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Valtakunnallinen toimenpidekokonaisuus

Erityistavoite: 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen

5.2 Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
Yhteyshenkilö (koordinaatio tms. hankkeen yhteyshenkilö ja rahoittajan vastuuhenkilö)
Vastuullinen hallinnonala ja ministeriön
vastuuhenkilön yhteystiedot
Toteutusaika
Julkinen rahoituskehys ja toteutuneet
hyväksytyt kustannukset (EU+valtio+kunta ja muu julkinen rahoitus sekä
yksityinen rahoitus) 1

Eveliina Pöyhönen, STM

STM: Irmeli Järvenpää, Kati Herranen-Haapaniemi
2014-2022
Täytetään TEMissä

Tiivis kuvaus konkreettisista tuloksista, valtakunnallisen toiminnan hyödyistä sekä kohdatuista haasteista ja kehittämistarpeista.
Valtakunnalliset TL 5 -kehittämishankkeet ehkäisevät rakenteellista eriavioisuutta ja osattomuutta.
Ne ovat alueellisia hankkeita laajempia, toimivat eri maakuntien alueilla ja keskittyvät nykyisen palvelujärjestelmän keskeisiin haasteisiin. Niissä toimitaan eri hallintokuntien yhdyspinnoilla – esim.
työllisyys-, sosiaali-, terveys-, sivistys- ja koulutuspolitiikkaa yhdistävissä asiakokonaisuuksissa.
Lisäksi useissa hankkeissa yhdistyvät kehittämis- ja tutkimustoiminta. Valtakunnallisissa hankkeissa toteuttajatahoina on isoja kaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja valtakunnallisia kansalaisjärjestöjä. Niissä on laaja-alaista projektiosaamista. Tällaisia toimia olisi vaikea toteuttaa ilman valtakunnallista rahoitusta.
STM valtakunnallisten kehittämishankkeiden rahoittajana pystyy käyttämään valtakunnallista rahoitusta instrumenttina, joka tukee sote-hallinnon alaa koskevan lainsäädännön kehittämistä kokeilemalla erilaisia ratkaisuja ja toimintamalleja.
Valtakunnallisessa toimenpidekokonaisuudessa on tähän mennessä kehitetty mm. seuraavia konkreettisia tuloksia (ennen vuotta 2018 alkaneet hankkeet):
- Tenho-hankkeen tuloksena NEET-nuorten osallisuutta ja elämäntaitoja vahvistettiin taidetoiminnan avulla. Hankkeessa syntyi uusia taiteen soveltavaa käyttöä hyödyntäviä toimintamalleja ja palveluita nuorille, ja taiteilijoiden, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisten ja sosiaalialan opiskelijoiden ammatillinen osaaminen kehittyi.
- Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hanke on kehittänyt kansallisesti skaalattavaa,
julkisen ja kolmannen sektorin yhteistä työmuotoa, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa.
Miten toiminta jatkuu hankerahoituksen päättymisen jälkeen?

toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu rahoitus
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Hankkeiden tuotokset viedään mahdollisuuksien mukaan Innokylä-palveluun, jossa ne ovat kaikkien nähtävissä, ja useilla toteuttamispaikkakunnilla hankkeiden toimintaa jatketaan hankkeiden
päätyttyä. Tenho-hankkeessa aloitettu taidetoiminta jatkuu ainakin kolmella hankepaikkakunnalla
kuudesta. Hankkeessa laadittu opas nuorten taidetoiminnasta osana julkisen sektorin palveluverkostoa on jo otettu opetuskäyttöön ainakin kahdessa ammattikorkeakoulussa, ja se on verkossa
kaikkien hyödynnettävissä. Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tavoitteena on,
että luotava malli integroidaan kaikkien kolmen hankekunnan palvelujärjestelmiin ja otetaan käyttöön muissakin kaupungeissa. Hankkeessa julkaistava käsikirja tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuden soveltaa hankkeessa kehitettyä työmuotoa.
Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan
Tenho-hankkeen nuorten taidetoiminta toteutettiin paikallisten taidetoimijoiden ja kuntien yhteistyönä eri puolella Suomea, ja se on myös juurtunut alueille. Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta ja
edistetään heidän pääsyään koulutukseen ja työhön kunnissa eri puolilla maata.
Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osallisuus
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/valtakunnallinen-teema

7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista
•

Tenho - elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20430, http://www.nuori.fi/toiminta/tenho/

•

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20699,
https://www.hdl.fi/blog/2018/01/09/osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorelle/

•

Avoin työhuone, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21187, https://tatsi.org/nuoret-tyottomat/avoin-tyohuone/

•

Ihan jees arki, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21196, https://www.martat.fi/marttapiirit/uusimaa/hanketoiminta/ihan-jees-arki/

•

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21256, www.kannabishanke.fi

