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OKM:n lausuntopyyntö Valtioneuvoston lapsi- ja 
nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta 2012-2015

HEL 2011-004950 T 12 04 00

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisolain mukaisen 
nuoripolitiikan kehittämisohjelman. Keskeisintä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin kannalta on se, että heillä on mahdollisuudet vaikuttaa 
itseään koskevissa asioissa ja siten laajemmin yhteiskuntaan. Lasten ja 
nuorten tulevaisuuden kannalta keskeistä on myös yhtäläiset 
mahdollisuudet koulutukseen ja työllistymiseen. On tärkeää, että 
nuorten aikuistumista ja tulevaisuuden polkuja vahvistetaan.  

Talous- ja suunnittelukeskus pitää ohjelman keskeisiä periaatteita 
kannatettavina. Ne kattavat lähtökohtaisesti lasten ja nuorten 
elämänkaaren, kasvun ja hyvinvoinnin eri osa-alueet, mutta talous- ja 
suunnittelukeskus toteaa, että kehittämisohjelma jää hyvin yleiselle 
tasolle. Se ei sisällä selkeitä painotuksia. Selkeyttäminen olisi 
mahdollista karsimalla päällekkäisyyksiä ja tarkentamalla 
toteuttamistapoja. Ongelmallista on lisäksi se, että toimenpiteitä 
esitetään tuettavaksi, vahvistettavaksi ja lisättäväksi, mutta ei 
määritellä miten nämä toimenpiteet rahoitetaan. Suunnitelman 
palvelujen lisääminen edellyttää kunnilta lisärahoitusta. Ilman 
erillisrahoitusta Helsingin taloudellinen tilanne ei mahdollista 
toimenpiteiden aloittamista ilman nykyisiä toimintoja karsimalla 
talousarvion puitteissa suunnitelmakaudella.

Talous- ja suunnittelukeskus haluaa lisäksi tuoda esille sen, että 
Helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä – Ruuti – on käytössä ja 
se pitää sisällään nuorten eri vaikuttamiskanavat, myös 
verkkovaikuttamisen.  Lasten ja nuorten vuorovaikutussuunnitelmia 
kehitetään ja toteutetaan osana lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa. Hankkeessa on luotu toimintamalleja lasten ja 
nuorten osallistumiseen heitä koskevien tilojen, palveluiden ja 
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ympäristön suunnitteluun ja suunnitelmien toteutukseen. Lisäksi 
nuorisoasiankeskus on mukana nuorten työllistämisen kehittämisessä 
ja toteuttamisessa erityisesti 17-25-vuotiaiden nuorten 
mahdollisuudessa osallistua työharjoitteluun ja palkkatuettuun 
työllistämiseen eri virastoissa. Lopuksi talous- ja suunnittelukeskus 
haluaa todeta, että Helsingin opetustoimi on jo kiinnittänyt erityistä 
huomiota siihen, että opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityistä 
tukea opintojen aloittamiseksi toisella asteella ja ohjaus- ja 
tukitoimenpiteisiin ryhdytään heti, kun opiskelijan opinnot eivät etene 
suunnitelman mukaisesti.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä ehdotuksessa olisi tullut 
ilmetä suoraan toimenpide-ehdotuksien taloudelliset 
kustannusvaikutukset. Helsingin taloudellinen tilanne ei mahdollista 
lisämäärärahan osoittamista näin laaja-alaiseen kehittämistoimintaan 
vuosina 2012-2015. Ehdotuksen toimenpiteet tulee aloittaa 
talousarvion puitteissa suunnitelmakaudella. Kaupunginhallituksen 
29.11.2010 hyväksymän talousarvion noudattamisohjeiden mukaan 
vuoden 2011 alussa on käynnistetty tuottavuutta ja työhyvinvointia 
lisäävä ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja 
taloudellisuutta ja tuottaa palvelut vuonna 2012 nykyistä edullisemmin 
asukasta kohden laskettuna.
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