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SAATTEEKSI
TRUST-konseptit
• TRUST-konseptit ovat yksin tulleiden
turvapaikanhakijanuorten hoivaan ja
sosiaaliseen tukeen liittyviä
toimintaehdotuksia ja hyviksi todettujen
käytänteiden soveltamista Suomeen.
• TRUST-konsepteja voi kuka tahansa
toimijataho viedä eteenpäin
kehittämishankkeiksi ja tätä kautta arjen
käytännöiksi.
• Konseptia saa vapaasti muokata, kehittää
ja toteuttaa. TRUST-hanke tulee kuitenkin
ilmoittaa konseptin alkuperäisenä ideoijana
(Suomen Akatemian kärkihanke TRUST,
2016–2018, SA 304146).
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Yhdessä-tukiverkko
• Esittelee mallin yksin maahan tulleiden
nuorten oman toimijuuden aktiiviseen
tukemiseen.
• Yhdessä-konseptin lähtökohta on tukea
yksin maahan tulleiden nuorten toimijuutta,
lisätä nuorten elämään merkittäviä
sosiaalisia suhteita ja poistaa yksinäisyyttä.
• Yhdessä-konsepti kokoaa yhteen nuoret ja
muut toimintaa tukevat ja mahdollistavat
tahot.

TRUST-konsepti 1/2018

2

TOIMIJAT

YKSIN TULLEET NUORET

NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVÄT
•

Halu auttaa ja tukea nuoria arjessa

•

Väsymys ja turhautuminen
muuttuviin käytäntöihin sekä
tempoilevaan poliittiseen
ohjaukseen

•

Kehitetään sektorirajoja ylittävää
yhteistyötä ja luottamuksen
rakentumista
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•

Halu kokoutua uuteen kotimaahan,
vaikka oma tilanne koetaan
näköalattomaksi

•

Luottamuspula viranomaisia sekä
heidän kanssaan työskenteleviä
tahoja kohtaan

•

Tuetaan nuorten toimijuutta ja omaa
ääntä

VIRANOMAISET JA ASIANTUNTIJAT
•

Muuttuvan maahanmuutto- ja
kotouttamispolitiikan toteuttaminen

•

Nuoret hallinnan kohteina

•

Hyödynnetään
kokemusasiantuntijuutta nuorten
tarpeiden tunnistamisessa ja
palvelujärjestelmän kehittämisessä
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YKSIN TULLEIDEN TUKIVERKKO
TAVOITE
• Nuorten äänen vahvistaminen

Koulu

• Nuoret itse toimijoina
• Muut tahot tukevat ja auttavat

Tuki- ja
sijaisperheet

Yksin
tulleet
nuoret

Kansalaisjärjestöt

Asumisyksiköt

TOIMINTA
• Vertaistoimintaryhmät
• Vaikutustyö
• Vapaaehtoistoiminnan
koordinointi
24.4.2018

Asiantuntijat

Edustajat

Viranomaiset
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YHDESSÄ TUKEE YKSIN TULLEITA NUORIA

NUORET KESKIÖSSÄ
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MUUT TOIMIJAT

•

Oma toimijuus vahvistuu

•

Oma ääni kuuluviin

•

Tukevat nuorten toimijuutta

•

Vertaistukea toisilta nuorilta

•

•

Tietoa omista
mahdollisuuksista vaikuttaa

Välittävät ja hyödyntävät
nuorten kokemustietoa

TOIMINTAEDELLYTYKSET
•

Koordinaattori

•

Rahoitus
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KONSEPTIN TAUSTALLA
Ruotsi

Saksa

• Ensamkommandes Förbund (perustettu
2012/2013): yksin tulleiden oma järjestö,
jonka tavoitteena yksin tulleiden äänen
vahvistaminen yhteiskunnassa ja tiedon
lisääminen heidän tilanteestaan. Järjestöllä
on monenlaisia toimintamuotoja
kulttuuritapahtumista luentoihin ja
opintopiireihin.

• Der Bundesfachverband unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge (BumF, perustettu
1998): asiantuntijaverkosto, jonka
tehtävänä on tarjota tukea ja tietoa yksin
tulleiden kanssa työskenteleville.
Verkostolla on yli 400 yksityistä- ja
yhteisöjäsentä. Tavoitteena on tiedon
jakaminen ja poliittinen vaikuttaminen.

• Länstyrelsen Östergötland: lääninhallinnon
koordinoima toimijoiden tukiverkosto, jonka
tehtävänä on erilaisten tukitoimien
suunnittelu ja hankerahoituksen
suuntaaminen ajankohtaisiin tukitoimiin.

• Fluchtraum Bremen e.V (perustettu 2004):
paikallinen kansalaisjärjestö, joka toimii
osana kansallista asiantuntijaverkostoa
(BumF). Järjestö kouluttaa yksin tulleille
mentoreita sekä vapaaehtoisia edustajia.
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TEKIJÄT
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Anna-Kaisa Kuusisto, Jaakko Tuominen ja Mari Pienimäki
Suomen Akatemian rahoittama TRUST-kärkihanke (2016–2018) kehittää käytäntöjä
yksin tulleiden alaikäisten tukemiseksi heidän uusissa kotimaissaan. Tutkimustietoa
yksin tulleiden sosiaalisesta integraatiosta ja kuulumisen tunteesta hyödynnetään
hoivatyön käytäntöjen ja hallinnan prosessien kehittämisessä. (SA 304146)
www.transculturaltrust.net
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