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§ 244
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön 
resurssien nostamisesta
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön palveluista sekä nuorisotyön 
henkilöresursseista vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Etsivä 
nuorisotyö on tärkeä osa nuorille suunnattujen palvelujen kokonaisuut-
ta. Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta ja tukea 15–29-vuotiaille nuorille. 
Ensisijaisesti etsivän nuorisotyön palvelut on suunnattu nuorille, jotka 
ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella. Koulut ja oppilaitokset tekevät tii-
vistä yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa koulutuksen ja työn ulko-
puolella olevien nuorten palveluihin ohjaamisessa. Nuori voi hakeutua 
etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyt-
tä etsivään nuorisotyöhön. Helsingin kaupungin lisäksi etsivää nuoriso-
työtä tarjoavat Helsingin NMKY, Suomen Diakoniaopisto, Vamos ja 
Ungdomsverkstaden Sveps.

Kaupunginhallitus on 6.5.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion 
raamin ja taloussuunnitelman 2020─2022. Tuoreimpiin väestönkasvun 
ja kustannustason ennusteisiin perustuvat strategiatavoitteen mukaiset 
käyttötalouden menot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 % verrattuna 
vuoden 2019 talousarvioon. Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on 
kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen käyttötalouden koko-
naisraami, jota ei voida ylittää. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mukaan nuorisotyö edistää nuorten 
hyvinvointia ja kasvua. Koulujen ja oppilaitosten sekä etsivän nuoriso-
työn tiivis yhteistyö koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten 
palveluohjauksessa on lautakunnan mielestä keskeistä nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemisessä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yhden toimialan talousar-
vion raamin kasvattaminen vaikuttaa koko kaupungin talousarvion ta-
sapainotukseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala päättää omien mää-
rärahojensa kohdentamisesta ja nuorisotyön henkilöresursseista.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2019
mennessä valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamisesta. 
Aloitteen mukaan nuorisotyön henkilökehitys ei vastaa nuorten määrän 
kasvua. Aloitteen mukaan etsivä nuorisotyö on kaivannut pitkään lisä-
resursseja ja keskusta-alueen vilkastuminen lisää nuorisotyön tarvetta 
alueella. Aloitteessa esitetään 100 000 euron osoittamista nuorisotyön-
tekijöiden palkkaamiseksi. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Mari Holopaisen talousarvioaloite keskusta-alueen nuorisotyön resurs-
sien nostamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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