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Hallitusohjelmaan kuuluva nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 
varmistaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmis-
tuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Työ- 
ja elinkeinohallinto on tämän vuoden aikana laajentanut nuorisotakuuta 
koskemaan kaikkia alle 30-vuotiaita riippumatta siitä ovatko he vasta-
valmistuneita. Päävastuu nuorten yhteiskuntatakuusta kuuluu valtiolle 
ja nuorten yhteiskuntatakuun velvoite alkaa nuoren ilmoittautumisesta 
työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Tällä hetkellä Uu-
denmaan TE-toimistossa on keskimäärin noin 5 000 nuorten yhteiskun-
tatakuun piiriin kuuluvaa helsinkiläistä nuorta. 
 
Helsingin kaupungin työllisyydenhoito on jo usean vuoden ajan kanta-
nut mittavaa vastuuta helsinkiläisen nuorisotyöttömyyden hoitamisesta. 
Nuorille on omia palveluja, erilaisia hankkeita, työvoiman palvelukeskus 
Duurissa oma nuorten tiimi, nuorten pajatoimintaa ja oma kiintiö palk-
katukityössä. Lisäksi nuoret ovat oikeutettuja myös kaikkiin muihin työl-
lisyydenhoidon palveluihin yhdessä muiden työttömien ryhmien kanssa.   
 
Kaupungin työllisyydenhoitoon perustettiin syksyllä 2009 nuorten ohja-
us- ja neuvontapiste Tulevaisuustiski palvelemaan niitä nuoria, jotka ei-
vät peruskoulun päättymisen jälkeen pääse tai aloita toisen asteen 
opintoja. Näin kaupunki on ottanut vastuuta myös niistä nuorista, jotka 
eivät vielä ikänsä puolesta kuulu työvoimahallinnon vastuulle ja näin ol-
len nuorten yhteiskuntatakuun piiriin. Tulevaisuustiskillä asioi vuosittain 
noin 500 helsinkiläistä nuorta, jotka saavat ohjausta ja tukea oman tu-
levaisuutensa suunnitteluun.    
 
Kaupungin 10 miljoonan euron juhlaraha päätettiin viime vuonna suun-
nata nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Henkilöstökeskus sai yhtenä vi-
rastona vastuulleen suunnitella toimintaa tämän tavoitteen toteuttami-
seksi. Henkilöstökeskus on valmistellut yhteistyössä Uudenmaan työ- 
ja elinkeinotoimiston kanssa RESPA-hanketta, joka täydentää nuorten 
yhteiskuntatakuuta tarjoamalla palveluja niille nuorille, joille TE-toimisto 
ei löydä ratkaisua tilanteeseen yhteiskuntatakuun määräajan eli 3 kuu-
kauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Kohderyhmän kooksi on 
arvioitu noin 1 000 nuorta/vuosi. RESPA tulee tarjoamaan näille nuoril-
le henkilökohtaista uravalmennusta sekä kaupungin monipuolisen työl-



 
 

lisyydenhoidon palvelujen valikon käyttöön yhdessä nuoren kanssa 
tehtävän suunnitelman mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on helsinki-
läisen nuorisotyöttömyyden alentaminen. 
    
Helsingissä on varsin monipuoliset nuorille suunnatut palvelut sekä 
työllisyydenhoidossa että laajemminkin. Toukokuussa käynnistettävä 
RESPA-hanke tulee täydentämään näitä palveluja omalla uravalmen-
nuksen palvelullaan. Helsingin työllisyydenhoidossa on myös muuten 
tehty jo pitkään kehittämistyötä asiakasohjauksen ja suunnitelmallisen 
palvelujen käytön edistämiseksi. Osa tätä työtä on TE-toimiston kanssa 
vuosittain solmittava yhteistyösopimus, jossa sovitaan yhteisistä toi-
minnan tavoitteista ja painopistealueista. Vuoden 2013 osalta on val-
mistelutyön aikana sovittu, että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttami-
nen yhteistyössä on yksi yhteisen toiminnan painopistealueista.  

  
 Helsinkiin on perustettu viime vuonna nuorten ohjaus- ja palveluverkos-

to, jonka tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista 
Helsingissä, edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamis-
ta, suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja ja koordinoida eri 
hallintokuntien nuorten palveluiden järjestämistä. Lisäksi verkoston teh-
täväksi on määritelty myös juhlarahalla toteutettavien projektien sekä 
nuorisotakuun toteuttamisen seuranta. Lisäksi työllistämistoimikunnan 
tulee kaupunginhallituksen asettamispäätöksen mukaisesti edistää 
nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista työllisyydenhoidon toimenpi-
tein. 

 
 Työllistämistoimikunta toteaa, että kaupunki tuottaa jo tällä hetkellä laa-

jaa toimintaa ja mittavia palveluja nuorten yhteiskuntatakuun toteutta-
miseksi. Sen lisäksi, että näitä palveluja tuotetaan monihallintokuntai-
sesti ja yhteistyössä TE-hallinnon kanssa, on Helsinkiin perustettu kau-
punginjohtajan päätöksellä yllä mainittu nuorten ohjaus- ja palveluver-
kosto, joka vastaa kokonaisuuden seurannasta. Verkoston puheenjoh-
tajana toimii sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja ja 
verkostossa on jäseniä kaupungin eri hallintokunnista, työ- ja poliisihal-
linnosta sekä asiantuntijoina laaja kolmannen sektorin edustus. Verkos-
to on kokoontunut ensimmäisen kerran viime vuoden joulukuussa ja se 
jatkaa toimintaansa nuorille suunnattujen palvelujen edistämiseksi. 
Näin ollen työllistämistoimikunta katsoo, ettei Helsinkiin ole tarpeellista 
perustaa uutta aloitteentekijöiden esittämää nuorisotakuuryhmää.  
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