LIITE 1
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: Syrjintää ja huono-osaisuutta
kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden
tukeminen
Eveliina Pöyhönen, STM

STM: Kati Herranen-Haapaniemi, Irmeli Järvenpää
2014- 2022
EU+valtio 16 milj.euroa
Sidottu
173 827,00 euroa

1) Tiivis kuvaus toiminnan sisällöstä ja toimenpidekokonaisuudessa rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä
Toimenpidekokonaisuus: Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien
sosiaalisen osallisuuden tukeminen
Toiminnan tavoitteena on tukea henkilöitä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka
kohtaavat syrjintää ja ennakkoluuloja jokapäiväisessä elämässään. Hankkeiden kohderyhminä voi
olla mm. mielenterveyskuntoutujia, vammaisia, vankeja, asunnottomia tai päihde- ja
huumeriippuvaisia henkilöitä tai henkilöitä, jotka kuuluvat esim. johonkin etniseen vähemmistöön
tai sukupuolivähemmistöön. Toiminnalla kehitetään näiden väestöryhmien osallisuutta ja
hyvinvointia ja sitä kautta sosiaalisia toimintaedellytyksiä. Toimenpidekokonaisuudessa rahoitetaan
hankkeita, joilla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa
ja kehittämistä siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla ehkäisee huono-osaisuutta Suomessa.
Kehittämistyöllä tuetaan myös kansallisten toimenpideohjelmien, kuten Suomen romanipoliittisen
ohjelman, Suomen vammaispoliittisen ohjelman, kansallisen pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelman, kehitysvammaisten asumisen kehittämisohjelman sekä valtakunnalliseen
mielenterveys- ja päihdeohjelman toimeenpanoa. Sukupuolinäkökulma sisältyy kaikkiin syrjintää ja
syrjäytymistä kokevien väestöryhmien sosiaalista osallisuutta tukeviin hankkeisiin.
Hankkeiden lukumäärä: 1 + 4 valmistelussa + 2 ehdollisesti hyväksyttyä
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toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu
rahoitus

2) Kuvaus konkreettisesta toiminnasta tarkastelujaksolla (1.10.2015-31.3.2016)
Toimenpidekonaisuudessa oli aiemmin käynnistynyt yksi hanke. Syksyllä 2015 päättyneessä
haussa haettiin erityisesti tähän toimenpidekokonaisuuteen kuuluvia hankkeita. Valituksi tuli kuusi
suurta hankekokonaisuutta, joista kaksi on ehdollisesti hyväksyttyjä.
3) Arvio kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkastelujaksolla
Kehittämisohjelma on lähtenyt suunnitellusti käyntiin. Syrjintä-teemaan kohdennetussa haussa
saatiin runsaasti hankehakemuksia.
4) Kuvaus seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavasta toiminnasta ja suunnitteluista
painotuksista (esim. hakuihin liittyen) vuosittain ilmoitettuna
3.11.2015 päättyneessä toimintalinjan 5 hankehaussa valitut hankkeen käynnistyvät vuoden 2016
aikana. Seuraava haku järjestetään vuoden 2016 loppupuolella. Eri teemoihin kohdennettuja
hakuja toteutetaan tarvittaessa vuosittain.
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/syrjintaa-ja-huono-osaisuuttakokevien-ryhmien-osallisuuden-tukeminen#.VyMezjHmO90
7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista erillisenä liitteenä








Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden
vahvistamisessa, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20394,
https://saradutkan.fi/
Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke
(valmistelussa)
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja
asumisen tuki (valmistelussa)
Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön
asiakasprosessissa (valmistelussa)
Terveydeksi (valmistelussa)
lisäksi kaksi ehdollisesti hyväksyttyä hanketta valmistelussa
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