LIITE 1
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMA
VALTAKUNNALLISEN TOIMINNAN KATSAUS 1.10.2015-31.3.2016
Toteutuskatsauksen päivittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tarkastelujaksolla
tapahtuneeseen toimintaan ja tarkentuneisiin suunnitelmiin seuraavan kahden vuoden
aikana. Tavoitteiden saavuttamista tulee kuvata myös kumulatiivisesti.

Valtakunnallinen
toimenpidekokonaisuus
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

Erityistavoite: 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työja toimintakyvyn parantaminen
Toimenpidekokonaisuus: Nuorten hyvinvoinnin ja
aktiivisen osallisuuden tuki
Eveliina Pöyhönen, STM

STM: Irmeli Järvenpää, Kati Herranen-Haapaniemi
2014-2022
EU+valtio 8 milj.euroa
sidottu
481 083,00 euroa

1) Tiivis kuvaus toiminnan sisällöstä ja toimenpidekokonaisuudessa rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä
Toimenpidekokonaisuus: Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
Nuorten syrjäytymisen torjumista ja aktiivista osallisuutta tehostetaan uudistamalla ja kehittämällä
sosiaali- ja terveyspalveluja ja tukitoimia nuorille. Lähtökohtana on taata kaikille nuorille aito
mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen mahdollisista sosiaalisista ja/tai terveydellisistä
ongelmista huolimatta. Erityisesti kehitetään nuorten sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta sekä
mielenterveyspalveluja ja päihdekuntoutusta. Toimenpidekokonaisuudella rahoitetaan hankkeita,
joilla tuetaan uuden sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa ja kehittämistä siten, että nuorten palvelut tukevat
heidän työ- ja toimintakykyään ja vahvistavat heidän koulutus- ja työelämävalmiuksiaan parhaalla
mahdollisella tavalla. Kehittämisen kohteita ovat esimerkiksi nuoren tuen tarpeiden
kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen selvittäminen, omatyöntekijä-malli, nuorten sosiaalityö ja
sosiaalinen kuntoutus sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut.
Hankkeiden lukumäärä: 1 + 1 valmistelussa

1

toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu
rahoitus

2) Kuvaus konkreettisesta toiminnasta tarkastelujaksolla (1.10.2015-31.3.2016)
Toimenpidekokonaisuudessa aloitti ensimmäinen hanke kesällä 2015. Syksyn 2015 hankehaussa
tähän toimenpidekokonaisuuteen valittiin yksi uusi hanke.
3) Arvio kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkastelujaksolla
Kehittämisohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin ja hankehakemuksia on saatu riittävästi.
4) Kuvaus seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavasta toiminnasta ja suunnitteluista
painotuksista (esim. hakuihin liittyen) vuosittain ilmoitettuna
3.11.2015 päättyneessä toimintalinjan 5 haussa saatiin runsaasti hakemuksia. Hyväksytyistä
hakemuksista yksi kohdistui tähän toimenpidekokonaisuuteen. Seuraava haku järjestetään vuoden
2016 loppupuolella.
5) Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan
Erityistavoitteesta 10.1. rahoitetut Osallisuus-teeman koordinaatiohankkeet palvelevat myös aluilla
rahoitettuja hankkeita sekä kokoavat yhteen ja välittävät tietoa valtakunnallisten ja alueellisten
hankkeiden ja rahoittajien välillä. Valtakunnalliset hankkeet sisältävät useita osahankkeita eri
puolilla maata ja toimivat usein yhteistyössä alueilta rahoitettujen hankkeiden kanssa.

6) Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/nuorten-hyvinvoinnin-jaosallisuuden-tuki#.VyMZxzHmO90
7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista erillisenä liitteenä




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