista pystytään korjaamaan erilaisin hoitotoimenpitein, mutta osalle 
lapsista jää pysyviä vammoja. Lapsen tapaturma koskettaa aina koko perhettä ja vaatii perheeltä runsaasti voimavaroja.
TATU ry toteuttaa aktiivista kehittämistoimintaa vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten ja perheiden 
osallisuuden edistämiseksi.
Palvelupolkumalli.fi-sivustolle on koottu tietolähde tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä työkalu per-
heiden kanssa työskenteleville ammattihenkilöille. Lisäksi sivustolta löytyy yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tehty 
Perheiden tietopolku, josta löytyy tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheille.
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Nivelvaiheen nuotit -projektissa, joka on TATU ry:n projekti (2011–2013), tavoitteena on edistää nuoruusiässä 
tapaturmaisesti vammautuneiden nuorten integroitumista yhteiskuntaan lisäämällä nuorten ja heidän vanhempiensa 
valmiuksia toimia nivelvaiheen palvelujärjestelmässä ja lisäämällä ammattihenkilöiden valmiuksia tukea ja auttaa kohde-
ryhmän nuoria ja perheitä.

Hankkeiden lisäksi TATU:ssa on itsenäistä ja yhteistyöhankkeina toteutettavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
oppilaitosyhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Lisätietoja: www.tatury.fi ja www.palvelupolkumalli.fi 
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14  Jokaisessa peruskoulussa otetaan käyttöön tehokkaat yhteisöllisyyttä  
  vahvistavat, kiusaamista ehkäisevät ja sosiaalisia taitoja kehittävät  
  toimintamallit.

PERUSTELU: 
Kiusaaminen on merkittävä yksittäinen tekijä, joka lisää koulutuksesta syrjäytymisen, työttömyyden sekä mielenterveys-
ongelmien riskiä. Kiusatulle nuorelle on tyypillistä eristäytyminen ryhmätilanteista sekä muutenkin sosiaalisten kontak-
tien vähyys. Hyvät sosiaaliset taidot ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan ehkäisevät sekä kiusaamista että kiusatuksi 
joutumista. Lisäksi tarvitaan kouluyhteisön tiukka ja välitön puuttuminen kiusaamiseen.

Ja näin se käy:
Koulunuorisotyö 
Lahdessa toteuttavan koulunuorisotyön tehtävät liittyvät koulujen yhteisöllisyyden, osallisuuden ja viihtyvyyden kehittä-
miseen sekä toisaalta nonformaalien oppimisympäristöjen luomiseen ja nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Yleisiä 
menetelmiä ovat muun muassa pienryhmätoiminnat, yksilötyö, nivelvaihetyö, ryhmäytykset, välituntitoiminnot, kodin 
ja koulun yhteistyö, oppilaskuntatoiminta, leiri- ja retkitoiminta ja erilaiset teematapahtumat. Oleellista on, että koulu-
nuorisotyöntekijät ovat osa koulujen moniammatillista työyhteisöä, jossa tarvittavat kehittämistoimenpiteet ja työtehtävät 
sekä työnjako suunnitellaan ja sovitaan.  Koulunuorisotyö kohdentuu toisaalta yksittäisiin nuoriin ja nuorten ryhmiin ja 
toisaalta kaikkia nuoria tavoittaviin toimenpiteisiin. Tarkoituksena on tukea nuoria sopeutumaan paremmin kouluyhtei-
söön ja toisaalta muokata kouluyhteisöä niin, että se ottaa paremmin huomioon nuorten tarpeet. 

KiVa Koulu
KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen 
ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön erillisrahoituksella vuosina 2006–2009. KiVa Koulu 
-toimenpidekokonaisuus on tarkoitettu perusopetusta antavien koulujen käyttöön. Sen sisältämät toimenpiteet suuntau-
tuvat yksittäisten oppilaiden lisäksi luokkien ja koulujen tasolle sekä vanhemmille. KiVa Koulu -ohjelman erityispiirteitä 
ovat monipuolinen ja käytännönläheinen materiaali, virtuaalisen oppimisympäristön hyödyntäminen sekä koko ryhmään 
vaikuttaminen. Ohjelmaan sisältyy niin yleisiä kuin kohdennettuja toimenpiteitä.

Lisätietoja: www.kivakoulu.fi

15  Tarjotaan nuorille itsenäisen asumisen tukea sekä tuetun asumisen  
  palveluita. Lisäksi vähennetään nuorten asunnottomuutta.

PERUSTELU: 
Suomessa muutetaan lapsuudenkodista pois keskimäärin 19-vuotiaina, tytöt hieman poikia aikaisemmin. Vuoden 2011 
lopussa yleisimmin Kelasta asumistukea saivat 20–24-vuotiaat, joista jopa 40 prosenttia saa Kelasta tukea asumismenoi-
hinsa. Itsenäistymisen myötä vastuu oman talouden hoidosta muuttuu monen nuoren kohdalla olennaisesti ja saattaa 
aiheuttaa maksuhäiriöitä tai muita ongelmia, jotka vaikuttavat elämään pitkään. Maksuhäiriöitä kirjattiin alkuvuonna 
2011 suhteessa eniten 25–29-vuotiaille: ikäryhmään kuuluvista yli 12 prosentilla on maksuhäiriö. Itsenäisen asumisen 
mahdollistava tuki asumisen eri vaiheissa parantaa nuoren elämänhallintaa. Tämän seurauksena myös työssäkäynti hel-
pottuu, jolloin toimeentulotuen ja vuokrarästien määrät vähenevät tuettujen nuorten kohdalla.

VI Muut syrjäytymistä
ehkäisevät palvelut
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Ja näin se käy:
Porvoon asuntotoimisto, sivistystoimi sekä sosiaali- ja perhepalvelut ovat käynnistäneet mittavan 
tukihankkeen nuorten itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Yhteistyössä on mukana myös paikallinen nuoriso- 
asuntoyhdistys. 

 • Itsenäistä asumista suunnittelevien ja jo aloittaneiden nuorten asumisvalmiuksia vahvistetaan asumisen   
  ABC-koulutuksen ja erilaisen pienryhmätoiminnan avulla. Koulutusta järjestetään erikseen valittujen kohde- 
  ryhmien lisäksi myös kouluissa ja oppilaitoksissa. 
 • Nuorten asumisen tukemiseen on koulutettu vapaaehtoisia tukihenkilöitä, joiden toiminnan ohjauksesta vastaa  
  nuorisopalvelut. 
 • Nuorisoasuntotaloon on turvallisuuden, rauhallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi palkattu iltavalvoja. 
 • Sosiaali- ja perhepalveluiden asiakasnuorille ostetaan sosiaalisen isännöinnin palveluita. 
 • Nuorten tuetun asumisyksikkö Nuotan tavoitteena on lisätä sijoitettujen nuorten itsenäisyyteen tarvittavia   
  taitoja. Nelipaikkaisen yksikön asukkaat ovat pääsääntöisesti 16–18-vuotiaita. 
 • Nuorten asumisohjaaja on aloittanut työnsä 11.3.2013. Asumisohjaajan työ on asiakkaan kokonaisvaltaiseen   
  hyvinvointiin tähtäävää ohjausta. Kohderyhmänä ovat 17–28-vuotiaat itsenäistyvät ja itsenäisesti asuvat  
  porvoolaiset nuoret. Asumisohjaajan työ on liikkuvaa kenttätyötä nuorten parissa ja toteutuu tiiviissä yhteis- 
  työssä nuorten parissa toimivien muiden tahojen kanssa.
 • Remppapajatoiminnan kautta saadaan nuoret mukaan kunnostamaan asuntoja vuokralaisen vaihtuessa.  
  Rempparyhmään pyritään saamaan mukaan nuori, joka tulee muuttamaan ko. asuntoon kunnostuksen jälkeen.
 

16  Varmistetaan, että nuori saa ongelma- ja kriisitilanteissa kokonaisvaltaista   
  tukea.

PERUSTELU: 
Nuorten kannalta toimivin käytäntö on ns. yhden luukun periaate, koska nuorelle tärkeintä on avun saanti, ei toiminnan  
hallinnointi. Vastuu nuoren kokonaisvaltaisen tuen järjestämisestä, eri toimijoiden yhteistyöstä ja nuoren rinnalla kulkemisesta 
tulisi olla yhdellä työntekijällä. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä, tietojen välittämistä, luottamusta ja toisten toimialojen 
työn tuntemista. Malli lyhentää sekä nuoren että työntekijöiden kannalta avunantoon käytettyä aikaa ja pienentää näin myös 
muiden resurssien tarvetta. Myös palveluista tiedottaminen ja tiedon saanti helpottuu, kun tarjolla on yksi osoite.

Ja näin se käy:
Nuorten psykososiaalisen tuen yksikkö Domino toimii Lahdessa. Domino on pääasiallisesti 15–25-vuotiaille suun-
nattu kokonaisvaltaisen psykososiaalisen tuen yksikkö, jossa työskentelee mielenterveys-, terveys-, päihde- ja sosiaalialan osaajista 
koostuva moniammatillinen työryhmä. Domino on verkostoitunut tiiviisti palveluverkostoon ja huolehtii, että nuori saa myös 
muut tarvitsemansa palvelut.

Lisätietoja: www.nuorilahti.net/domino
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17  Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella pitkään olleille tai muuten erityi- 
  sessä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarjotaan erilaisia toiminnallisia  
  aktiivisuutta ja elämänhallintaa tukevia toimenpiteitä.

PERUSTELU: 
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että myös työn tai koulutuksen ulkopuolella pitkään olleille tai 
muuten erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille pystytään tarjoamaan erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, joiden 
kautta nuorten elämänhallinta paranee, ja jotka auttavat myös näkemään uusia mahdollisuuksia paremman tulevaisuuden 
rakentamiseksi. 

Ja näin se käy:
Jyväskylässä nuorisopalvelut ja taidetyöpaja järjestävät yhdessä Luovuuden teemapajan niille nuorille, jotka 
eivät voi TE-toimiston kriteerien mukaan osallistua työpajatoimintaan tai eivät muutoin ole kykeneviä sitoutumaan työ-
pajajaksoon. Luovuuden teemapajan lähtökohtana on, että ryhmässä yksilöiden kanssa mietitään omia tavoitteita jaksolle 
ja yksi iso tavoite on saada säännöllistä tekemistä elämään. Menetelminä käytetään musiikkia, kuvataiteita, teatteria, 
sirkusta ym. teemoja, joihin sekä nuorisopalveluista että taidetyöpajalta löytyy erityisosaamista.

Lisätietoja: www3.jkl.fi/blogit/taidetyopaja






