
Move On! 
Nuorten työllisyyshanke
2014-2017

Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry

(6/2015 alkaen Uudenmaan TE-toimisto)

Oletko kyllästynyt rikolliseen 
elämäntapaan?



Mitä?

 Tavoitteena ohjata ja mallintaa nuorten polkuja 
vankeudesta, eri yhdyskuntaseuraamusrangaistuksista, 
valvotusta koevapaudesta tai päättyneestä 
vankeusrangaistuksesta kohti koulutusta ja työelämää

 Toiminnassa otetaan huomioon nuorten erilaiset 
lähtökohdat (nuoren lähihistoria, rikos- ja 
päihdetausta, velkaantuminen, peliriippuvuus, 
oppimisvaikeudet)

 Reagoidaan nopeasti nuoren palvelutarpeeseen 
(päivystys) , annetaan palveluohjausta ja tuotetaan 
ryhmätoimintaa sekä polutetaan nuoria 
yhteistyökumppaneiden avulla eteenpäin.



Kenelle?

 Hanke tarjoaa palvelua 15-29-vuotiaille 
lainrikkojataustaisille nuorille

vuonna 2014 10 nuorta

vuonna 2015 15 nuorta

vuonna 2016 20 nuorta

• Nuoret ohjautuvat hankkeeseen pääasiallisesti Etelä-
Suomen vankiloista, Helsingin 
yhdyskuntaseuraamustoimistosta sekä muista 
vankiloista, joissa on helsinkiläisiä nuoria. Nuori voi 
ohjautua myös TE-toimistosta tai oppilaitoksesta tai 
omaehtoisesti.

 Tuotetaan toiminnan malli ja hyväkäytäntöopas 
KRIS:n,  rikosseuraamusalan ja muiden 
yhteistyökumppaneiden käyttöön. Aktiivinen yhteistyö 
vankiloihin. 



Miten?

• RYHMÄTOIMINTAA
• Tuetaan nuoren arjenhallintaa 

• Parannetaan valmiuksia työelämään

• PALVELUOHJAUS JA JATKOPOLUTUS
• Annetaan neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, 

kursseille sekä työhön hakeutumisessa. Reittinä 
myös välityömarkkinat kuten työharjoittelu, 
työkokeilu, palkkatukityö. Nuorelle tuki koko 
hankkeen ajan.

• PÄIVYSTYS
• Hanketyöntekijä tapaa nuoren vankila- ja 

yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijän 
kutsusta. Tapaamisessa sovitaan heti jatkosta.

Motivoimalla

Tukemalla

Läsnäololla



Move On! -ryhmä
Ryhmäytyminen

Päihteettömyys ja 
rikoksettomuus

Omat tavoitteet

Koulutus ja työelämän 
pelisäännöt

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Kokoontuminen
ja fiiliskierros, 
ruoan valmistus

Kokoontuminen
ja fiiliskierros

Kokoontumine
n ja fiiliskierros

Kokoontuminen 
ja fiiliskierros

Kokoontuminen 
ja fiiliskierros

Ruoan
valmistaminen, 
aktiviteetti, 
sosiaaliset 
taidot

Pelailua, liikuntaa
(mm. kuntosali, 
minigolf, keilailu, 
palloilulajit, 
liikuntamylly, 
kädentaidot, 
kirjast0/mediapaja)

Tutustumiskäyn
ti tai vierailija 
(yritys tai muu 
työyhteisö, 
oppilaitos tai 
järjestö)

Asumiskurssi,
KRIS basic,
Viikko-ohjelman
suunnittelu

Aktiviteetti, 
Ruokahankinnat 
ja suunnittelu

Päivän fiilikset 
ja seuraavan 
päivän 
aikataulut

Päivän fiilikset Päivän fiilikset Päivän fiilikset Viikon fiilikset ja 
seuraavan
viikon aloitus

Yksilöaika Yksilöaika Yksilöaika Yksilöaika Yksilöaika

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Kokoontuminen
ja fiiliskierros

Kokoontuminen
ja fiiliskierros

Kokoontuminen 
ja fiiliskierros

Kokoontuminen ja 
fiiliskierros

Kokoontuminen 
ja fiiliskierros

Ruoan
valmistaminen, 
aktiviteetti, 
sosiaaliset 
taidot
Move On! + 
KRIS nuoret + 
Martat ry (5 krt)
KRIS:ssä

Pelailua,
liikuntaa (mm. 

kuntosali, minigolf, 
keilailu, palloilulajit, 
liikuntamylly, 
kädentaidot, 
kirjast0/mediapaja)

Tutustumiskäyn
ti tai vierailija 
(yritys tai muu 
työyhteisö, 
oppilaitos tai 
järjestö)

Koulutusta/koulutu
shaut , 
oppimisvalmennus
(kuntoutussäätiö) 
KRIS basic,
Viikko-ohjelman
suunnittelu

Yksilöohjausta + 
aktiviteetti
(myös KRIS-
nuoret)

Päivän fiilikset 
ja seuraavan 
päivän 
aikataulut

Päivän fiilikset Sähly (Alppilan 
seurakuntatalo)
(Move On! + 
KRIS tomintak.)

Päivän fiilikset ja 
seuraavan viikon
ohjelma
(Kuntosali 
Easyfit/KRIS vuoro)

Viikon fiilikset ja 
viikonlopun
suunnitelmat

Yksilöohjausta Yksilöohjausta Yksilöohjausta Yksilöohjausta Yksilöohjausta



VANKILATYÖNTEKIJÄ JA 
VANKI: 

KOEVAPAUSSUUNNITE
LMA TAI 

VAPAUTUMISVAIHEEN 
SUUNNITELMA –

YHTEINEN NÄKEMYS 
VANGIN KANSSA

0-vaihe 

ASIAKKAAN 
OHJAUS 

KRIS:N MOVE 
ON! –

TOIMINTAAN
(yhteydenotto 

vankilasta ja 
kolmikantatap

aaminen + 
sopimus 

toiminnasta)

0-vaihe

KRIS –PORTILTA 
HAKU 

(kuulumisten 
vaihtoa ja 

suunnitelman 
kertausta KRIS-

toimintakeskuksell
a,toimintakeskuks
een tutustuminen)

1. pvä

PALVELUOHJAU
S (asumistuki, 

toimeentulotuki, 
TE-toimiston 

palveluihin 
kirjautuminen ja 

työllistymis-
/aktivointisuunnit

elman teko 
TYP:ssa tai TE-

toimistossa)

1-2 vkoa

Yksilöohjaus 
jatkuu ->

RYHMÄTOIMINTA

(ARJENHALLINNAN 
TAITOJA, 

KOULUTUSVALMIU
KSIEN JA 

TYÖELÄMÄTAITOJE
N PARANTAMINEN)

1kk-6kk

Jatkopolutus..

Yksilöohjaus 
jatkuu…

KOULUTUS/TYÖK
OKEILU > 

TYÖSUHDE 
(palkkatuettu työ, 

avoimet 
työmarkkinat)

6kk ->

Yksilöohjaus 
jatkuu…

KRIS 
Move
On! -
ohjaus

Verkostoa:
- TE-toimisto 
- Työvoiman 

palvelukeskus Duuri
- Kela

- Sosiaalitoimi
- Asumisasioihin  tuki 

tarvittaessa

Verkostoa:
- Oppilaitokset

- 3. sektorin toimijat
- Työnantajat

- Erilaiset vapaa-ajan 
palvelut

Verkostoa:
- TE-toimisto

- Yritykset
- Julkinen sektori

- 3. sektorin 
toimijat



Yhteistyö

 Toiminnan osalta tärkeitä yhteistyökumppaneita Uudenmaan TE-
toimisto, Rikosseuraamuslaitos (mm. yhdyskuntaseuraamustoimisto ja 
Etelä-Suomen vankilat). Yhteistyötä oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten 
kanssa, kun nuorten kanssa mietitään eri vaihtoehtoja. Yhteistyötä mm. 
Stadin ammattiopiston, Keskuspuiston ammattiopiston ja Sovinto ry:n 
vaihtoehtoisen ammattikoulun sekä Helsingin  SRK:n erityisnuorisotyö 
Snellun kanssa. Oppimisvalmennusyhteistyötä  kuntoutussäätiön ja 
KRITS:n kanssa. Työpaikkakontakteja ja tutustumiskäyntejä mm. KRIS, 
Myyrmäen urheilupuisto Vantaan kpki, Emmaus ry, Helsingin 
kierrätyskeskus, AikoaConcept Oy,  VV-autotalo, Designmuseo, DIAK:n
Kaalo, Man In Van Oy, Ecotale Oy.

 Jatkopolutuksia työkokeluihin tai työsuhteeseen logistiikkaan ja 
rakennusalalle (4 työkokeiluun, 1 työsuhteeseen). Ammatilliseen 
koulutukseen (3 ammatill. koulutukseen). Yksilöllinen polutus jatkuu.

 Yhteistyöverkostoja mm. YRE Helsinki –tiimi ja OVA-verkosto

 Infotilaisuuksia vankiloihin, yhdyskuntaseuraamustoimistolle, 
oppilaitoksille, kouluille ja päihdekuntoutuslaitoksille.

 Opinnäytetyö (sosionomi, TAMK) ilmestynyt osallistujien ja 
työntekijöiden kokemuksista hankkeen alkuvaiheessa 
http://www.theseus.fi/handle/10024/98402

 Kehitetään lainrikkojataustaisten nuorten siviiliin paluuta ja työllistymisen 
mallia KRIS:n, Rikosseuraamuslaitoksen, TE-palveluiden ja oppilaitosten 
avuksi.

http://www.theseus.fi/handle/10024/98402


 Asiakkaita koko hankkeessa ajalla 6/2014-10/2015 25 nuorta, 
joiden ikäjakauma 18-28 vuotta.

 Kaikki asiakkaat tällä hetkellä miehiä.

 Aktiivisesti Move On! Ryhmätoimintaan osallistunut 15 nuorta 
(joista 7 nuorta oli valvotussa koevapaudessa)

 Koko hankkeen aikana 6/2014-10/2015 kirjattuja läsnäolopäiviä 
hankkeessa on 556, poissaolopäiviä 95

 Nuoria lähettävät tahot: vankila (7 nuorta, alkutapaamisia 9
nuorelle), omaehtoisesti tulevat (12 nuorta), 
yhdyskuntaseuraamustoimisto (4 nuorta) sekä sosiaalihuollon 
nuorten palvelujen jälkihuolto (1  nuori) ja KRIS –nuorten 
toiminnan kautta (2 nuorta)

Seuranta
6/2014-10/2015



• Prosessi ja ohjaus koevapauteen tai siviiliin siirtymisessä

• Koulutus (työelämävalmiudet, korttikoulutukset)

• Työpaikkojen haku – työkokeilut - työllistyminen  (hiljaiset 
työpaikat)

• Vahva vertaistuki

• Työnantajayhteistyö - kummiyritystoiminta

Move On! 
Painopistealueet 
2016


