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Oma plääni -valmennuksessa edistetään nuorten työelämä- ja
asumisvalmennuksia
Ilari Väänänen, projektipäällikkö, Pääkaupunkiseudun
nuorisoasunnot ry
Iisisti töihin –hanke (ent. Kämppä ja duuni)
Olli Laasanen, hankekehittäjä ja yritysvalmentaja,
Kuntoutussäätiö
Kommenttipuheenvuoro
Yhteistyö ja nuorten ohjaaminen hankkeisiin
Siru Waller, sosiaalityöntekijä, Ohjaamo Helsinki

Oma plääni -valmennus
Hanke-esitys, Teams-tuokio
13.3.2020

Oma plääni -valmennus

Mitä ajattelemme
valmennuksesta nyt?
Kuinka autamme nuoria?
Mitä hyviä menestystekijöitä valmennuksessa on?
Miten valmennusprosessi etenee nuoren kohdalla?
Keitä ovat valmennuksen nuoret?

Mistä tekijöistä Oma plääni -valmennus
tällä hetkellä rakentuu?
Taloudenhallinta

Työelämävalmiudet

Asuminen
& arki

Työn ja asumisen
yhdistävä palvelupolku

Osallisuus
& vaikuttaminen

Mielenhyvinvointi

Oma urapolku
ja tekemisen tapa

Vertaisuuteen perustuva
mentorointimalli

Valmennusprosessi

- Miten valmennusvuosi etenee nuoren kohdalla?

1.

Aloitusvaihe (voi olla useamman kerran mittainen)
a) verkostot selville, yhteistyökuviot selville
b) Kykyviisari ja 3X10D*
c) henkilökohtaiset tavoitteet

2. Työskentelyvaihe

a) työskennellään yhdessä asiakkaan tavoitteiden toteutumiseksi
b) valmennettava osallistuu yksilö- ja ryhmävalmennuksiin

3. Lopetusvaihe

a) tavoitteiden toteutumisen arviointi
b) Kykyviisari ja 3X10D*
c) jatko-ohjaus?
d) loppuhaastattelu

*Elämäntilannemittari 3X10D otetaan
3. vuodelle mukaan nuorten tilanteen
arviointiin

Valmennus
numeroina

50
24

Valmennettavaa

Sitoutuneisuus valmennukseen
76% valmennuksen aloittaneista kävi
valmennuksen alusta loppuun

Keski-ikä

ikäjakauma 19-30v.

32 miestä 64%
18 naista 36%

1.&2.
vuosi

€

217 000 budjetti
rahoitus 100% STEA

Koulutustausta

peruskoulupohja + 1 AMK

17 ryhmävalmennusta
noin 1-2 kertaa kuukaudessa
yksilövalmennusta
kahdessa vuodessa
tapaamisia viikoittain

521

Oma plääni -valmennus - Keitä valmennettavat ovat?

Valmennettavien taustatietoja:

95%

48%

Pienituloisia

Maksuhäiriömerkintä

16%

42%

Lastensuojelutausta

Mielenterveyden
haasteita

Oma plääni -valmennus - nostoja tuloksista

Mitä meidän
valmennettaville
kuuluu?

Miten nuorten tilanne on kehittynyt valmennuksen
aikana verrattuna lähtötilanteeseen?

Työ- ja koulutustilanne
Tilanne valmennuksen päätyttyä. 1. valmennusryhmä (20 nuorta)

15%

Koulussa 3 kpl

Tilanne valmennuksen alussa 5%

30%

Palkkatyössä 6 kpl

25%

Työvoimapoliittisessa sijoituksessa 5 kpl

30%

Ilman työ- tai koulupaikkaa,
työtön työnhakija 6 kpl

Tilanne valmennuksen alussa 5%

Tilanne valmennuksen alussa 10%

Tilanne valmennuksen alussa 80%

Työ- ja koulutustilanne
Tilanne valmennuksen päätyttyä. 2. valmennusryhmä (30 nuorta)

13%

Koulussa 4 kpl

Tilanne valmennuksen alussa 7%

27%

Palkkatyössä 8 kpl

20%

Työvoimapoliittisessa sijoituksessa 6 kpl

36%

Ilman työ- tai koulupaikkaa, työtön työnhakija 11 kpl
(valmennuksen päättäneistä työttömiä 10% 2 kpl)

Tilanne valmennuksen alussa 7%

Tilanne valmennuksen alussa 16%

Tilanne valmennuksen alussa 70%

Asumistilanne

*Tilanne valmennuksen päätyttyä, 1. vuoden ryhmä

80%

Asuu NALin asunnoissa, 16 nuorta

0%
5%
5%
5%
5%

Asunnottomia (poste restante)

(Helsinki 50% Espoo 35% Vantaa 15%)

Haastava asumistilanne, 1 kpl
Muuttouhka, 1 kpl
Asunnon muualta saaneet, 1 kpl

Asumistilanne
valmennuksen aluksi:
Asui NAL:lla 0%
Poste restante 50% (10kpl)
Haastava tilanne 30% (6kpl)
Muuttouhka 15% (3kpl)
Ei hae asuntoa 5% (1kpl)

Ei hae asuntoa, 1 kpl

* Luvut laskettu 20 valmennettavan mukaan. Jokainen, joka on halunnut
ja/tai hakenut asuntoa NAL:lta/valmennuksen kautta, on sen saanut

Asumistilanne

*Tilanne valmennuksen päätyttyä, 2. vuoden ryhmä (30 nuorta)

56%

Asuu NALin asunnoissa, 17 nuorta

7%
13%
0%
7%
17%

Asunnottomia (poste restante) 2 kpl

73%

(Helsinki 83% Espoo 10% Vantaa 7%)

Haastava asumistilanne, 4 kpl

Muuttouhka
Asunnon muualta saaneet, 2 kpl
Ei hae asuntoa, 5 kpl

Asumistilanne
valmennuksen aluksi:
Asui NAL:lla 0%
Poste restante 46% (14kpl)
Haastava tilanne 28% (8kpl)
Muuttouhka 15% (4kpl)
Ei hae asuntoa 15% (4kpl)
Asunnon tarve valmennuksen
alussa 87% (26/30kpl)

Yhteensä asunnon saaneita valmennuksen aikana
heistä, jotka ovat hakeneet asuntoa: 19kpl/26kpl

Oma plääni -valmennus
- huomioita loppuhaastatteluista

Oman asunnon
merkitys on ollut erittäin tärkeä
osana muiden tavoitteiden
saavuttamista
Valmennuksessa mukana olleiden mielestä oman asunnon
merkitys on ollut erittäin tärkeä (4,9).
Asteikolla 1 (ei ollenkaan tärkeä) - 5 (erittäin tärkeä)

Loppuhaastattelut

Miten 1. ja 2. ryhmän nuoret ovat arvioineet valmennusta?

Kysymyksiä on yhteensä 20 kpl ja ne on kysytty jokaisen valmennettavan kanssa loppuhaastattelun ja tapaamisen yhteydessä.

Valmennuksen kokonaisuus

4,4

Arvioi valmennusta kokonaisuutena. Kuinka hyvin valmennus onnistui asteikolla
1 (huonosti) – 5 (todella hyvin)?

4,5

Arvioiden tilannettasi ennen ja jälkeen valmennuksen. Kuinka paljon hyötyä valmennuksesta
oli sinulle? Asteikolla 1 (ei ollenkaan hyötyä) – 5 (todella paljon hyötyä)

Hyvin

Hyvin/Todella hyvin

3,4

Kuinka paljon sait uusia tietoja ja taitoja valmennuksen aikana?

3,8

*Kuinka paljon valmennuksesta oli hyötyä omien vahvuuksien tunnistamisessa?

4,2

Kuinka hyvin sait valmiuksia ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun?

Ihan ok hyvin

Ihan ok hyvin

Hyvin

*Kysyttiin vain 2. ryhmältä

Loppuhaastattelut

Miten 1. ja 2. ryhmän nuoret ovat arvioineet valmennusta?

Valmennuksen kokonaisuus
Kysymykset jatkuvat:

3,6

Kohtalaisen luottavainen

Kuinka luottavainen olet tulevaisuuden suhteen?
"Johtuu omasta hankalasta tilanteesta, ei valmennuksesta"

3,9

Kuinka hyvin arvioit pärjääväsi tulevaisuuden haasteista itsenäisesti?

3,6

Kuinka hyvin osaat tehdä tulevaisuutta koskevia valintoja?

4,7

Miten arvioit valmennuksen oikea-aikaisuutta kohdallasi?

4,2

Kuinka hyvin kestoltaan vuoden mittainen valmennus sopi sinulle?

Ihan ok hyvin/Hyvin

Ihan ok hyvin/Hyvin

"Tuntuu, että on vielä vähän hukassa, et mihin suuntaan menee, et mitä vaihtoehtoja on.
On vähän epäselvää"

Hyvin oikea-aikainen
/Todella oikea-aikainen

Hyvin

"Kyllä sen pitää vähintään olla se vuosi"
"Oisin toivonut, että olisi ollut vähän pidempi"
"5 viikkoa olis ollut liian lyhyt, 6 kk myös liian lyhyt aika"

Loppuhaastattelut

Miten 1. ja 2. ryhmän nuoret ovat arvioineet valmennusta?

Henkilökohtaiset tavoitteet - Asuminen

4,6

Paljon hyötyä/Todella
paljon hyötyä

Kuinka paljon valmennuksesta on ollut hyötyä asumisen kysymyksissä ja asumistilanteen
kohentumisessa?
"Varsinkin taloudenpitoon, joka tukee arjenhallintaa ja että elämän pyörittäminen sujuu hyvin"

Minkälaista tukea sait asumisen kysymyksissä valmennuksen aikana?
"Kaikenlaista, mitä tarvitsi. Asioista otettiin yhdessä selvää"
"Sain asunnon, vuokranmaksuun liittyvät asiat, asunnonhaku"
"Asumisvalmennuksesta oli hyötyä"
"Sain oman asunnon ja miten hoitaa asunnon asiat, hakemiset sun muut"
"Saanut asunnon ja tukea taloudellisissa asioissa"
"Uutta tietoa asunnon hakemiseen liittyen ja asumistaitoihin"
"Hakemuksia täytettiin, mahdollisuuksien kartoitusta, tietoa, mistä hakea"
"Asuminen & arki -valmennuksesta sai paljon tärkeää tietoa - esim. asumisneuvonta, edulliset asunnot, NAL:in
toiminta yleisesti"
"Asunnon haku ja löytyminen. Ei ole tarvinnut soittaa vuokranantajalle esim. vuokrasta"
"Asunnon löytymiseen. Apua, on joku joka ajaa asiaa sun kanssa"
"Yhteydenpito ja tuki asunnon etsimisessä. Mahdollisuus purkaa tilannetta hetkeksi"

Jos asumisen ja arjen tukea voisi mielestäsi vielä kehittää, minkälaista tuen pitäisi olla?
"Asunnon hakeminen on todella vaikeaa, jos ei ole luottotietoja. Siihen vaikuttaminen yhteiskunnallisella tasolla"
"Käytännöllisiä työkaluja, vinkkejä"
"Asumiseen pitäisi liittää taloudenhallinnan elementtejä enemmän, koska liittyvät toisiinsa niin paljon"
"Vahvempi tuki perusasioissa, kuten uni- ja päivärytmi"
"Teemme kaiken, mitä voi tehdä"

Loppuhaastattelut

Miten 1. ja 2. ryhmän nuoret ovat arvioineet valmennusta?

Henkilökohtaiset tavoitteet
Kysymykset jatkuvat:

3,6

Kohtalaisesti/Paljon
hyötyä

4

Paljon hyötyä

4,9
Tärkeä/Todella tärkeä

4,5

Tärkeä/Todella tärkeä

Kuinka paljon valmennuksesta on ollut hyötyä taloudenhallinnassa ja taloustilanteen
kohentumisessa?
"Ei ole ainakaan huonontunut. Aikalailla samanlainen, mitä se on ollut."
"Johtuu omasta huolimattomuudesta"
"Tästä on ollut iso apu, että on pysynyt kuivilla!

Kuinka paljon valmennuksesta on ollut hyötyä työelämä- ja koulutuskysymyksissä?
"Hyviä vinkkejä, apua työnhakuun"

Mikäli sait asunnon valmennuksen aikana, miten tärkeänä arvioit oman asunnon saamisen
merkitystä osana muiden tavoitteiden saavuttamista? 1 (ei ollenkaan tärkeä) – 5 (todella tärkeä)
"Vihdoinkin elämä menee edes vähän eteenpäin. Siitä lähtee se elämä, voi avautua uusia mahdollisuuksia,
antaa uutta motivaatiota, itsenäinen elämä alkaa siitä, kun pitää hoitaa asioita ja ottaa vastuuta"
"Lähtökohta - töissä ei voi käydä ilman"
"Jos ei ole asuntoa, niin todennäköisesti ei ole duuniakaan, postien haku"

Miten tärkeänä arvioit yksilövalmennuksen merkityksen osana tavoitteiden saavuttamista?
Arvioi yksilövalmennusta kokonaisuutena. 1 (ei ollenkaan tärkeä) – 5 (todella tärkeä)
"Jokainen on yksilö ja se on ollut ehdottomasti tärkein osa valmennuksessa"

Loppuhaastattelut

Miten 1. ja 2. ryhmän nuoret ovat arvioineet valmennusta?

Henkilökohtaiset tavoitteet
Kysymykset jatkuvat:

4

Miten tärkeänä pidät, että sinulla oli henkilökohtainen valmentaja koko valmennuksen ajan?
Vertaa tilanteeseen, jossa valmentaja vaihtuu vuoden aikana.

3,7

Miten tärkeänä arvioit ryhmävalmennusten merkityksen osana tavoitteiden saavuttamista?

3,6

Miten tärkeänä arvioit vertaistuen merkityksen valmennuksessa ja mahdollisuuden keskustella
muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa?

4,7

Asteikolla 1-5, millä todennäköisyydellä suosittelisit valmennusta vastaavassa tilanteessa
olevalle nuorelle?

Tärkeä

"Se olisi todella kuormittavaa, jos henkilö vaihtuisi koko ajan. Ei tarvitse selittää asioita uudelleen ja
uudelleen"
"Kelalla on aina eri tyyppi, se on väsyttävää. Riippuu kenen kanssa on asioimassa"

"Koska siinä on myös se sosiaalinen puoli, vaikka mä oon hiljainen, on tosi tärkeää, että pääsee toimimaan
ryhmässä ja oppimaan muilta sosiaalisia taitoja"
"Pystyi näkemään myös muita"

Kohtalaisen tärkeä
/Todella tärkeä

Kohtalaisen tärkeä
/Todella tärkeä

Todennäköisesti/Erittäin
todennäköisesti

"Olen suositellut monille!"
"Ehdottomasti kannattaa lähteä"
"Markkinointia lisää!!!"

Oma plääni -valmennus
- nuoren palaute valmennuksesta

"Vertaistuki on mulle ihanaa, ettei tarvitse
ajatella olevansa yksin. Se merkitsee
paljon. On rikkaus huomata, että kuinka
erilaisissa tilanteissa ihmiset ovat, mutta
kuinka tilanteissa on myös samanlaisuutta.
Ei tunne olevansa ainoa tässä maailmassa,
jolla on näinkin pitkään kestänyt löytää
oma juttu."

Ryhmävalmennuspalaute
Tyytyväisyys 1. ja 2. vuoden ryhmävalmennuksiin
asteikolla 1 (huono) - 5 (todella hyvä)

4

Tyytyväisyys koulutukseen kokonaisuutena (koulutuksen
sisältö + anti)

4

Kuinka hyvin koulutus vastasi odotuksia?

Hyvä

Hyvä

3,6

Opitko koulutuksessa uusia tietoja ja taitoja?

3,8

Sopiko tämän päivän koulutus/valmennus sinun
elämäntilanteeseesi?

Ihan ok hyvin/Hyvin

Ihan ok/Hyvä

3,3

Ihan ok

Uskotko muuttavasi ajatteluasi/toimintaasi tämän
päiväisen tilaisuuden jälkeen?

Palaute teemoittain

Kokonaisarvio ryhmävalmennuksista
valmennusteemoittain 1. ja 2. valmennusvuosi

3,8

Talous

Ihan ok/Hyvä

Takuusäätiö, Rahat riittää -hanke

4,5

Työelämä

3,9

Ura ja koulutuspolut

Hyvä

Hyvä

PAM ja SOK

SAKKI ja SAMOK

4,3

Asuminen & arki

4

Mielen hyvinvointi

Hyvä

Hyvä

4,3
Hyvä

PKS Nuorisoasunnot, NAL

Mieli ry, Yeesi ry, Ohjaamon Onni hanke ja NAL:n Asumisen mieli hanke

Osallisuus ja
vaikuttaminen
Allianssi, SAKKI ja SAMOK

Kykyviisari - Koonti 1. ja 2. valmennuryhmän vastauksista

Kykyviisaritulokset
Miten olemme hyödyntäneet
Kykyviisaria valmennuksessa?
Miltä nuorten työ-ja toimintakyky näyttää?

Kykyviisari - Koonti 1. ja 2. valmennuryhmän vastauksista

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset
Kokonaistilanne

Osallisuus

1. vatauskerta 68%
2. vastauskerta 70%

1. vatauskerta 62%
2. vastauskerta 65%

Mieli

Arki

1. vatauskerta 59%
2. vastauskerta 61%

1. vatauskerta 76%
2. vastauskerta 77%

Taidot

Keho

1. vatauskerta 68%
2. vastauskerta 70%

1. vatauskerta 74%
2. vastauskerta 76%

Kykyviisari - Koonti 1. ja 2. valmennuryhmän vastauksista

Hyvinvointiosion tulokset
Tyytyväisyys elämään

Koettu terveys

1. vatauskerta 3,2/5
2. vastauskerta 3,4/5

1. vatauskerta 3,6/5
2. vastauskerta 3,6/5

Koettu toimintakyky

Koettu työkyky

1. vatauskerta 6,4/10
2. vastauskerta 6,6/10

1. vatauskerta 6,8/10
2. vastauskerta 6,7/10

Suhde työelämään

1. vatauskerta 5,1/10
2. vastauskerta 5,4/10

Kehittämiskohteet
Kohderyhmän rajauksen kirkastaminen ja nuorten tarpeiden
tunnistaminen (mielenterveys ja päihteet)
Nuorten työ- ja toimintakyvyn entistäkin parempi kartoitus ja
tuen tarpeen oikea-aikaistaminen
Valmennuksen sitoutuneiden osuuden kasvattaminen (nyt 76%
50:stä nuoresta suoritti valmennuksen alusta loppuun)
Valmennussisältöjen kehittäminen ja ryhmävalmennusten
sisältöjen kehittäminen ja muokkaaminen (harjoitteet ja
osallistavuus)
Nuorten osallistaminen ja vertaiskokemusten lisääminen
Valmennuksen aikatauluttaminen ja viestintä
Valmennuksen eri osien merkityksen kirkastaminen nuorille

Miltä 3. hankevuosi näyttää?
Hankkeelle myönnetyn lisärahoituksen myötä voimme toteuttaa
valmennuksen tänä vuonna kahdella Oma plääni -koutsilla!
Rekry aloitettiin tammikuussa, haastattelut helmikuussa ja 3.
valmennusryhmä aloittaa maaliskuussa
STEA-väliraportti palautettiin helmikuun puolessa välissä
Espoo ja Vantaa vahvemmin mukaan valmennukseen
Hanke mukana ohjelmatuottajana M/S SOSTE-risteilyllä 22.4.
Yrittäjäasiat mukaan työelämäpalettiin
Hankkeen valmennusprosessin mallinnus. Työn ja asumisen
yhdistävän palvelumallin kokoaminen
Mentorointimallin jatkokehittäminen ja pilotointi
Työvalmentajaharjoittelija valmennukseen kevään ajaksi
Loppuraportti ja jatkorahoituksen hakeminen ensi vuodelle

Kämppä ja duuni

Kuntoutussäätiön näkökulma
Olli Laasanen, Anna-Kaisa Liimatainen
11.3.2020

Kämppä ja duuni -hankkeen taustaa
VVA ry, Sato ja Kuntoutussäätiö tapasivat
helmikuussa 2018.
• VVA edusti asunnottomia.
• Satolla oli vuokra-asuntoja.
• Kuntoutussäätiössä oli käynnissä
pitkäaikaistyöttömille suunnattu tuetun
työllistämisen hanke KUTU.
 Käynnistettiin yhteishanke Kämppä ja duuni,
jolla haluttiin edistää työllistymistä
vakiinnuttamalla ensin asumistilanne.
– Ei ulkopuolista hankerahoitusta
– Ei etukäteen määriteltyä toiminta-aikaa

| ©Kuntoutussäätiö

Kämppä ja duuni sai Kuntoutussäätiössä
uuden emohankkeen keväällä 2019
• Kuntoutussäätiön KUTU-hanke päättyi keväällä 2019, sen kautta moni jatkoi
opintoihin (ruokapalvelu, kieliopinnot) tai palkkatuettuun työsuhteeseen
(aulapalvelut, kokoonpano- ja pakkaamistyö).
• Uusi koti Kämppä ja duuni –hankkeelle löytyi THL:n vetämästä Iisisti töihin
–hankkeesta.
Iisisti töihin -hankkeen
tavoite Kämppä ja duuni
hankkeen avulla:
Tukea osatyökyisen
työllistymismahdollisuuksia
auttamalla myös asuntoongelmissa.

| ©Kuntoutussäätiö

Iisisti töihin -hanke
Kolmevuotinen, toteutusaika 1.3.2019-28.2.2022
Koordinaattori THL, osatoteuttaja Kuntoutussäätiö
Yrityskumppanit
Rahoitus Euroopan sosiaalirahastolta (ESR): Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus / Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen
• Päätavoitteena räätälöidä osatyökykyisille uusia monistettavia
työpaikkoja suurissa yrityksissä.
• Kuntoutussäätiön vastuualueena yritysyhteistyö ja osatyökyisten
työnhakijoiden tarjoaminen avautuviin työpaikkoihin.
• Useita osatyökykyisten kanssa toimivia kumppaneita: Spesia, Iiris
Pro, Ohjaamo Helsinki, Virtaamo Vantaa, TE-palvelut, …

•
•
•
•

| 2
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Kämppä ja duuni - toimintamalli
• Tuettuun asumiseen voi päästä mukaan, jos on
– pääkaupunkiseudulla
– työllistymään haluava työtön
– vaikeassa asumistilanteessa.

• VVA esittelee omia asunnottomia asiakkaitaan
• Kuntoutussäätiön kautta esitellään osatyökykyisiä, joiden asumistilanteen
parantaminen auttaa työllistymään.
• Sato tarjoaa vuokra-asuntoja markkinahinnan 6-24 kuukauden ajaksi.
Vuokra nousee portaittain markkinahintaiseksi.
• Kuukausitapaamisissa seurataan kunkin osallistujan työllistymistä ja
vuokranmaksua: jos ei halua työllistyä tai vuokrarästit kasvavat, voidaan
vuokrasopimus sanoa irti ja asunto antaa toiselle henkilölle.

Esityksen nimi

| 12.3.2020
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Esityksen nimi
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Yhteystietoja
Kämppä ja duuni
• SATO

– Hankkeen vetäjä Tiina Lehti, tiina.lehti@sato.fi, 040 777 6749
– Asuntojen vuokraus Jussi Enqvist, jussi.enqvist@sato.fi, 0201 34 4093

• VVA ry

– Asumispalvelupäälikkö Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@vvary.fi, 050 373 0920
– Asumisasiat Ulla Pyyvaara, ulla.pyyvaara@vvary.fi, 050 443 0102

• Kuntoutussäätiö

– Työvalmentaja Anna-Kaisa Liimatainen, anna-kaisa.liimatainen@kuntoutussaatio.fi, 040 777
1253

Iisisti töihin

– Projektipäällikkö Ville Grönberg, ville.gronberg@thl.fi, 02 95247130
– Työvalmentaja Anna Kaisa Liimatainen (ks. yllä)
– Yritysvalmentaja Marja Heikkilä (1.4.2020 alkaen), marja.heikkila@kuntoutussaatio.fi, 040 837
2531
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Kommentteja? Onko muilla ajankohtaista jaettavaa?

KIITOS!
Seuraava Teams-tuokio
toukokuussa

YHTEYSTIEDOT
Niina Kaksonen
Verkostoasiantuntija
p. 040 182 8072
niina.kaksonen@nal.fi

