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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):
- SÁRA-hankkeessa on tuotettu valtakunnallisesti uutta tutkimustietoa saamelaisten palvelutilanteesta ja tarkasteltu, miten omakieliset ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut voivat lisätä saamelaisten yhdenvertaisuutta ja työmarkkinaosallisuutta.
- OK-hankkeessa on edistetty opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta mm. kouluttamalla
vertaisohjaajia ja kokemusasiantuntijoita, parantamalla työ- ja toimintavalmiuksia sekä rakentamalla polkuja muiden yhteisöjen jäseniksi. Toimiviksi osoittautuneita hyviä käytäntöjä
on koottu ja tietoa niistä on jaettu muille korvaushoidon toimijoille.
- AKU-hankkeessa on kehitetty asunnottomuuden ennaltaehkäisemisen strategioita yhdessä
kokemusasiantuntijoiden kanssa.

toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu rahoitus
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VamO-hankkeessa on kehitetty yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa vammaissosiaalityön asiakasosallisuutta vahvistavia asiakasprosesseja ja erityisasiantuntijuutta.
Terveydeksi-hankkeessa on kehitetty ohjausta työttömien terveystarkastuksiin.
Nevo tiija -hankkeessa on edistetty Suomen romanien osallisuutta, hyvinvointia ja mahdollisuuksia osallistua työelämään mm. mentoroinnin, etsivän työn, tutkimuksen ja monipuolisten viestintätoimenpiteiden kautta: hankkeessa on mm. tuotettu romanien työllisyys- ja koulutusuria tarkasteleva Uskalla! It’s possible - Unelmista totta -videosarja ja toteutettu romanien syrjintään työmarkkinoilla pureutuva #työnimi-vaikuttamiskampanja.
PRO SOS-hankkeessa on kehitetty aikuissosiaalityön käytäntöjä ja rakenteita.
Vankeusaika mahdollisuutena -hanke on tuottanut palveluiden toimintamallin tukemaan vapautuvien vankien kiinnittymistä yhteiskuntaan vankeusajan jälkeen. Hankkeessa on kehitetty kuntoutusta ja työllistymistä tukevia polkuja yhteistyössä mm. rikosseuraamuslaitoksen, TYP-verkoston, kolmannen sektorin ja vertaistukea tarjoavien järjestöjen kanssa.

Miten toiminta jatkuu hankerahoituksen päättymisen jälkeen?
Hankkeiden tuotokset viedään mahdollisuuksien mukaan Innokylä-palveluun, jossa ne ovat kaikkien nähtävissä, ja useilla toteuttamispaikkakunnilla hankkeiden toimintaa jatketaan hankkeiden
päätyttyä. Saamelaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta koskevat tutkimustulokset tukevat palvelujärjestelmän kehittämistä. OK-hankkeen tavoitteena on mm., että opioidikorvaushoidossa olevat
asiakkaat ovat aiempaa aktiivisemmin mukana palveluiden kehittämisessä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. AKU-hankkeen tuloksia sovelletaan kunnissa, ja hanke on herättänyt kiinnostusta
myös EU-tasolla. Nevo tiija -hankkeessa kehitettyjä toimintakonsepteja on jo otettu käyttöön sekä
osatoteuttajien että muiden kuin hankkeeseen osallistuneiden tahojen toiminnassa, ja hankkeen
loppujulkaisuun on kerätty 25 hyvää käytäntöä, jotka ovat sovellettavissa muuhunkin kuin romanityöhön. Hankkeessa tehdyn romanien hyvinvointitutkimuksen tuloksia voidaan käyttää palveluiden
ja työllistymisen yhdenvertaisuuden tukemiseen, ja hankkeen viestinnän sisällöillä on palautteiden
mukaan vaikutettu myönteisesti sekä yhteiskuntaan että romaniyhteisöön. PRO SOS –hankkeen
tuloksena on juurrutettu uusia sosiaalityön muotoja ja vaikuttavia toimintamalleja. Mm. hankkeessa
kehitettyä Pelitarina-menetelmää voidaan käyttää esim. paljon pelaavien asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamiseen ja kuntouttavaan sosiaalityöhön. Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen
tuottama toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön vankiloissa. Hankkeessa kehitettyä rikosseuraamusalan sanastoa yli kymmenellä kielellä hyödynnetään alan toiminnassa, ja hanke on myös mm.
onnistunut juurruttamaan monikulttuuriosaaja-työtehtävän erääseen vankilaan.
Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan
SÁRA-hankkeen tutkimus koskee erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien
saamelaisten palvelutarpeita, ja hanke on mukana sote-valmistelussa saamelaisväestön osalta.
OK-hankkeessa korvaushoidon tilannetta kartoitetaan valtakunnallisesti, mutta käytäntöjen kehittäminen tapahtuu alueellisissa osahankkeissa ja tavoitteena on levittää niitä paikallisesti. Hankkeessa kehitetään yhteiskehittämisen mallia, jonka avulla kunta tai maakunta voi järjestää jonkin
tietyn palvelun asukkaiden, viranomaisten, yrittäjien ja järjestöjen yhteistoiminnan keinoin. AKUhankkeen kehittämistoiminta tapahtuu kaupungeissa eri puolilla Suomea ja juurrutetaan kuntien
normaaliin toimintaan. Terveydeksi-hankkeen jalkautumisen tuloksena käyntipaikkakunnilla on
tehty palvelukoosteet työttömille tarjottavista palveluista. Nevo tiija -hankkeen sosiaaliseen kuntoutukseen, toimintakyvyn edistämiseen ja työllistämistoimiin on osallistuttu eri puolilla Suomea. Romanien myönteistä näkyvyyttä eri alueilla on vahvistettu mm. kouluttamalla kokemusasiantuntijoita,
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joita kunnat, järjestöt ja laitokset voivat jatkossa hyödyntää, ja hankkeessa on järjestetty viranomais- ja opiskelijavalmennuksia työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja ohjauspalveluiden toimijoille.
PRO SOS -hankkeen tavoitteena on vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien palveluiden kehittämiseen uusissa maakuntarakenteissa, ja hankkeella on kiinteä yhteys sote-uudistukseen. Kehittämistyö tapahtuu alueellisesti, ja rahoittajina on lukuisten kuntien lisäksi myös Kuntaliitto. Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeessa kehitetään paikallisia palveluita siten, että ne vastaavat paremmin alueelle vapautuvien vankien tarpeisiin. Toimivat ja oikea-aikaiset palvelut tuottavat hyötyä
erityisesti paikallisesti ja pyrkivät vähentämään uusintarikollisuutta.
Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osallisuus
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/valtakunnallinen-teema

Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista
•

Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden vahvistamisessa (SÁRA-hanke),
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20394, https://saradutkan.fi/

•

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK-hanke),
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20739, https://www.okhanke.fi/ok-hanke

•

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKUhanke), https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20810, http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asunnottomuuden_ennaltaehkaisyn_kuntastrategiat/Tavoitteet

•

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamOhanke), https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20752, https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/VamO-hanke

•

Terveydeksi, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20769, http://www.tyottomat.fi/terveydeksi-hanke/

•

Nevo tiija - uusi aika, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20831,
https://peda.net/diak/romanien-osallisuus

•

PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20898, http://www.prosos.fi/

•

Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20873, http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html

•

MIOS- Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21133, https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/monikulttuurisuus/mielen-hyvinvointia-ja-osallisuutta-monikulttuurisessa-suomessa

•

Isän näköinen, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21217, https://www.setlementti.fi/hankkeet-ja-projektit/isan-nakoinen/

•

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21275, https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Recovery-toimintaorientaatio-mielenterveyspalveluissa
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•

Ruokajonosta osallisuuteen, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21162, https://www.sininauhaliitto.fi/toimintamme/ruokajonosta-osallisuuteen/

•

Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21216, https://www.lamk.fi/fi/hanke/naapurit-yhteisollisyyden-ja-osallisuuden-mahdollistajat

