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§ 161
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun 
määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02)

HEL 2012-001664 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, 
opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja 
liikuntaviraston käyttämään vuoden 2012 talousarviokohdalle 1 04 02, 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 milj. euron määrärahasta seuraavasti 
lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi 
vuonna 2012. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lisäksi 
määrärahan jaossa on otettu huomioon talousarvion perustelut, 
strategiaohjelman toteutus, kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteet 
ja kokemukset aiemmin tällä määrärahalla toteutetuista hankkeista. 
Monihallintokuntaisten yhteistyöhankkeiden määrärahan käyttöoikeus 
on osoitettu hanketta koordinoivalle hallintokunnalle. 

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien 
parantumisen edistämiseksi 4 105 000 euroa seuraavasti:

sosiaaliviraston käyttöön 2 660 000 euroa
terveyskeskuksen käyttöön 1 120 000 euroa
opetusviraston käyttöön 325 000 euroa

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä 
koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen 
diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 1 895 000 euroa 
seuraavasti:

nuorisotoimen käyttöön 880 000 euroa
liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa 
opetusviraston käyttöön 210 000 euroa
kulttuurikeskuksen käyttöön 260 000 euroa
terveyskeskuksen käyttöön 135 000 euroa

Yhteensä 6 000 000 euroa.

Näiden määrärahojen kohdentamisessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joiden 
avulla parhaiten varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
keskeisten synergiaetuja hyödyntävien, toimintatapoja uudistavien ja 
vaikuttavuutta lisäävien sekä palvelurakennemuutosta edistävien 
kärkihankkeiden käynnistyminen.
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaaliviraston, 
terveyskeskuksen, opetusviraston, kulttuurikeskuksen, 
nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2012 
talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 milj. 
euron määrärahasta seuraavasti lasten ja nuorten 
hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2012. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lisäksi määrärahan jaossa 
on otettu huomioon talousarvion perustelut, strategiaohjelman toteutus, 
kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteet ja kokemukset aiemmin tällä 
määrärahalla toteutetuista hankkeista. Monihallintokuntaisten 
yhteistyöhankkeiden määrärahan käyttöoikeus on osoitettu hanketta 
koordinoivalle hallintokunnalle. 

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien 
parantumisen edistämiseksi 4 105 000 euroa seuraavasti:

sosiaaliviraston käyttöön 2 660 000 euroa
terveyskeskuksen käyttöön 1 120 000 euroa
opetusviraston käyttöön 325 000 euroa

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä 
koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen 
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diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 1 895 000 euroa 
seuraavasti:

nuorisotoimen käyttöön 880 000 euroa
liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa 
opetusviraston käyttöön 210 000 euroa
kulttuurikeskuksen käyttöön 260 000 euroa
terveyskeskuksen käyttöön 135 000 euroa

Yhteensä 6 000 000 euroa.

Näiden määrärahojen kohdentamisessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joiden 
avulla parhaiten varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
keskeisten synergiaetuja hyödyntävien, toimintatapoja uudistavien ja 
vaikuttavuutta lisäävien sekä palvelurakennemuutosta edistävien 
kärkihankkeiden käynnistyminen.

Esittelijä

Kj toteaa, että talousarviossa on vuodelle 2012 varattu 6 milj. euroa 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, talousarviokohdalle 1 04 02 
käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Määrärahalla pyritään mm. 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeisten hankkeiden 
toteuttamiseen ja tavoitteiden toteutumisen edistämiseen. Myös 
strategiaohjelmassa 2009 - 2012 on asetettu tavoitteeksi, että lasten ja 
nuorten hyvinvointi paranee ja lastensuojelutarve vähentyy. 

Kaupunginjohtaja asetti vuonna 2009 työryhmän laatimaan 
suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun 
6 milj. euron määrärahan käytöstä. Työryhmässä oli sosiaaliviraston, 
terveyskeskuksen, opetusviraston, kulttuurikeskuksen, 
nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston edustajat. Työryhmä otti 
työssään huomioon talousarvion perustelut, strategiaohjelman 
toteutuksen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä 
kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteet. Työryhmän ehdotus 
määrärahan käytöstä oli yksimielinen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus on edennyt 
suunnitellusti. Vuoden 2011 aikana kaikkien yli kahdenkymmenen 
kärkihankkeen työskentely on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. 
Toimijatahoina ovat sosiaali-, terveys-, opetusvirasto, 
nuorisoasiainkeskus, kulttuurikeskus, liikuntavirasto, kaupungin 
kirjasto, henkilöstökeskus sekä lukuisat kolmannen sektorin toimijat. 
Kärkihankkeet ovat osallistuneet yhteiseen arviointityöskentelyyn ja 
tehneet hankekohtaiset arviointisuunnitelmat. LASU työskentelyn 
etenemisestä on tuotettu säännölliset seurantaraportit ja lopulliset 
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tulokset raportoidaan 2012 keväällä. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman ohjaus- ja johtamisrakenne on kokoontunut 
säännöllisesti ja ohjannut seurantatiedon pohjalta työskentelyn 
etenemistä ja luonut perustaa monihallintokuntaiselle johtamisen 
mallille. Hankkeiden aikatauluista johtuen on vuodelta 2011 säästynyttä 
määrärahaa haettu ylitysoikeutena käytettäväksi n. 1,0 milj. euroa. 
Ylitysesityksen perusteena on määrärahasäästön lisäksi hankkeiden 
jatkuvuus. Ylitysesitys vuodelle 2012 on hyväksytty valtuustossa 
1.2.2012. 

Vuosien 2013–2016 hyvinvointisuunnitelman valmistelu on aloitettu 
vuoden 2011 lopussa edelleen hallintokuntien laajana yhteistyönä.
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