
                                                                       
 

Neet-verkoston tapaaminen 8.12.2020 
 
Paikka: Teams 
Aika: 9-11 
 
Paikalla: Jani Hoviaro, Turkka Ronja, Hemmo Rättyä, Välipakka-Toivonen Tanja, Pasanen 
Ida, Sara Meijer, Susanna Hyypiä, Mikkola Tuula, Emma Kallunki, Marika Sipilä, Herala 
Tiia, Hyytinen Hannu, Näräkkä Hanna-Mari, Hirvikoski Siisi, Suvi Stejskal, Pia Vaajakallio, 
Hannamari Marttio, Nina Währn, Saija Salonen, Heidi Harju, Minna Parkkila, Asta Kohtala, 
Sorsa Taru, Ulla-Maija Kärki, Wael Cheblak 
 
 
 

1. Kuntakokeilu esittely 
Helsingin kaupunki, kehittämispäällikkö Hannu Hyytinen, esittelee kuntakokeilua. 
Helsingin kaupunki, Invalidiliitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto 
toteuttavat yhteisen palvelukokeilun, joka alkaa marraskuussa 2019 ja kestää vuoden 
2021 alkuun saakka. Uusien tietojen mukaan kokeilu alkaa maaliskuussa. (liitteenä 
esitys, jossa tarkemmin kuvattu kuntakokeilua. HUOM! jotkin diat vielä 
luonnosvaiheessa, tietojen oikeellisuus hyvä tarkistaa enne niiden virallista käyttöä!) 
  
 
2. Verkoston kuulumiskierros sekä otteita vuodesta 2020 
 
Kuntakokeilu käynnistyy, tämä tarkoittaa myös henkilöstön muutoksia organisaatioiden 
välillä. Kuntakokeilu tuottaa myös organisaation sisällä epävarmuutta työntekijöissä.  
Korona rajoitukset vaikuttavat toimintoihin. Fyysiset toiminnat ovat kiinni, mutta 
toimintaa pyritään kuitenkin tuottamaan vaihtoehtoisilla toimilla. Myös hybrid-malli on 
kovin suosittu. Ajankohtaiset toimintojen toteuttamiset on hyvä tarkistaa aina suoraan 
toimijoilta. Toimintaa muokataan koronan kehittymisen myötä, joko tiukemmaksi tai 
vastaavasti löyhemmäksi.  Kohderyhmä tavoittaminen koettu haasteelliseksi poikkeus 
aikana. Poikkeus aika vaatii myös toiminnoilta jatkuvaa muuntautumiskykyä sekä 
varsinkin pienet toimijat koetaan haavoittuvaksi. 
 
Rahoitukset ensivuodelle tulleet, myönteisiä rahoituspäätöksiä, joten toiminta jatkuu 
monella toimijalla. Henkilöstö muutoksia sekä uusia paikkoja auki myös rahoitusten 
myötä.  
 
3T- hanke päättymässä, tällä myös vaikutuksia verkostoon. 14.12. päätöstilaisuus, 3T-
Cafe Walkers. Mitä asioita jää, mitä jätetään. Neet-verkostolle voidaan taata ainakin 
vuoden jatko koordinointi. 3T työntekijä, Ronja Turkka jatkaa Live palveluilla, jolloin 
vuosi 2021 verkoston koordinointi voidaan luvata hoitaa. Aseman Lapset ovat 
hakeneet vuodelle 2021(optio vuodelle 2022) NEET-verkoston koordinaattoria, 
(koordinointi sekä kehittäminen) 1 vuosi / 0,5htv, aluehallintovirastolta. Päätökset 
toivotaan joulukuun aikana. Verkostoa tiedotetaan, kun päätökset tulevat. 
Verkoston toiminta voidaan taata näin ainakin vuodeksi 2021. Yhdessä verkoston 
kanssa katsotaan jatkumo. Lisäksi verkostolle on luotu yhteinen Teams-kanava, joka 
on hallinnollisesti Aseman Lasten organisaatiossa. Teams kanavan hyödyntämisestä 
on verkostossa hyviä kokemuksia, starttiviikon osalta. Kanavalle lisätään aluksi kaikki 
ketkä ovat tässä kokouksessa mukana, uusia verkostolaisia lisätään sitä mukaan kun 



                                                                       
 

tulee kiinnostusta sekä tarvetta. Yhteyshenkilönä verkoston Teams-kanavalla toimii 
Aseman Lasten työntekijä Jani Hoviaro (050 3077631, jani.hoviaro@asemanlapset.fi) 

 
 
3. Tärppejä verkostosta 

 
Herolla alkamassa uusi kide kurssi, haku käynnissä. Kide kurssi alkaa helmikuussa 
ja kestää 15vko. Lisäksi tulossa ”kiinni arkeen” kurssi. Kurssit kaikille pks. 
 
Exit – saatavilla väkivaltaradikalisoitumisen koulutusta ja konsultaatioita. 
 
Ohjaamo helsinki, Onni-hanke  järjestää 18.12. verkosto glögit. Tervetuloa. 
 
 

 
4. 2021 NEET-verkosto kokoukset 

 
helmikuu 2021 - Vamos 
kevät 2021 – Stadin osaamiskeskus 
syksy 2021 – Ohjaamo helsinki 
talvi 2021 – Kohtaus Ry 
 
 
 

3T kiittää ja kumartaa NEET-verkosta koko sen toiminta-ajalta. Tapaamisessa raotettiin 
myös tulevaisuuden suunnitelmia ja näihin tulemme vielä varmasti palaaman, ihan 
viimeistään helmikuussa, seuraavassa NEET-verkoston tapaamisessa.  
3T-hankkeen työntekijät tulevat jatkamaan omissa organisaatioissaan sekä tulevat uusien 
työtehtäviä puitteissa jatkamaan vähintäänkin verkoston jäseninä.  
 
 
 
 
Ronja ja Jani toivottavat koko verkostolle rauhallista joulua ja onnellista uuttavuotta! 
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