
Nuorten palvelukartta 
toimintakyvyn vuosikellossa

TOIMINTAKYVYN VUOSIKELLO

OPIN JA OSAAN ITSENÄISESTI. 

Tarvitsen tukea kun tulee 
vaikeaa, opin pärjäämään 
ilman apua.

JUMISSA PALVELUIDEN 
ULKOPUOLELLA.

En halua puhua ongelmista. 
Toivon, että asiat voisivat 
olla toisin.

 

OTAN APUA VASTAAN 
JA KOKEILEN.

Tarvitsen vielä paljon tukea.

HALUAN APUA JA MUUTOSTA.

Annan muiden auttaa, 
mutta heidän aloitteestaan.

10–12 1–3

7–9 4–6

Punaisessa lohkossa kuvataan palveluiden 
ulkopuolella ja jumissa olevaa nuorta: hän toivoo 
muutosta, mutta ei kykene hyväksymään apua. 

Keltaisessa lohkossa nuoren toimintakyky on 
hieman kohentunut ja hän antaa ihmisten auttaa, 
mutta pääasiassa heidän aloitteestaan. 

Vihreässä lohkossa nuori osaa, oppii ja 
tarvitsee auttajien tukea vain silloin, 

kun on vaikeaa. Oppiessa nuori alkaa 
pärjäämään itsenäisesti ilman tukea.

Sinisessä lohkossa nuori uskoo ja kokeilee, 
mutta tarvitsee vielä paljon tukea ja kannustusta. 
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OTA YHTEYTTÄ

PALVELUKARTTA ROVANIEMEN NUORTEN OHJAAMISEKSI OIKEA-AIKAISIIN JA TOIMINTAKYVYN MUKAISIIN PALVELUIHIN

Lohko 4: •  TE-palvelut  •  urheiluseurat 
•  kansanopistot  •  oppilaitokset  •  henkilöstö-
vuokrausyritykset  •  työnantajat  •  SPR (vapaa-
ehtoisena)  •  Balanssi (kokemusasiantuntijuus,  
ryhmänohjaus)  •  Tyttöjen Talo (vertais-
ohjaaja, isosisko)  •  Eduro-säätiö (työhön-
valmennus, työllistämisen palvelut) 
•  kulttuuripalvelut  •  seurakunta (avoin 
ja vapaaehtoistoiminta)  •  järjestöt ja 
yhdistykset (lappilaiset.fi)

Tänään 
minä haluan 

aloittaa

Huoli
Havahtuminen

Herätys
Hälytys

Uskallan ja 
osallistun

Palvelukartta on rakennettu muuttuvan toimintakyvyn, toimijoiden ydintehtävän 
ja palveluiden oikea-aikaisuuden näkökulmista neljään lohkoon.

Lohko 3:  •  Tyttöjen Talo (avoin 
toiminta, ryhmät, yksilökohtaamiset) 
•  Balanssi (vapaaehtoistyö)  
•  Eduro-säätiö (koulutusvalmennus) 
•  Kelan palvelut (ammatillinen 
kuntoutus)  •  Neuvokas (järjestöt) 
•  opiskeluhuolto  •  ELO  •  vammaissosiaalityön 
palvelut (työelämäosallisuus)  •  4H  •  Ksakki ry 
•  Klubitalo Roihula (tuettu työhönvalmennus 
ja opintojen tukeminen)  •  nuorisopalvelut

Lohko 1: •  Poliisi (ennalta estävä toiminta: EET) 
•   Etsivä nuorisotyö  •  Lapin ensi- ja turvakoti 

•   Rikosuhripäivystys (RIKU)  •  Tukinainen 
•   Rikosseuraamuslaitos  •  Vamos Rovaniemi 

•   terveyskeskus/päivystys  •  sosiaalipäivystys 
•   sosiaalipalveluiden neuvonta 

•   MiePä-triage  •  seurakunta 
(diakoniatyö, erityisnuorisotyö)  

•  sotilasläänin aluetoimisto

Yhdessä 
heikoilta

jäiltä

Lohko 2: •  Romppu  •  A-klinikka
•  SPR (asiakkaana)  •  Tyttöjen Talo 

(seksuaalineuvonta/seksuaaliväkivalta 
•  talousasioiden selvittely (talousneuvonta, 

talous- ja velkaneuvonta, Takuusäätiö) 
•  Neuvokas  •  Asukastupa  •  ulosottovirasto 

• NAL Rovaniemi  •  Eduro-säätiö (nuorten paja) 
•  Kelan palvelut (Nuotti-valmennus) 

•  rikos- ja riita-asioiden sovittelu  •  Balanssi (liikunta, 
ryhmät, retket, kohtaamispaikka)  •  Klubitalo Roihula 

(klubitalotoiminta)  •  Päiväkeskus  •  MoniNet  •  Jokkatupa


