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• Koulutustoimi
• Aikuis- ja perhetyö
• Opiskeluhuolto
• Kokemusasiantuntijat, Pesäpuu ry
• Ohjaamotyö
• Kuntien ja kaupunkien sosiaalityö
• Nuorisolääkärit
• Työllistymisen palvelut
• KELA
• STM
• Kuntaliitto

Osallistujatahot
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Haasteet

Tavoitteet

Keskeisten
toimijoiden

tunnistaminen

Hahmoteltiin
erilaisia

lähtötilanteita,
joista jälkihuolto-
nuorten polku voi

alkaa

Valittiin yksi
tarkempaan
analyysiin

Palvelupolun
kuvaaminen oman

roolin
näkökulmasta

Haasteiden
tunnistaminen

Tärkeimmät
nivelvaiheet jälki-
huollon palveluita
käyttävän nuoren

polulla

Tärkeimmät
havaitut teemat

Priorisointi ja
jatkokehitys:
mitä ja mistä

näkökulmista pitää
lähteä ratkomaan,
kunnissa, uusilla

hyvinvointialueilla?

Työskentelyn eteneminen
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Tunnistettuja nuorten elämäntilanteita

• Päihderiippuvainen nuori

• Nuori palaa kotipaikkakunnalle oltuaan
pitkään toisaalla sijoituksessa

• Nuoret vanhemmat

• Pitkäaikaisesta perhehoidosta pois
siirtyvä

• Ilman huoltajaa maahan tuleva

• Vammainen nuori

• Lapsi, joka siirtyy pois sijaishuollosta

• työryhmä vastusti ajatusta käsitellä nuoria
yhden profiilin kautta.

• Päätimme keskittyä ”Huostaanotettu teini-
ikäisenä” profiiliin. Perusteita profiilin
valintaan:

• Näyttäytyvät todella haastavina, täytyy saada
luottamus, jotta eivät karkaisi

• 14-15 –vuotiaiden kohdalla on myös aikaa
toimia ennen täysi-ikäisyyttä

• Antaa mahdollisuuden keskittyä jälkihuollon
kehittämiseen, että työ alkaisi jo aiemmin tai
miten työhön voidaan valmistautua jo
aikaisemmin
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Palvelupolun
kuvaaminen oman

roolin
näkökulmasta

Haasteiden
tunnistaminen

Tärkeimmät
nivelvaiheet jälki-
huollon palveluita
käyttävän nuoren

polulla

Tärkeimmät
havaitut teemat

Priorisointi ja
jatkokehitys:
mitä ja mistä

näkökulmista pitää
lähteä ratkomaan,
kunnissa, uusilla

hyvinvointialueilla?



Yhteenvetona: Teemat
• Jatkuvuus

• Pysyvä(t) tukihenkilö(t)

• Jatkuva tuki ihmissuhteiden muodostamiselle ja
tärkeiden ihmissuhteiden ylläpitämiselle

• Voimavarojen vahvistaminen, tulevaisuuden
suunnitelmat, unelmat

• Nuoren eheytymisen tukeminen

• Nuoren osallisuuden edistäminen
• Mitä nuori itse ajattelee? Tutkimuksissa näkyy

kokemus ulkopuolisuudesta. Miten kuulemme
nuoria paremmin? Nuoren oma ääni esille.

• Nuoren kanssa työtätekevien jaksamisesta
huolehtiminen synnyttää jatkuvuutta.

• Huomioitava, että nuoren verkostosta
huolehtiminen ja tiedonvälityksestä huolehtiminen
on konkreettinen työtehtävä

• Aina saattaen uuteen elämänvaiheeseen ja –tilanteeseen
• Terveysasiat tulee huolehtia kuntoon alaikäisenä,

tulee tehdä valmisteleva työ hyvin
• Työntekijävaihdoksia tulee välttää ja muuten ne

tulee hoitaa saattaen
• Asumisharjoittelut, itsenäistymisen harjoittelu ja

tässäkin yhteistyö eri tahojen välillä. Tarvittaessa
tuettu asuminen, tarpeeksi paikkoja.

• Onko oikea aika opinnoille nyt?
• Tuki opintojen aikana, koulutoimen/sivistystoimen

osaamisen kehittäminen
• Tukea työelämään siirtymiseen

• Jatkuva ja toistuva tiedonjako ymmärrettävällä tavalla,
oikealla asenteella

• Yhteinen kirjaaminen suunnitelmiin, nuori keskiössä
• Varmistetaan ja vahvistetaan ymmärrystä



Palvelupolun visualisointi















Tukimateriaali kunnille


