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§ 243
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta lisäresursoinnista nuorten 
monialaisten palveluiden turvaamiseksi Ohjaamossa

HEL 2019-001430 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Ohjaamo Helsinki on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen 
monialainen palvelupiste. Ohjaamossa tarjotaan tietoa, neuvontaa, oh-
jausta sekä palveluja. Ohjaamo on alusta, jossa julkinen, yksityinen ja 
kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymi-
seen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kaupungin strategiassa (Maailman 
toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021) Ohjaamo-
toimintaan koko valtuustokaudelle. TE-hallinnon kautta kanavoitu halli-
tuksen erillismääräraha Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamiseen on varat-
tu vuoden 2021 loppuun.

Helsingin kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikön Nuor-
ten palvelut koordinoi ja johtaa Ohjaamo toimintaa ja vastaa sen toi-
minnan toteutuksesta. Ohjaamossa tapahtuvasta päivittäisestä monia-
laisen työn organisoimisesta vastaa projektipäällikkö tiiviissä yhteis-
työssä muiden toimialojen ja Uudenmaan TE-toimiston hallinnollisten 
esimiesten kanssa.

Ohjaamossa tarjotaan monialaista ja -kanavaista matalan kynnyksen 
neuvonta- ja ohjauspalvelua.
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Kukin toimija tuottaa Ohjaamon yhteiseen palvelualustaan seuraavat 
palvelut:

 sosiaali- ja terveystoimiala: terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän 
palvelut

 kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala: pedagogiset, opinto-ohjaajan 
ja koulutuspalvelut

 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala: nuorisotyön ja nuorten tieto- ja 
neuvontatyön palvelut

 kaupunginkanslia: uraohjauksen, kehittämisen ja hallinnon palvelut
 Uudenmaan TE-toimisto: työllisyydenhoidon ja työnantajayhteistyön 

sekä kehittämisen ja hallinnon palvelut

Toimijat yhdessä kehittävät ja toteuttavat yhteen sovitettuja, monialai-
sia palveluprosesseja nuorten tarpeiden mukaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää Ohjaamotoimintaa hyvänä ja kat-
soo, että jatkossa tulee pohtia nykyisten monialaisten palveluiden riittä-
vyyttä Ohjaamotoiminnan toteuttamiseen. Lisäksi on hyvä selvittää lisä-
resurssien ja niiden kohdentamisen tarvetta sekä tarjottavien palvelui-
den sijaintia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt lisäre-
sursoinnit sijoittuvat pääasiassa sosiaali- ja terveystoimialan vastuu-
alueelle. Toimialat päättävät kukin omista resursoinneistaan. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala tuottaa sopimuksen mukaan pedagogiset, 
opinto-ohjauksen ja koulutuspalvelut, joihin mainitussa aloitteessa ei 
esitetä lisäresurssia.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2019 
mennessä valtuutettu Maria Ohisalon ja 23 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta Ohjaamotoiminnan resurssien nostamisesta. Aloitteessa 
esitetään Ohjaamoon palkattavaksi kaksi asumisneuvojaa, yksi sosiaa-
lityöntekijä ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys- 
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialoilta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 Ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


