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1. Ungdomsverkstaden Sveps
Ungdomsverkstaden Sveps, Svenska Produktionsskolan grundades år 1996 och är
beläget i Helsingfors. Det centrala läget är av praktisk betydelse för ungdomarna i
huvudstarsregionen.
Verkstadsverksamhet och det uppsökande ungdomsarbetet nationellt och vid Sveps
har varit synligt och blivit bekant såväl för beslutsfattare som för den stora allmänheten.
2. Syfte och mål
Sveps finns till för personer i åldern 16-28 från Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda
och Kyrkslätt. Målet med Sveps tjänster är att erbjuda sektorövergripande rådgivning,
vägledning och stöd, med hjälp av ett omfattande nätverk.
Sveps öppna verksamhetsmodeller intresserar unga också att ta kontakt utan
rekommendation från officiella samarbetsparter. Speciellt viktigt är detta i olika
övergångsskeden för att komma till utbildning eller arbetslivet. Ungdomarnas
individuella situation kan variera och den träning som finns till stöd kan innehålla flera
olika etapper från socialt förstärkande till utbildning och sysselsättning

3. Riktlinjer
Vår verksamhet utarbetas enligt


Undervisnings – och kulturministeriet





Arbets-och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Närings- trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen)



Regionalförvaltningsverket (AVI)

I samarbete med:



Valtakunnallinen työpajayhdistys
ULA kompetenscentret
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4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service
UPPSÖKANDE
Uppsökande fungerar som en vägledningstjänst. Den erbjuder den unga individuellt
stöd, servicevägledning och stöd i olika livssituationen.

STARTEN
Starten är en lågtröskelverksamhet för unga som behöver en längre stödprocess.
Verksamheten betonar övning av sociala färdigheter i grupp.
NONSTOP
NonStop är en heldagsverksamhet. Helheten utgörs av arbetsträning, individuell
handledning, studieplanering samt arbetssökning.
JOBBCOACH
Jobbcoachen ansvarar för företags- och föreningssamarbete, kartlägger arbets- och
prövningsplatser för samtliga deltagare i Sveps olika verksamhetsområden.
LEDOMRÅDET
Då en prövningsperiod avslutas i NonStop flyttas deltagarna till ledområdet. Där följs
den unga upp i ett års tid och har möjlighet till individuell handledning.

5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande
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6. Sveps finansiärer

7. Ledningsgruppen
Ledningsgruppens ordinarie medlemmar
Svenska Folkskolans Vänner
Ungdomsverkstaden Sveps
Ungdomsverkstaden Sveps
Helsingfors stadskansli
Helsingfors utbildningsverk
Nylands arbets- och näringsbyrå,H:fors
Enheten för svensk dagvård och
utbildning i Esbo
Bildningsväsendet i Grankulla
Bildningsväsendet i Kyrkslätt
Bildningsväsendet i Kyrkslätt
Bildningsverket i Vanda
Ungdomstjänster i Vanda
Ungdomsväsendet i Grankulla
Axxell Yrke & bildning
Yrkesinstitutet Prakticum
Yrkesinstitutet Prakticum
FSKC

Johan Aura
Peter Rolin
Anita Silfverberg
Ilkka Haahtela
Niclas Grönholm
Raimo Hokkanen

ordförande
verksamhetsledare
sekreterare

Barbro Högström
Maria Viitasalo
Seppo Savikuja
Mikael Flemmich
Berndt-Johan Lindström
Moona Kaitanen
Anders Lindholm-Ahlefelt
Kjell Forsman
Harriet Ahlnäs
Marika Koivunporras-Jansén
Torbjörn Stoor
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8. Sveps team år 2014
Peter Rolin
Anita Silfverberg
Camilla Westerholm
Linda Eräkangas
Carl Stjernberg
Jana Kemeri
Tariku Ahlfors
Sabina Öhman
Johanna Baarman
Lars Koskinen
Stefan Andersson

Verksamhetsledare
Koordinator
Individuell tränare
Arbetstränare
Arbetstränare
Social tränare
Social tränare
Uppsökande verksamhet
Uppsökande verksamhet
Jobbcoach
SFV bildning har ansvarat om
ekonomi och bokföring

9. Uppsökande ungdomsarbete

verksamheten en egen enhet, flexibel och stöder

er till utbildning och inträde

arbetsmarknaden.

.

deltog i grundskolornas andra stadiets informati

t ge information om vilka stöd Sveps kan erbjuda. Flex-,
specialklasser och klasser från påbyggnadsundervisningen i våra samarbetskommuner
besökte Sveps under våren. Uppsökande ungdomsarbetet tog även emot grupper från
andra och tredje stadiet samt vuxenstuderande för att informera om verksamheten och
arbetsformen.

uppsökande och 19 personer följdes upp i ledområdet. De personer som deltagit i Sveps
NonStop. Märkbart under året var de
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ungas egen kontakt med uppsökande. De unga som anmäldes enligt ungdomslagen var
under året 55.
Under hösten gjordes ett försök att intensifiera samarbetet mellan uppsökande
ungdomsarbetet och startträningen. Uppsökande och socialtränare arbetade som
arbetspar tillsammans med en ung. Detta för en smidig och trygg övergång för den unga.
Försöket upplevdes både ur ungdomsperspektiv samt personalperspektiv som ett
fungerande arbetssätt.
Samarbetet med socialservicen har under året intensifierats. Detsamma gäller samarbetet
med vårdsektorn. Försvarsmakten var i kontakt med uppsökande gällande personer som
befrias från sin värnpliktstjänstgöring.

, studier eller Sveps egna verksamheter.
Sveps uppsökande ungdomsarbete var medarrangör i Södra Finlands uppsökardagar 1819.9 2014. Dagarna ordnades i Helsingfors.

10. Jobbcoach
Jobbcoachen på Sveps ansvarade för företags- och föreningssamarbetet. Jobbcoachen
var en del av den uppsökande verksamheten. Den huvudsakliga uppgiften var
kartläggning av arbets- och prövningsplatser för deltagarna i Sveps verksamhet.
Jobbcoachen handledde ungdomar gällande jobbsökning, granskade ungdomars CV,
skrev jobbansökan, samt deltog i arbetsintervjun.
Jobbcoachen ordnade de praktiska kontakterna till samarbetspartners, kontaktade företag
gällande prövningsplatser, dvs. var kontakten till arbetsgivare och kontaktade företag.
Jobbcoachen stödde arbetsgivaren gällande byråkrati (skrev avtal, berättade om lönestöd,
läroavtal osv.), vilket visade sig vara viktigt, då många arbetsgivare befarar byråkratin.
Jobbcoachen deltog även i Sveps övriga verksamhet.
Jobbcoachen anordnade företagsbesök inom olika branscher. Rekryteringsföretag som
Seure var också inbjudna, för att föreläsa om sin verksamhet och att rekrytera Sveps
ungdomar till jobb på öppna marknaden.
Under året fortsatte jobbcoachen att vidareutveckla sin egen yrkeskunskap genom att
delta i kurser, föreläsningar och rekryteringsmässor. Som exempel kan nämnas;
Vates dagarna ´Kyvyt Käyttöön-seminaari! i Jyväskylä, Nationella Verkstadsdagarna i
Lahtis, ULA dagarna i Helsingfors, Vägledardagarna i Helsingfors, Kulturhuset i Esbo
jobbsökningsdagar, Nuorten työtori på Vanda AN-byrå, Työpaikkaohjaaja koulutus Omnia
(3sv), Aktivera resurser på Vates, Time Out! på THL, första hjälp kurs på Sveps,
ungdomsmässa i Umeå i maj, Etelä-Suomen etsivät verkostopäivät i Helsingfors.
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11. NonStop

I heldagsverksamhet arbetade Linda Eräkangas och Carl Stjernberg som arbetstränare
och Camilla Westerholm som individuell tränare. Antalet praktikanter i arbetsträningen var
29 stycken under året, varav 12 kvinnor och 17 män. Medelåldern var 20 år. Deltagarnas
utbildningsnivå varierade under året. Bland deltagarna fanns två studenter och sju med
yrkesexamen utöver dessa hade en avbrutit grundskolan, fem avbrutit
gymnasieutbildningen, en avbrutit yrkeshögskoleutbildningen och 13 avbrutit
yrkesutbildningen. En viktig del arbetsträningen var att praktikanterna i samarbete med
arbetstränarna, individuella handledaren och jobbcoachen fick en bredare insyn i
möjligheterna att hitta intressanta studieämnen och arbetsplatser. Frekventa besök till
arbetsplatser och samarbete med rekryterings- och bemanningsföretag gav realistisk insyn
i arbetsmarknaden och inom vilka branscher unga är efterfrågade.
För många av deltagarna i vårens verksamhet var det obligatoriskt att söka in till
yrkesutbildning medan det för andra var möjligt att påbörja en utbildning i mitten av
studieåret eller återuppta studier som blivit på hälft. Av årets deltagare placerade sig
därmed många i studier på andra stadiet. Av höstens deltagare var det många som hittade
sitt nästa alternativ i arbetsprövning på öppna arbetsmarknaden. Fyra ungdomar fortsätter
i NonStops verksamhet våren 2015. Två ungdomar placerade sig i arbetslivet. Under året
effektiverades samarbetet med Startverksamheten och fyra ungdomar som deltagit i
NonStops verksamhet valde att fortsätta i Starten. Sex av Startens ungdomar valde att
börja i NonStops verksamhet.

Arbetsträning i NonStop
NonStops verksamhet fortlöpte år 2014 enligt modellen som implementerades under
hösten 2013. Verkstaden var verksam från måndag-fredag mellan 9.00 och 14.00.
Verksamhetens syfte var att, genom empowerment, ge deltagarna verktyg för vardagen
och de kommande utmaningarna i deras liv. Till detta hörde bl.a. att följa samma spelregler
som på en vanlig arbetsplats. Dessutom lades stor fokus på psykiskt och fysiskt
välmående. Dessa mål i verksamheten stöddes av de temaområden som behandlades
under året d.v.s. boende, ekonomi, samhället, motion och cirkusskola, arbetssökning, som
innehöll att skriva CV och arbetsansökan. Därtill var även intervjuteknik något som övades
inför deltagarnas intervjuer till arbetsprövning eller arbete.
Gruppen tog även del av idrottsprojektet NYT-liikunta vid flera olika tillfällen.
NonStops verksamhet togs väl emot av deltagarna och gav goda resultat gällande den
individuella utvecklingen av bl.a. deltagarnas sociala fördigheter.

Individuella träningen i NonStop
Den individuella tränaren svarade för intagningen i verkstaden i samråd med uppsökarna,
arbetstränarna och socialtränarna i Startverksamheten. Då den unga ansågs vara i
tillräckligt bra skick för att delta i arbetsprövning skrevs avtal med Arbets- och
näringsbyrån. Under tiden i NonStop-verkstaden utredde den individuella tränaren
ytterligare arbetsprövarens situation och stödde via samtal och diverse andra åtgärder den
unga vidare till vidare tjänster. För att utreda arbetsprövarnas situation krävdes kontakt
med arbetsprövarens nätverk samt samarbete med andra instanser, t.ex.
studiehandledare och skolkuratorer, psykologer och socialbyråer. Det praktiska arbetet
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innefattade även bl.a. kontakt med prövningsplatser, vården, utbildningsanordnare, Arbetsoch näringsbyrån och FPA. Under året var den största utmaningen att många ungdomar
inte vetat vad de vill eller kan göra till nästa, skoltrötthet, ekonomiska bekymmer och akut
behov av boende.

12. Start
Startträningen är en lågtröskelverksamhet där sociala färdigheter övas i grupp.
Ungdomarna tränar sin dygnsrytm och får stöd med att få vardagen att löpa. I Starten har
den unga möjligheten att få ett socialt sammanhang och arbeta för den mentala hälsan.
Startträningen på Sveps ger deltagaren en start på ett självständigare liv. Ungdomarna i
Starten har en mångfacetterad problematik.
De ungas problematik kan vara: långtidsarbetslöshet, långa sjukskrivningar,
missbrukarbakgrund, sociala fobier, långa rehabiliteringsprocesser samt depression och
ångest. För en del är utmaningarna svåra och vägen är lång till utbildning, arbetsliv och
allmänt välmående.
Sveps Start grundades 1.1.2011 efter ett märkbart behov från det uppsökande
ungdomsarbetet. Det uppsökande ungdomsarbetet fick kontakt med ungdomar som var i
akut behov av en lågtröskelverksamhet där den unga får möjlighet att arbeta med sina
sociala svårigheter.
Under det första verksamhetsåret byggdes det på initiativ av Starten ett tätt samarbete
med svenska socialbyrån i Helsingfors. I år existerar samarbete med representanter från
socialbyråer i de andra samarbetskommunerna. Ett nätverk med socialarbetare,
hälsovårdare, psykologer, terapeuter och tjänstemän på arbets- och näringsbyråer
fungerar och skall upprätthållas för ett kvalitativt arbete och ett maximalt stöd för den unga.
Startträningen är en rehabiliteringsåtgärd och stöder vårdkontakterna.
Starten har ett tätt samarbete med gymnasierna och yrkesskolorna. Ungdomar som tar en
paus i studierna har möjlighet att delta i startens gruppverksamhet en tid, för att sedan
återvända till skolan.
I Starten arbetar den unga utgående från olika teman som är viktiga för att självständigt
klara av vardagen. Teman som behandlas i gruppen är bl.a. huslig ekonomi, balans i livet,
hälsa och välmående, hygien, självkänsla och självförtroende, tidsanvändning, studier och
arbetsliv.
För att gruppdynamiken skall fungera och alla närvarande ungdomar skall
uppmärksammas, uppmuntras och stödas krävs planerad och organiserad verksamhet.
Förutom gruppverksamheten så får alla deltagare individuell handledning av
socialtränarna. Den individuella handledningen innebär att den unga får stöd till ett
självständigare liv t.ex.: gemensamma besök till myndigheter, hjälp med byråkratin och
hjälp till att hitta en vårdkontakt.
I gruppverksamheten finns plats för 10 ungdomar. På grund av stort behov har vi de
senaste åren tagit in flera deltagare i gruppen. Gruppens storlek har varit upp till 15 unga.
Gruppverksamheten är i gång tre dagar i veckan, fyra timmar per dag (kl.10.00–14.00).
Under hela året 2014 har 28 unga deltagit i startträningen. Sveps Start ger möjlighet till en
längre stödprocess, vilket det finns behov för.
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BILAGA 1: Statistik
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Totalt 188 personer

13

14

