Oletko kyllästynyt rikolliseen
elämäntapaan?

Move On!
Nuorten työllisyyshanke
2014-2017
Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry
(6/2015 alkaen Uudenmaan TE-toimisto)

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

Mitä?

 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.

 Hanke tarjoaa palvelua 15-29-vuotiaille
lainrikkojataustaisille nuorille
vuonna 2014 10 nuorta
vuonna 2015 15 nuorta
vuonna 2016 20 nuorta

Kenelle?

• Nuoret ohjautuvat hankkeeseen pääasiallisesti EteläSuomen 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.

• RYHMÄTOIMINTAA
• Tuetaan nuoren arjenhallintaa
• Parannetaan valmiuksia työelämään

Miten?
Motivoimalla
Tukemalla
Läsnäololla

• 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.
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 Toiminnan osalta tärkeitä yhteistyökumppaneita Uudenmaan TEtoimisto, 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.

Yhteistyö

 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.

 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)

Seuranta
6/2014-10/2015

 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)

• Prosessi ja ohjaus koevapauteen tai siviiliin siirtymisessä

Move On!
Painopistealueet
2016

• Koulutus (työelämävalmiudet, korttikoulutukset)

• Työpaikkojen haku – työkokeilut - työllistyminen (hiljaiset
työpaikat)
• Vahva vertaistuki

• Työnantajayhteistyö - kummiyritystoiminta

