Startti parempaan elämään
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Miksi starttivalmennusta tarvitaan?
Näkökulmia starttivalmennuksen näkyväksi
tekemiseen?
Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja,
Joensuun Nuorisoverstas ry
• Mitä lisäarvoa starttivalmennus tuo nuorelle,
verkostolle tai yhteiskunnalle

• Starttivalmennuksen näkyväksi tekeminen

Starttivalmennuksen hyödyt
nuorelle
Starttivalmennuksen kasvava tarve työpajoilla: Vuonna 2014 jo 36 % työpajatoiminnan valmentautujista oli
kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella (2011 17 %, 2013 26%) Okm/Tpy ry, Valtakunnallinen työpajakysely
2014
Julkiset palvelut on suunniteltu suurelta osin niin, että niitä tulisi osata hakeutua sekä käyttää itsenäisesti
Jalkautuva ja yksilöllinen valmennusote
• Nuori kokee tulleensa kohdatuksi omana itsenään ja kokee tulleensa hyväksytyksi ja kuulluksi
Arjen hallinnan parantuminen
• Vuorokausirytmi
• Taloudenhoito ja rahatilanne paranee
• Terveydentilanne vakiintuu/paranee
Osallisuus oman elämän suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollistuu
• Ymmärretään mahdollisuudet vaikuttaa oman elämän kulkuun ja toteutetaan suunnitelmia
omaehtoisesti
Sosiaalinen vahvistuminen, aktiivisena kansalaisena toimiminen
Itsenäinen osallisuus yhteiskunnassa

Starttivalmennuksen hyödyt
monialaiselle verkostolle
Aktivoinnin rinnalle hyvinvoinnin vahvistamista (Thl, 2015; Nuoret luukulla, kolme näkökulmaa
syrjäytymiseen…)
• Vaikuttavuuden kannalta tärkeää, että nämä toteutuvat yhtä aikaa
Tarve palvelukoordinaatiolle, ei ”hukata” palveluja
• Kun nuoren arjen hallinnan parantamiseksi tarvittavia palveluja saadaan oikea-aikaisesti ja ”joku”
taustalla tukee palveluiden käyttöön, ”notkahduksista” huolimatta.

Kustannukset monialaisessa verkostossa
• Kokouksiin ja palavereihin käytetty työaika sekä verkostotyö tehostuu, kun starttivalmentaja aluksi tukee
nuorta arjen hallinnan asioissa
Toimeentulotukimenojen säästöt
• Yksin asuvan nuoren perustoimeentulotuki 485,50 €/kk (kunnan nettokulu 242,75 €), Aktivoituneen
nuoren työmarkkinatuki keskimäärin 705€/kk.
Verkoston palautteet starttivalmennuksen tarpeesta ovat toimintaa puoltavia

Starttivalmennuksen
hyödyt yhteiskunnalle
Talousnäkökulmia:
Yhden syrjäytyneen nuoren perustoimeentulon kustannukset 40 vuoden ajalta ovat noin
750 000 euroa (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013. TEM Raportteja 8/2012)
Opetus ja kulttuuriministeriön mukaan syrjäytynyt nuori maksaa 1,2 miljoonaa euroa (Taloussanomat
18.4.2011)

Nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin käytetään vuosittain 230 miljoonaa euroa.
(Nuorten syrjäytyminen, tietoa, toimintaa ja tuloksia?Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013)
Okm. Työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:5
Kumppaniksi ry. Tuomas Leinonen:” Jos nuori 2 v työttömänä+ 3 vuotta ammattikoulussa -> 5-8 vuoden
päästä vasta yhteiskunnalle nettotuloja. 10 vuotta työttömänä, niin potentiaaliksi nettotuottajaksi ei tule
koskaan”.

Starttivalmennuksen näkyväksi tekeminen
Miten perustella starttivalmennuksen tarvetta ja tehdä toimintaa näkyväksi ?
Tiedottaminen toiminnan sisällöstä ja tuloksista:
• Tarinat valmennuksen vaikuttavuudesta
• Realistinen tieto kohderyhmästä ja starttivalmennuksen pituudesta, sekä rahoituksen tarpeesta
Tiedotussuunnitelmat erikseen myös starttivalmennukseen:
• Osallistuminen paikkakunnan tapahtumiin, tiedottaminen lehdistölle ja tiedottaminen somessa ja jatkuva
tiedottaminen verkostolle
• Päättäjille tiedottaminen
Yhteiskunnalisten näkökohtien puheeksiotto:
• Talousvaikutukset vaihtoehtoiskustannuksina pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä
• Työvoiman saatavuus, sosiaali- ja terveysmenot, kuntoutus, verotulojen menetys…
• Sosiaalisen huono-osaisuuden periytymisen katkaiseminen
• Inhimilliset ja sosiaaliset vaikutukset kuten osallisuuden lisääntyminen ja oman elämän hallinta sekä
tulevaisuususko

Kiitos!
Lisätietoja saa soitella ja kysyä,
vaihtaa kuulumisia ja keskustella!
www.nuorisoverstas.fi

