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NUORTEN TAUSTOISTA
Tutkimus Helsingin jälkihuoltonuorista, asiakirja-aineisto on kerätty vuonna 2015, 600 asiakkaasta
• Nuorten jälkihuollon kesto:
• jälkihuolto alkoi nuoren ollessa 18-vuotias (74%)
• päättyi nuoren ollessa 21 vuotta (85% nuorista)

• Yhdistävänä taustatekijänä oli kasvaminen yhden vanhemman perheessä (61%)
tai eroperheessä (59%)
• Huostaanotto oli tapahtunut yleisimmin lapsen ollessa yläasteikäinen (44%)
• Liki puolella (48%) lapsista sijoituspaikka pysyi samana sijoituksen ajan

• Fyysisiä, diagnostisoituja sairauksia oli kolmasosalla (32%) ja psyykkisiä sairauksia
38%:lla nuorista
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NUORTEN TAUSTOISTA
Jälkihuollon päättymishetkellä Helsingin jälkihuoltonuorten koulutustaso oli heikohko
• Peruskoulu oli suorittamatta 8%:lla nuorista
• Ammattiin valmistava koulutus oli kesken 57%:lla, lukiotasoiset opinnot 17%:lla ja
ammattikorkeakoulu tai yliopisto-opinnot 3%:lla nuorista
• Ammatillisen koulutuksen oli saanut suoritettua 14% nuorista
Eniten haasteita nuorilla oli päivärytmin (40%), rahankäytön (51%) ja päihteiden (25%)
käytön osalta. Myös ympärillä olevat luonnolliset sosiaaliset verkostot puuttuivat monelta.
Nuoret käyttivät jälkihuollon palveluja (92%) ja terveyspalveluja (68%). Päihdepalvelujen
(13%) ja psykiatristen palvelujen (23%) käyttö oli vähäistä, vaikka jälkihuoltonuorista
neljäsosalla päihteiden käyttö oli päivittäistä ja psyykkisiä ongelmia oli 38%:lla.
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HELSINGIN JÄLKIHUOLTO, NUORTEN PALVELUT
Aikuissosiaalityön päällikkö
2 johtavaa sosiaalityöntekijää
Johtava sosiaaliohjaaja
Jälkihuollossa on neljä tiimiä, joissa kaikissa
työskentelee jatkossa
4 sosiaalityöntekijää (16 sostt)
6 sosiaaliohjaajaa (24 soso)
Perheterapeutti on käytettävissä 2 pvä/vko
(systeeminen lastensuojelu pilotointi 8/2018-12/2020)

ASUMINEN
JA OSTOPALVELUT
Käytettävissä
307 välivuokrattua
tukiasuntoa.
Ostamme sosiaaliohjausta
pääsääntöisesti
ulkopaikkakunnilla asuville
– noin 90 nuorta muualla.

Asuntopula
Nuoret eivät saa / hae /
sitoudu / mielenterveys- ja
päihdepalveluihin
Vanhat rakenteet

Kaupungin valtuuston 2M € määrärahalla
4 sosiaaliohjaajaa 5/2018-12/2019

SAS-ryhmän kautta noin

Terveydenhoitaja 3/2019-

30
nuorta laitos/asumispalveluissa.

Asiakkaina noin 800 nuorta.

HAASTEET

Palvelut vaativat kehittämistä,
monitoimijaisuus

JÄLKIHUOLLON SUUNNITELMALLINEN TUKI
Prosessin koordinoinnista vastaa
nuoren vastuusosiaalityöntekijä

Suunnitelmallinen tuki
tarkoittaa, että jokainen nuori saa
1. turvallisen kodin
2. mielekästä päiväohjelmaa
3. luotettavan aikuisen tuekseen
4. peruskoulu ja toinen aste
Tulee kuulluksi, on osallinen omassa elämässään
ja saa vahvistusta omassa toimijuudessaan.
Palvelulupaus – Ketään ei jätetä.

Suunnitelmallinen
tuki toteutetaan

Palvelu
tuotetaan

Selvittämällä toimintakyky arjessa
Tarjoamalla ohjausta ja
neuvontaa sekä konkreettista apua
asioiden hoitamiseksi
Antamalla psykososiaalista tukea
Keskustelemalla nuoren
oikeuksista ja velvollisuuksista

Yksilötyöllä
Työparitapaamisilla
Monitoimijaisella tiimityöllä
Toteuttamalla yhdessä työstetty
asiakassuunnitelma, arvioimalla
sen vaikuttavuutta yhdessä
asiakkaan
ja hänen kanssaan toimivien
läheisten ja
ammattilaisten kanssa

Voimavarojen ja vahvuuksien
tunnistamisella, löytämisellä ja
vahvistamisella
Verkostotyöllä
Ryhmätoiminnalla

Asiakasprosessista saatua tietoa hyödynnetään
työn sisällön ja prosessin kehittämisessä sekä tekemällä
rakenteellista sosiaalityötä

231
nuorelta puuttuu koti,
päivittäinen ohjelma tai
turvallinen aikuinen

32
nuorta on
asunnottomana

210
nuorta on vailla
päiväohjelmaa

38
nuorella
peruskoulu kesken

85

Helmikuu 2019

830

nuorella arjen
hallinnan puutteita

121
Syyskuu 2019

nuorta on vailla
turvallista aikuista

ASIAKASTA

244
nuorta tarvitsisi
mielenterveyspalveluita

679

66

ASIAKASTA

nuorta tarvitsisi
päihdepalveluita

24
nuorta on
asunnottomana

37
nuorista on omia
lapsia

41
Nuorella on
peruskoulu kesken
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MITÄ TEEMME?
• Resurssit
• Rakenne

• Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen
kehittäminen
• Palveluiden kehittäminen
• Vaikuttamistyö-sosiaalinen raportointi
yms.

Systeeminen
lastensuojelun
jälkihuolto

5.12.2019

Etunimi Sukunimi
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Osallisuus yhteiskuntaan

Menneisyyden käsittely

Arjen sujuvuus ja rytmi

Kuntoutus ja turva
Kannattelevat ja
kannustavat suhteet
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