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MÄÄRÄRAHAN HAKUILMOITUS; NUORISOTAKUUTA YHTEISÖTAKUUN
SUUNTAAN -KÄRKIHANKE
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
olevien nuorten määrää. Sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla on
nuorisotakuun toimenpide 3: Vahvistetaan nuorten sosiaali‐ ja
terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat.
Sosiaali- ja terveysministeriö etsii nyt
1) hanketta, joka rakentaa ja vakiinnuttaa yhteistoimintamallia koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä
osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on
mallintaa ja juurruttaa vaikuttava eri palvelu- ja tukijärjestelmien
yhteistoiminta. Sillä varmistettaisiin, että koulutuksen ja työelämän
ulkopuolelle jäämisen riskissä olevien tai jo ulkopuolelle jääneiden nuorten
tarpeet tunnistetaan ja heitä kyetään nykyistä vankemmin ohjaamaan, tukemaan
ja kannustamaan polulla kohti opintoja ja työelämää sekä niissä
selviytymisessä. Hankkeella tavoitellaan tuen tarpeiden varhaista tunnistamista
ja niihin vastaamista yhdeltä luukulta kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.
Toiminnan tulee rakentua nuorten tarpeista lähtien ja sen on kytkeydyttävä
ohjaamoihin tai ohjaamotyyppisiin monitoimijamalleihin sekä sosiaali- ja
terveyspalveluihin toiminta-alueen kunnissa.
Hankkeella tavoitellaan esimerkiksi valmentavan ohjauksen, mielenterveys- ja
sosiaalityön ja kuntouttavien toimintojen kehittämistä sekä alueen eri
toimijoiden tarjoamien voimavarojen tehokasta ja innovatiivista
hyödyntämistä, jotta erilaisia tuen muotoja voidaan räätälöidä ja sovittaa
yhteen. Syrjäytymisen varhaisten riskitekijöiden tunnistamisen ja niiden
toteutumisen ennaltaehkäisemisen lisäksi tarvitaan myös toimijoita, jotka
voivat mennä nuoren kotiin, opastaa arjen askareissa ja tarvittaessa saattaa
heidät toimintojen pariin. Ne nuoret, joilla on jo kokemusta asiakkaana
olemisesta, voivat toimia vertaisohjaajina ja tukihenkilöinä.
Hankkeessa tulee olla useita toimijoita, mutta valtionavustuksen hakijana
kaikkien toimijoiden puolesta voi olla vain yksi kunta, kuntayhtymä tai
yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii hankkeen hallinnoijana. Kehittämisen
tavoite on vaikuttavien toimintamallien rakentamisen ja juurruttamisen ohella
edistää ja joustavoittaa paikallista ja alueellista yhteistyötä siten, että kaikki
alueen toimijat osaisivat entistä paremmin tunnistaa ja ottaa huomioon
vaikeassa asemassa olevien nuorten tukemisen nuorisotakuun tavoitteiden
mukaisesti.
2) Pienimuotoisia kokeiluhankkeita etsimään uudenlaisia innovatiivisia
ratkaisuja nuorten palvelujen pulmakohtiin.
Rahoitettavilla kokeiluhankkeilla etsitään ennakkoluulottomasti ratkaisuja,
joilla voitaisiin saada aikaan vaikuttavia tuloksia nuorten palvelujen aukkoja/tai pulmakohtien parantamiseksi. Erityisenä painopisteenä on aktiivisen
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matalan kynnyksen sosiaalisen ja mielenterveyden tuen kehittäminen niille
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, joita ei helposti tavoiteta ja jotka eivät
välttämättä itse hakeudu tuen piiriin. Keinoja tähän voivat olla jo olemassa
olevien palvelurakenteiden (kuten ohjaamojen) innovatiivisen hyödyntämisen
ja täydentävään tukeen nivouttamisen lisäksi erilaiset yksilö- ja
ryhmämuotoiset menetelmät sekä erilaiset liikkuvat ja konsultatiiviset
työmuodot.
Hankkeessa voi olla useampia toimijoita, mutta valtionavustuksen hakijana
kaikkien toimijoiden puolesta tulee olla vain yksi kunta, kuntayhtymä,
yleishyödyllinen yhteisö tai yritys, joka toimii hankkeen hallinnoijana.
Hankehaku
Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi:
a) enintään 3,5 miljoonan euron valtionavustusta vähintään kahdessa
maakunnassa toimivalle, hankkeelle, joka toteuttaa edellä kohdassa 1)
kuvattuja tavoitteita erityisesti hyödyntämällä ja kehittämällä jo
olemassa olevia toimintoja ja palveluita innovatiivisesti yhdessä, sekä
b) noin 50 - 100 000 euron valtionavustusta kohdassa 2) kuvatuille
enintään kolmelle kokeilulle.
Hankkeet ovat enintään kaksivuotisia, ja niitä rahoitetaan kansallisen
valtionavustuslainsäädännön sekä EU:n valtiontukisäännösten mukaisesti.
Valtionavustusprosentti voi vaihdella avustuksensaajakohtaisesti, tarkemmat
tiedot löytyvät yleisestä hakuohjeesta
(http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ohjeet-ja-lomakkeet ). Hyväksyttäviä
kustannuksia ovat toimintamallien kehittämis- ja juurruttamistoiminnan
suoraan aiheuttamat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka on
todennettava hankekirjanpidolla.
Kohdan 1) hankkeen valinnassa painotetaan
• koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja ulkopuolelle joutumisen
riskissä olevien nuorten tukemisen pitkäjänteistä kehittämistä
kokonaisuutena, yli toimija- ja sektorirajojen;
• nuorten mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmien vaikuttavaa
torjumista, tunnistamista ja niihin matalalla kynnyksellä vastaamista;
• jo olemassa olevien rakenteiden innovatiivista ja intensiivisempää
hyödyntämistä;
• nuorten itsensä osallistumista hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen
ja seurantaan;
• hankkeita, joissa on mukana monia erilaisia toimijoita;
• palveluintegraation johtamisosaamista sekä kykyä sitouttaa toimijat ja
juurruttaa yhteinen toimintamalli.

Kohdan 2) hankkeiden valinnassa painotetaan
• innovatiivisuutta - uudenlaisia oivalluksia - joiden avulla voitaisiin
ratkaista nuorten palvelujen pulmakohtia tai aukkopaikkoja;
• uudenlaisia ratkaisuja tukea tarvitsevien nuorten aktiiviseksi
tavoittamiseksi;
• toimintojen vahvaa kytkeytymistä nuorten arjen ympäristöihin;
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•

ratkaisujen toteuttamis-, levittämis- ja juurruttamiskelpoisuutta.

Valtionavustuksen hakeminen
Avustusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriön lomakkeella "Hakemus
valtionavustuksen saamiseksi”. Valtionavustusohje ja hakulomake löytyvät
täältä: http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ohjeet-ja-lomakkeet
Rahoituksen hakuaika on 14.10. – 9.12.2016.
Tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö järjestää valtionavustuksen saaneille
toimijoille tarkoitetun neuvottelutilaisuuden hankesuunnitelmien viimeistelyä
varten.
Lisätiedot
Neuvotteleva virkamies Elina Palola, elina.palola(at)stm.fi, puh. 02951 63 595
Valtionavustukseen liittyvissä kysymyksissä:
hallitusneuvos Anne Kumpula, anne.kumpula(at)stm.fi, puh. 02951 63961

