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§ 1195
Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointi ja nuorten koulutukseen ja työ-
elämään pääsyn seuranta

HEL 2015-013119 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saamansa selvityksen tiedoksi

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuonna 2012 alkaneen nuorisotakuun perusteella jokaiselle alle 25-
vuotiaalle nuorelle ja 25-29-vuotiaalle vastavalmistuneelle luvattiin työ-, 
harjoittelu-, työpaja- tai opiskelupaikka kolmessa kuukaudessa. Kau-
pungin osalta toteuttamisesta ovat vastanneet kaupunginkanslian elin-
keino-osasto sekä opetusvirasto ja työvoiman palvelukeskus Duurin 
nuorten tiimi. Lisäksi takuuta toteutetaan kaupunginhallituksen juhlara-
ha –hankkeilla, jotka ovat Respa –uravalmennus, Stadin avoin opisto ja 
NYT-liikunta.

Vuoden 2015 keväällä nuorisotakuu muuttui nuorten yhteisötakuuksi ja 
siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alai-
suuteen. 

Koulutukseen pääsy

Koulutustakuu takaa perusopetuksen päättävälle nuorelle jatkopaikan. 
Helsinki on toteuttanut koulutustakuuta menestyksekkäästi. Kevään 
2015 yhteishaussa tilanne parani edelleen verrattuna vuoteen 2014. 

Stadin ammattiopistossa aloitettiin uutena koulutuksensa syksyllä 2015 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava valma -koulutus. Koulu-
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tuksen kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka 
tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea 
koulutuksen ja ammatin valinnassa. Lisäksi koulutukseen voivat hakeu-
tua koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, joilla ei ole toisen asteen 
tutkintoa sekä aikuiset maahanmuuttajat, alan vaihtajat ja uudelleen 
kouluttautuvat henkilöt. Valma -koulutus on ollut suosittua ja sen toteut-
tamistapoja eri oppimisympäristöissä kehitetään edelleen.

Nuorille suunnatut työllistämispalvelut

Työllisyydenhoidossa on syvennetty yhteistyötä kaupungin virastojen, 
TE-hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa nuorisotakuun to-
teuttamiseksi. Työllisyyspalveluista päävastuu on TE-hallinnolla, mutta 
kaupungin rooli on kasvanut suuremmaksi viime vuosina etenkin nuor-
ten palveluiden osalta. Juhlarahalla toteutetun Respa –hankkeen jat-
koksi ollaan toteuttamassa  viranomaisyhteistyötä ja palvelun kynnystä 
madaltava Ohjaamo –hanke, johon on koottu kaupungin palveluita 
Respaa laajemmin. 

Nuorisotakuun toteuttamista on vaikeuttanut jatkunut matalasuhdanne 
ja kaupungin toimenpiteiden suuntaaminen pitkäaikaistyöttömiin työ-
markkinatuen kuntaosuusmaksujen edelleen kasvaessa. Valtion työlli-
syysmäärärahaleikkaukset ja kohdentaminen pitkäaikaistyöttömiin tulee 
todennäköisesti vaikeuttamaan entisestään nuorisotakuun toteuttamis-
ta.

Helsingin väestön määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja tä-
mä on nostanut myös työttömien määrää heikon suhdannetilanteen rin-
nalla. Toisaalta myös opiskelijoiden ja työllisten määrät ovat kasvaneet 
väestönkasvun ansiosta. Vuosina 2014–2015 työttömien määrä on jat-
kanut kasvuaan. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työskentelystä

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui vuoden 2015 aikana viisi 
kertaa. Kevään kokousten asialistalla olivat nuorten aloitejärjestelmä, 
Respan toiminta ja Ohjaamon käynnistäminen sekä maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten kotoutumiseen liittyvät kysymykset ja väkivaltaisen 
extremismin ehkäisy. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin nuorten hyvinvoin-
tikertomuksen koostetta ja hyvinvointikertomuksen käsittelyä eri toimin-
taympäristöissä.

Syksyn aikana uudelle kaudelle 2015 – 2019  nimetty verkosto kokoon-
tui kolmesti. Kokouksissa käsiteltiin nuorisotakuun tilannetta eri osa-
alueilla, saatiin hyvinvointikertomukseen liittyen katsaus nuorten ter-
veystilanteeseen ja terveystapatottumuksiin ja esiteltiin uusi hyvinvointi-
kertomuksen katsaus vuodesta 2015. Verkostossa käsiteltiin myös Me-
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säätiön lahjoitusta ja sen varassa käynnistettävää maahanmuuttaja-
nuorten Helsinki-hanketta, turvapaikanhakijatilannetta sekä Ohjaamon 
käynnistymistä, kesäseteliä ja nuorten aloitejärjestelmän toteutumista 
sekä toimenpide-esityksiä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi.

Vuoden 2015 aikana kokouksia ovat isännöineet Seurakuntayhtymä, 
Liikuntavirasto, Kaartin jääkärirykmentti, Tietokeskus ja Nuorisoasiain-
keskus sekä Ruudin ydinryhmä. Kokousten isäntätahot ovat tuoneet 
kokouksissa esille omena organisaationsa käsityksiä nuoruudesta Hel-
singissä.

Nuorten hyvinvointikertomus

Nuorten hyvinvointikertomus on verkkosivusto, jonka tarkoituksena on 
muodostaa yhtenäinen tietopohja nuorille suunnattujen palvelujen joh-
tamiseen. Hyvinvointikertomuksesta julkaistiin toinen vuosikooste mar-
raskuussa 2015. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tekee raportin pe-
rusteella päätöksiä yhteisistä painopisteistä tammikuussa 2016. Edelli-
sen hyvinvointikertomuksen pohjalta kuluvan vuoden painopisteiksi 
nosteiin maahanmuuttajanuorten koulutuspolut ja seksuaalisen häirin-
nän vähentäminen. Kaupunginhallitukselle tullaan kertomaan keskeiset 
havainnot marraskuussa 2015 julkaistusta hyvinvointikertomuksesta ja 
siitä, mihin toimenpiteisiin edelliselle vuodelle valittujen painopisteiden 
tiimoilta on ryhdytty.

Nuorten kesäseteli

Helsinki kokeili kesällä 2015 ensimmäistä kertaa yhdeksäsluokkalaisille 
jaettua kesäseteliä, jolla nuori voi hankkia ensimmäisen kesätyöpaikan. 
Työnantaja sai kaupungilta 300 € korvauksen 1.6.–16.8.2015 välisenä 
aikana työllistämänsä nuoren palkasta. Nuoren palkka oli vähintään 
335 euroa. Seteli jaettiin 2288 yhdeksäsluokkalaiselle Itä- ja Koillis-Hel-
singissä. Kesäseteliä käytti 19 prosenttia sen saaneista, mitä voidaan 
pitää hyvänä tuloksena ensimmäiselle vuodelle. Kokonaan uusia työ-
paikkoja syntyi yli 200. Setelin avulla 301 työnantajaa palkkasi 438 
nuorta. Työnantajien mukaan 62 prosenttia työpaikoista syntyi kesäse-
telin ansiosta. Useat työnantajat myös raportoivat palkanneensa setelin 
ansiosta nuoremman työntekijän tai useamman työntekijän. Työpai-
koista 67 prosenttia oli yksityisellä sektorilla. Kokeilu rahoitettiin kau-
punginkanslian ja nuorisoasiainkeskuksen määrärahoista. Vuonna 
2016 kokeilu laajennetaan koskemaan kaikkia Helsingissä peruskoulua 
käyviä yhdeksäsluokkalaisia. Kokeilua hallinnoi nuorisoasiainkeskus.

Me-säätiön lahjoitus

Helsinkiläinen Me-säätiö on ilmoittanut lahjoittavansa Helsingin kau-
pungille 2,27 miljoonaa euroa käytettäväksi uusiin työmuotoihin maa-
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hanmuuttajanuorten aseman tasa-arvoistamiseksi. Lahjoitusta hallinnoi 
nuorisoasiainkeskus. Tarkemmasta käytöstä päätetään noin keväällä 
2016 toteutettavan palvelumuotoiluprojektin jälkeen, johon osallistuu 
laajasti nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia Helsingin 
kaupungilta ja kansalaisjärjestöistä. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi toi-
mivia työmalleja ulkomailta. Lahjoituksella rahoitetaan viisivuotinen yksi 
tai useampi palvelukokeilu, jonka vuosikustannuksista Me-säätiö kattaa 
450 000 euroa ja nuorisoasiainkeskus 50 000 euroa.

Nuorten koulupolkuihin liittyvistä asioista on kaupunginhallituksen ko-
kouksessa kertomassa opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen, työllis-
tymisestä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela 
ja  nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista nuorisotoimenjohtaja  Tommi 
Laitio. Iltakouluaineisto toimitetaan luottamushenkilöportaaliin. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


