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§ 192
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Pauliina Saareksen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamises-
ta moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun

HEL 2020-002460 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Pauliina 
Saareksen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta moniam-
matillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun seuraavan lausunnon:

Helsingissä kaupunkilaisen hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikkien 
toimialojen yhteistyönä. Kaupunkitasoinen hyvinvointisuunnitelma 
2019─2021 sisältää keskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
(HYTE) painopisteet sekä niihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja mitta-
rit. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä ohjataan 
ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla. Suunni-
telma on konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää valitut tavoitteet, 
toimenpiteet, mittarit sekä toimenpiteiden vastuutahot. Toimialat vas-
taavat toimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyössä sidosryhmien kans-
sa.

Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonai-
suuteen kuuluu useita verkostoja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on tärkeä toimija etenkin Lasten ja nuorten strategisessa verkostossa 
(LANU-verkosto) sekä lasten ja nuorten palvelujen integraatioryhmäs-
sä. LANU-verkosto johtaa hyvinvointisuunnitelman lapsiin ja nuoriin liit-
tyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista, tarkistaa toimenpitei-
tä vuosittain sekä nostaa esille mahdollisia kehittämistarpeita lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin parantamiseen liittyen osana vuosittaista talous-
arviovalmistelua. Palvelujen integraatioryhmä edistää lasten ja nuorten 
palvelujen yhteensovittamista sekä varmistaa ilmiölähtöisten palvelu-
ketjujen rakentamisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. 

Nuorisotyötä tehdään yhä enemmän jalkautuen ja perinteisten nuoriso-
tilojen ulkopuolella. Helsingin kaupungin liikkuva ja jalkautuva nuoriso-
työ tapaa nuoria esimerkiksi kauppakeskuksissa, rautatieasemalla, 
puistoissa, tapahtumissa ja muissa nuorten suosimissa ajanviettopai-
koissa. Nuorisotyötä tehdään myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa nuorisotyöstä ja nuorten palvelu-
kokonaisuudesta. Yksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toi-
menpiteistä on nuorille suunnatun liikkuvan mielenterveystyön kaltais-
ten matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä nuorisopalvelujen, mui-
den alueellisten toimijoiden sekä koulujen ja oppilaitosten yhteistyötä. 
Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen 
tuen haastavissa tilanteissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa nuorten tarvit-
sema tuki toteutetaan monialaisen asiantuntijuuden sekä eri toimijoiden 
välisen verkostoyhteistyön kautta. Kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja terveyttä edistetään toimialojen ja sidosryhmien yhteis-
työnä osana HYTE-kokonaisuutta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liitty-
vät asiat on lautakunnan mielestä tarkoituksenmukaista käsitellä HY-
TE-verkostoissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2021 ei 
ole varauduttu talousarvioaloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Varavaltuutettu Pauliina Saareksen talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 22.9.2020 
mennessä varavaltuutettu Pauliina Saareksen ja 14 muun allekirjoitta-
neen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään 450 000 euron mää-
rärahaa moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kehittämiseen ja 
kokeiluun neljän työparin laajuudella. Aloitteen mukaan liikkuvan nuori-
sotyön toimintamallin kehittämistä ja kokeilua nuorisotoimen, sosiaali- 
ja terveystoimen sekä poliisin ennalta estävän toiminnan yhteistyönä 
on esitetty Helsingin sote integraatioryhmälle (palvelujen integraatio-
ryhmä). 

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

Esittelijä
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