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Miksi jälkihuoltoyksikkö haluttiin perustaa?

Ikärajan nousu
Nuoret 

jalustalle
Nuorten 
tausta



Taustaa

• Yksikön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2021

• Ideointi vapaata ja villiä

• Kartoitimme oman jälkihuoltomme tilanteen

• Haastattelimme asiakasnuoria

• Keräsimme tietoa muiden kuntien jälkihuoltoyksiköiden toiminnasta
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Haasteita
mielenterveydessä

Mielenterveysongelma
vaikuttaa

huomattavasti
elämänlaatun

Vakava päihdeongelma Lievä päihdeongelma Peliongelma Rikollisuutta viim
puolen vuoden aikana

Risen
asiakkuus

Päihdeongelmissa kyse on useimmiten 
huumeidenkäytöstä tai huumeiden ja alkoholin 
yhteisköytöstä. 
Pelkän alkoholin ongelmakäyttöä asiakkailla nähtiin 
olevan harvemmin

Tiedot perustuvat työntekijän arvioon ja näkemykseen asiakkaan tilanteesta.

Otannassa 148 
jälkihuollon 
asiakasta.

Haastateltiin 15 
sostyöntekijää.



Työntekijän näkemys asiakkaan tilanteesta

Punainen 
38 %

Keltainen 
29 %

Vihreä
33 %

Työntekijöiden näkemys asiakkaiden tilanteen haastavuudesta ja 
työskentelyn tarpeesta

Asiakkaan tilanne on haasteellinen 
ja työskentelyn tarve on suuri

Asiakkaan tilanne on hyvä eikä

työskentelyn tarve ole suuri

Asiakkaan tilanne on punaisen 
ja vihreän välillä ja voi kääntyä 
kumpaan suuntaan tahansa

Työntekijän näkemys asiakkaiden tarvitsemista 
lisäpalveluista tai lisätuesta:

- Tukihenkilö, rinnallakulkija
- Mielenterveyspalvelut
- Päihdepalvelut
- Tuettu asuminen ja itsenäistymisen harjoittelu

- Sosiaaliohjaus
- Terveydenhuollon palvelut
- Vammaispalveluiden palveluasuminen
- Nepsy-valmennus
- Tuki talouden hallintaan
- Työelämätaitojen harjoittelu
- Sosiaalinen kuntoutus
- Kokonaisvaltainen arjen tuki
- Tuki opintojen suorittamiseen
- ”Uudet vanhemmat”
- Parisuhdeneuvonta
- Vanhemmuuden tuki
- Palveluiden saaminen saman katon alta
- Yhteisöllinen toiminta yksinäisyyteen
- Peruskoulun suorittaminen

Näitä palveluita 
tarjottaisiin selkeästi 
eniten

Työntekijät antaisivat ”punaisille” asiakkaille selkeästi eniten 
lisäpalveluita.
Usein kyse on siitä, ettei asiakas halua ottaa hänelle tarjottuja 
palveluita vastaan. 



Missä eri elämän osa-alueilla koet erityisesti tarvitsevasi lisätukea?
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Päihdeongelmissa

Asumisessa

Kouluasioissa

Terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa

Ihmissuhteissa
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Kelan tukien hakemisessa

Ongelmien selvittelyssä

Taloudellisten asioiden hoidossa

Kyselyyn 
vastasi 30 

nuorta.
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Mihin kellonaikaan toivoisit voivasi 
tavata tai puhua työntekijän kanssa?
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Sähköpostitse

Snapchatilla

Tavata kotikäynnillä

Tekstiviestitse

Tavata toimistolla

Whatsappilla

Puhelimitse

Millä eri tavoin toivoisit voivasi olla 
yhteydessä työntekijääsi?



Millaisia muita ajatuksia haluaisit kertoa jälkihuoltoyksikköön liittyen?
”Olisi kiva, jos työntekijät olisi oikeesti tavoitettavissa milloin vain”

”Minusta olisi kiva, jos työntekijät olisi helpommin tavoitettavissa”

”Haluaisin, että jälkihuolto olisi sosiaalityöntekijän kanssa vähän tiiviimpää”

”Toivon, että työntekijät välittäisivät asiakkaistaan ja että niitä ei tulisi kaikille jonoksi asti”

”Vähemmän kiire=enemmän läsnä”

”Olen ollut tyytyväinen jälkihuoltoon”

”Jotain nuorille järjestettyä toimintaa olis kiva saada!”

”Useammat tapaamiset ja vähemmän henkilöitä sosiaalityöntekijän vastuulla, jolloin henkinen side voisi olla syvempi”

”Toivon, että nuorella pysyisi sama työntekijä koko jälkihuollon ajan”

”Jälkihuollosta voitaisiin olla mielestäni ehkä aktiivisemmin yhteydessä, esimerkiksi välillä kysyen nuoren tilanteesta. Tarvitseeko apua johonkin yms”



Muut kunnat
• Selvitimme muiden kuntien jälkihuollon 

järjestämistä

– Mm. Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa, 
Jyväskylä, Oulu….

• Isoilla kunnilla jälkihuolto omana yksikkönään

– Osa lastensuojelun alaisuudessa, osa 
aikuissosiaalityön alaisuudessa

• Sosiaalityöntekijä vastuutyöntekijänä

• Keskimäärin 50-60 asiakasta/sostt

• Noin 20-40 asiakasta/sosohj

• Sosiaaliohjaajan työnkuva vaihtelee eri kunnissa

• Rahallinen tuki vaihtelevaa kunnittain, 
valtakunnallista yhtenäisyyttä toivotaan

• Monialaisuus: monilla toiveena saada tiimiin psyk. 
sairaanhoitaja



Yhteistyökumppaneitamme
Satasote

Tampereen yliopisto

Yee-hanke, THL

Perusturvan psykososiaalisten palveluiden LiiTu

Sininauha

Rauman kaupunki



Mutta miten meidän yksikkömme toimisi?

• Pääkysymykset
• Monialaisuus

• Taloudellinen tuki, täydentävä toimeentulotuki vai 
molemmat

• Työskentelyn painotus muussakin kuin raha-asioissa

• Sosiaaliohjauksen työnkuva

• Sosiaalityöntekijän ja –ohjaajan työnjako
• Jos myös ohjaaja toimii omatyöntekijänä, kuka antaa 

puhdasta sosiaaliohjausta?

• Yksikön sijainti

• Systeeminen työote



Tämä on tavoitteemme

• Haluamme tarjota nuorille entistä parempaa jälkihuoltoa

• Nuoret keskiössä ja ensisijalla

• Nuori tavoittaisi työntekijänsä oikea-aikaisesti ja saisi tarvitsemansa tuen

• Kahvia ja juttelua

• Nuoren taloudellisten ongelmien taustalla oleviin syihin pystyttäisiin 
keskittymään paremmin

• Tehostetulla tuella ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan asumisen 
jatkuminen

• Ylisukupolvisuuden ehkäiseminen

• Systeeminen työote

• Monialainen työskentely



Tilanteemme tällä hetkellä
• Yksikössä nyt n. 140 asiakasta, kokonaismäärä tulee 

olemaan n. 170 asiakasta
• Asiakasmäärä nousee tulevina vuosina
• Muut kunnat siirtävät omia jh-asiakkaitaan paljon Poriin. Tämä 

vaikeuttaa asiakasmäärien ennakoimista. 

• 2 sosiaalityöntekijää, 1 kehittäjäsosiaalityöntekijä ja 2,5 
sosiaaliohjaajaa 

• Jokaisella nuorella oma sosiaalityöntekijä

• Asiakkaita 35-55/sostt

• Tuulikodista tuetun asumisen ja kotiin annettavan tuen 
yksikkö

• Ostopalveluita käytetään
• Mm. jälkihuoltotyö, tukisuhdetoiminta, tuettu asuminen, 

laitospalvelu, päihdekuntoutus, tehostettu palveluasuminen…



Visio

- Yhteinen nuorten sote-keskus / nuorten 
talo kaikille nuorille

- Jälkihuolto talossa vain yhtenä osana
- Nuoret saisivat kaikki tarvitsemansa 

palvelut yhdestä paikasta
- Nyt palvelut ovat erillään


