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§ 47
Nuorisolautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksesta 2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon kertomuksen kohdista 2.6, 4.1.1 ja 4.7.1.

2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että 
nuorisotoimen menot ovat ylittyneet noin 268 000 eurolla. 
Nuorisolautakunta toteaa, että nuorisoasiainkeskus ei ole ylittänyt 
menoraamiaan. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 
nuorisoasiainkeskukselle ylitysoikeutta 170 000 euroa 12.12.2012 ja 
112 000 euroa 13.13.2013. Ylitysoikeutta myönnettiin yhteensä 282 
000 euroa tukien ja avustusten sekä ulkopuolisin varoin rahoitetun 
toiminnan arvioitua suuremmista tuloista johtuen. Tilipäätöksen 
mukaan vuonna 2012 käyttämättä jäi 13 948 euroa.

Jäsenkorttien lukumäärä -mittarin talousarvioon määriteltyä sitovaa 
tavoitetta ei saavutettu. Toteutuma on 10 257, kun tavoitetasoksi oli 
asetettu 11 000 jäsenkorttia. Toteuma jäi 743 kappaletta alle tavoitteen. 
Nuorisoasiainkeskuksen kaikki muut sitovat toiminnalliset tavoitteet, 
käyntikerrat, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret ja 
suunnitelmallisesti tuetut nuoret toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. 

Vuonna 2010 nuorisoasiainkeskuksessa tehtiin jäsenkorttiuudistus. 
Sen keskeisenä sisältönä oli jäsenkortin voimassaolokauden 
muuttaminen vastaamaan kouluvuotta. Siten jäsenkortteja alettiin 
myöntää syksystä 2010 alkaen elokuun alusta seuraavan vuoden 
heinäkuun loppuun. Kortin voimassaolokauden muuttamisen 
seurauksena myönnettiin osin päällekkäin koko vuodelle ja uudelle 
kouluvuoden mukaiselle kaudelle. Tämä merkitsi seurannassa 
jäsenkorttien määrän varsin merkittävää kasvua vuosille 2010 -11. 
Vuosi 2012 oli muutosvaihetta seurannut tasaantumisen jakso. Sen 
aikana nuorille annettujen jäsenkorttien määrä jäi aikaisempaa ja 
arvioitua pienemmäksi. Vuosi 2009 oli viimeisin kokonainen vuosi, 
jolloin jäsenkorttien lukumäärää voidaan verrata arviointikertomuksen 
vuoteen. Silloin jäsenkortteja myönnettiin 12 031. Sitä edellisenä 
vuonna (2008) jäsenkortteja - silloin ne olivat vielä maksullisia - myytiin 
8 177 kappaletta.
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Jäsenkorttimäärän vähenemisen syitä on useita. Seurantakauden 
muutos vaikuttaa edelleen korttien määrään. Nykyisin nuorisotyössä 
toiminta jakautuu kolmeen varsin itsenäiseen toiminnalliseen jaksoon: 
syyskauteen, kevääseen ja kesään. Kentän toimipaikoissa, missä 
valtaosa jäsenkorteista annetaan, ei aina ehditä markkinoida 
jäsenkortteja riittävän aktiivisesti. Varsinkin kesätoimintakauden alku on 
hankala jäsenkorttien markkinointiajankohta, kun syyskauden aloitus 
elokuussa, ja siten uudet jäsenkortit, on jo hyvin lähellä.

Toinen rakenteellinen muutos vaikuttaa myös vähentävästi Helsingissä 
myönnettäviin jäsenkortteihin. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa 
siirryttiin vuoden 2011 alusta yhteisiin nuorisotalojen jäsenkortteihin, 
jolloin Espoon ja Vantaan antamilla jäsenkorteilla on voinut käydä 
helsinkiläisissä nuorisotyön toiminnoissa. Helsingillä ei ole käytössä 
seurantajärjestelmää, jolla voitaisiin seurata ulkokuntalaisten nuorten 
käyntejä nuorisotiloissa. 

Kolmanneksi vuoden 2012 aikana useita nuorisotiloja oli korjaustöiden 
vuoksi pitkiä jaksoja suljettuina, kuten Jakomäki, Myllypuro, Pukinmäen 
mopohalli ja Maunula, missä toimintaa on järjestetty väliaikaisissa 
pienissä tiloissa. Tilojen poikkeusjärjestelyt vähentävät yleensä 
merkittävästi jäsenkorttien määrää.  

Neljänneksi nuorisoasiainkeskuksen toimintastrategian painopiste, 
nuorten vaikuttamisen edistäminen on suunnannut toimintaa 
intensiivisempään työskentelyyn aktiivisten nuorten kanssa, jolloin suuri 
nuorten määrä ja jäsenkortit eivät ole keskeisiä tavoitteita. Lisäksi 
nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen on suunnannut toimintaa 
varttuneempiin nuoriin, jotka kokevat jäsenkortin vähemmän 
merkityksellisenä. 

Nuorisoasiainkeskus kohdentaa toimintaansa jo vuonna 2014 
strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti sähköisten palvelujen 
lisäämiseen muun muassa monipuolistamalla verkossa toimivaa 
nuorten Harrastushakua yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa. Internetin 
erilaisissa ympäristöissä tehdään nuorisotyötä aikaisempaa 
monipuolisemmin. Nuorten kuulemisen ja vaikuttamisen toimintatapoja 
paikallisiin ja koko Helsinkiä koskeviin asioihin levitetään Ruuti-
vaikuttamisjärjestelmän kautta muihin hallintokuntiin.

Hallintokuntarajat ylittäviä toimintoja lisätään erityisesti nuorten 
pienryhmien toiminnassa. Pienryhmätoimintaa voidaan tuottaa yhdessä 
liikuntaviraston ja kulttuurikeskuksen kanssa, kuten toimittiin Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa. Hyvä 
vapaa-aika -kehitys- ja tutkimushankkeessa yläkouluikäisten 
pitkäjänteinen ryhmämuotoinen toiminta ja sen vaikuttavuus ovat 
kolmen hallintokunnan yhteisen työskentelyn ydintä.
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4.1.1 Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Nuorisoasiainkeskus on vuosittain sitoutunut talousarvioraamiin. Koska 
raami on ollut jo useamman vuoden tiukka, on nuorisoasiainkeskus 
joutunut sopeuttamaan talousarvionsa annettuun raamiin. Tarvittavat 
säästöt vuonna 2012 tehtiin pääasiassa henkilöstömenoista, koska 
nuorisolautakunta ei halunnut vähentää tiloja. Vuonna 2012 oli 
täyttämättä yli kaksikymmentä vakanssia. Vuonna 2013 raamiin 
pääsemiseksi luovuttiin Vuorilahden kurssikeskuksesta ja pysyvästi 
neljästätoista vakanssista. Tämän lisäksi joudutaan henkilöstömenoista 
säästämään yli kymmenen vakanssin edestä henkilöstökuluja.

Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 tuottavuutta edistävät keskeiset 
toimenpiteet toteutuivat varsin hyvin:

 Tuottavuuden seurantamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 
alusta. Tuottavuusmallilla seurataan kolme kertaa vuodessa 
yhteensä 83 toimipaikan tai toiminnon tuottavuutta. 
Tuottavuuden seurantaa tehdään lisäksi yksikkö- 
/toimistotasolla, osastoissa ja koko virastossa.

 Sähköisiä palveluita on lisätty ottamalla käyttöön sähköinen 
harrastushaku ja avustushaku. Harrastushaku-palvelun kautta 
nuoret voivat hakea kurssitietoja ja ilmoittautua 
harrastekursseille. Harrasteita voivat järjestelmään ilmoittaa eri 
virastot ja helsinkiläiset järjestöt. Nuorisoasiainkeskus oli 
pilottina sähköisen avustustenhaku-järjestelmän käyttöönotossa. 
Sähköisestä jäsenkorttien hakemisesta luovuttiin, koska 
merkittävällä osalla nuoria ei ole järjestelmän vaatimia 
pankkitunnuksia.

 Vapaaehtoisten tekemien tuntien määrä nuorisotyössä lisääntyi 
edelleen. Koko viraston vapaaehtoisten aikuisten ja nuorten 
tuottama tuntimäärä vuonna 2012 oli yli 20 000. (20 326) 

 Tilojen ulkopuolinen käyttö tehostui talousarviossa kuvattujen 
tavoitteiden mukaisesti noin 42 000 käyntikerralla. 

Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuus mitattuna virastotason 
tuottavuusindeksillä nousi vuonna 2012 (115) vuodesta 2011 (108). 
Lähtöarvona indeksillä on vuosi 2009=100.

Taloussuunnitelmakaudella 2014 – 2016 tuottavuutta pyritään 
parantamaan tilojen käyttöastetta tehostamalla, palveluverkkoa 
tarkistamalla, lisäämällä sähköisiä palveluja ja kehittämällä uusia 
toimintakonsepteja, joissa vapaaehtoisilla nuorilla ja kolmannen 
sektorin toimijoilla on nykyistä vahvempi rooli nuorisotyössä.
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4.7.1 Oppisopimuskoulutuksen käyttö ja tehostamismahdollisuudet

Nuorille suunnattu oppisopimuskoulutus, jossa pääosa oppimisesta 
tapahtuu työpaikoilla osana ammattitaitoista työyhteisöä ja johon liittyy 
ammatillisiin näyttöihin valmentavaa koulutusta ammatillisissa 
oppilaitoksissa, tarjoaa nuorille toiminnallisen tavan kiinnittyä 
työelämään ja yhteiskuntaan. Nuorilla on erilaisia syitä edetä 
työelämään epätavanomaisiakin polkuja. Osa esteistä voidaan purkaa 
nopeuttamalla nuoren pääsyä työyhteisön jäseneksi ja mahdollistaa 
erilaisia osaamisen osoittamisen tapoja.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet ovat monimuotoisia ja niillä 
tavoitetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria. 
Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen nuoremmalle ikäryhmälle voi olla 
yksi tapa vastata tähän tarpeeseen. Kaupungin tulisi tehdä linjaus siitä, 
missä määrin ja mille ammattialoille kaupungin omissa työpaikoissa 15 
-17 -vuotiaita nuoria voitaisiin erityisesti ohjata. Lähtökohtana tulee olla 
oppisopimuksen jälkeinen työllistyminen ja tämän vuoksi niiden 
koulutusalojen ja ammattien valitseminen, jotka avautuvat 
oppisopimuksen kautta, tulee tehdä kaupungin työvoiman tarve 
huomioiden. Lisäksi tuetun oppisopimusmallin toteuttaminen edellyttää, 
että sille varataan tarvittavat resurssit tehtävästä vastaavan 
hallintokunnan talousarvioon. 

Toisen asteen oppilaaksi ottamisen kriteerien muutosten myötä tulee 
jatkossa kiinnittää huomio niihin nuoriin, jotka ovat hakemassa toista 
kertaa ammatillisiin opintoihin, eivätkä ole mahdollisesti pääsemässä 
tai pääse sisään oppilaitoksiin. Tämä ryhmä tulee nuorisolautakunnan 
mielestä erityisesti huomioida oppisopimuksia ja avoimen 
ammattiopiston kokonaisuutta hahmoteltaessa.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä että nuorille suunnatun 
oppisopimuskoulutuksen tueksi yrityksissä ja kaupungin omissa 
työpaikoissa, myös työelämän edustajia koulutetaan ja valmennetaan. 
Tukitoimien avulla varmennetaan nuorten tutkinnon suuntainen 
oppiminen ja tutkinnon läpäisy.

Lisäksi kaupungin tulee omien virastojensa puitteissa toteuttavien 
oppisopimusten lisäksi etsiä ja ottaa aktiivisesti käyttöön tapoja tukea 
niitä yrityksiä, jotka avaavat nuorille suunnattuja 
oppisopimustyöpaikkoja. Selvitettävä vaihtoehto voi olla yritykselle 
maksettava korvaus työpaikkaohjaajan työpanoksesta.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana toimii sivistys- ja 
henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja. Tämän verkoston yhdeksi 
tehtäväksi on todettu nuoriso- ja yhteiskuntatakuun toteutumisen 
seuranta tässä kaupungissa. Tässä mielessä on luontevaa, että 
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nuorten ohjaus- ja palveluverkosto voisi olla se yhteistyöelin, jossa 
hallintokuntien yhteiset käytännöt oppisopimustoiminnan kehittämisestä 
sovitaan. Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että 
oppisopimuskoulutuksen kehittämisen osalla tehtävät linjaukset ja 
toimenpiteet otetaan joka tapauksessa huomioon nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston työssä ja verkostoa kuullaan tätä kehitettäessä.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättänee antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon kertomuksen kohdista 2.6, 4.1.1 ja 4.7.1.

2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että 
nuorisotoimen menot ovat ylittyneet noin 268 000 eurolla. 
Nuorisolautakunta toteaa, että nuorisoasiainkeskus ei ole ylittänyt 
menoraamiaan. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 
nuorisoasiainkeskukselle ylitysoikeutta 170 000 euroa 12.12.2012 ja 
112 000 euroa 13.13.2013. Ylitysoikeutta myönnettiin yhteensä 282 
000 euroa tukien ja avustusten sekä ulkopuolisin varoin rahoitetun 
toiminnan arvioitua suuremmista tuloista johtuen. Tilipäätöksen 
mukaan vuonna 2012 käyttämättä jäi 13 948 euroa.

Jäsenkorttien lukumäärä -mittarin talousarvioon määriteltyä sitovaa 
tavoitetta ei saavutettu. Toteutuma on 10 257, kun tavoitetasoksi oli 
asetettu 11 000 jäsenkorttia. Toteuma jäi 743 kappaletta alle tavoitteen. 
Nuorisoasiainkeskuksen kaikki muut sitovat toiminnalliset tavoitteet, 
käyntikerrat, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret ja 
suunnitelmallisesti tuetut nuoret toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. 

Vuonna 2010 nuorisoasiainkeskuksessa tehtiin jäsenkorttiuudistus. 
Sen keskeisenä sisältönä oli jäsenkortin voimassaolokauden 
muuttaminen vastaamaan kouluvuotta. Siten jäsenkortteja alettiin 
myöntää syksystä 2010 alkaen elokuun alusta seuraavan vuoden 
heinäkuun loppuun. Kortin voimassaolokauden muuttamisen 
seurauksena myönnettiin osin päällekkäin koko vuodelle ja uudelle 
kouluvuoden mukaiselle kaudelle. Tämä merkitsi seurannassa 
jäsenkorttien määrän varsin merkittävää kasvua vuosille 2010 -11. 
Vuosi 2012 oli muutosvaihetta seurannut tasaantumisen jakso. Sen 
aikana nuorille annettujen jäsenkorttien määrä jäi aikaisempaa ja 
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arvioitua pienemmäksi. Vuosi 2009 oli viimeisin kokonainen vuosi, 
jolloin jäsenkorttien lukumäärää voidaan verrata arviointikertomuksen 
vuoteen. Silloin jäsenkortteja myönnettiin 12 031. Sitä edellisenä 
vuonna (2008) jäsenkortteja - silloin ne olivat vielä maksullisia - myytiin 
8 177 kappaletta.

Jäsenkorttimäärän vähenemisen syitä on useita. Seurantakauden 
muutos vaikuttaa edelleen korttien määrään. Nykyisin nuorisotyössä 
toiminta jakautuu kolmeen varsin itsenäiseen toiminnalliseen jaksoon: 
syyskauteen, kevääseen ja kesään. Kentän toimipaikoissa, missä 
valtaosa jäsenkorteista annetaan, ei aina ehditä markkinoida 
jäsenkortteja riittävän aktiivisesti. Varsinkin kesätoimintakauden alku on 
hankala jäsenkorttien markkinointiajankohta, kun syyskauden aloitus 
elokuussa, ja siten uudet jäsenkortit, on jo hyvin lähellä.

Toinen rakenteellinen muutos vaikuttaa myös vähentävästi Helsingissä 
myönnettäviin jäsenkortteihin. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa 
siirryttiin vuoden 2011 alusta yhteisiin nuorisotalojen jäsenkortteihin, 
jolloin Espoon ja Vantaan antamilla jäsenkorteilla on voinut käydä 
helsinkiläisissä nuorisotyön toiminnoissa. Helsingillä ei ole käytössä 
seurantajärjestelmää, jolla voitaisiin seurata ulkokuntalaisten nuorten 
käyntejä nuorisotiloissa. 

Kolmanneksi vuoden 2012 aikana useita nuorisotiloja oli korjaustöiden 
vuoksi pitkiä jaksoja suljettuina, kuten Jakomäki, Myllypuro, Pukinmäen 
mopohalli ja Maunula, missä toimintaa on järjestetty väliaikaisissa 
pienissä tiloissa. Tilojen poikkeusjärjestelyt vähentävät yleensä 
merkittävästi jäsenkorttien määrää.  

Neljänneksi nuorisoasiainkeskuksen toimintastrategian painopiste, 
nuorten vaikuttamisen edistäminen on suunnannut toimintaa 
intensiivisempään työskentelyyn aktiivisten nuorten kanssa, jolloin suuri 
nuorten määrä ja jäsenkortit eivät ole keskeisiä tavoitteita. Lisäksi 
nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen on suunnannut toimintaa 
varttuneempiin nuoriin, jotka kokevat jäsenkortin vähemmän 
merkityksellisenä. 

Nuorisoasiainkeskus kohdentaa toimintaansa jo vuonna 2014 
strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti sähköisten palvelujen 
lisäämiseen muun muassa monipuolistamalla verkossa toimivaa 
nuorten Harrastushakua yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa. Internetin 
erilaisissa ympäristöissä tehdään nuorisotyötä aikaisempaa 
monipuolisemmin. Nuorten kuulemisen ja vaikuttamisen toimintatapoja 
paikallisiin ja koko Helsinkiä koskeviin asioihin levitetään Ruuti-
vaikuttamisjärjestelmän kautta muihin hallintokuntiin.

Hallintokuntarajat ylittäviä toimintoja lisätään erityisesti nuorten 
pienryhmien toiminnassa. Pienryhmätoimintaa voidaan tuottaa yhdessä 
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liikuntaviraston ja kulttuurikeskuksen kanssa, kuten toimittiin Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa. Hyvä 
vapaa-aika -kehitys- ja tutkimushankkeessa yläkouluikäisten 
pitkäjänteinen ryhmämuotoinen toiminta ja sen vaikuttavuus ovat 
kolmen hallintokunnan yhteisen työskentelyn ydintä.

4.1.1 Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Nuorisoasiainkeskus on vuosittain sitoutunut talousarvioraamiin. Koska 
raami on ollut jo useamman vuoden tiukka, on nuorisoasiainkeskus 
joutunut sopeuttamaan talousarvionsa annettuun raamiin. Tarvittavat 
säästöt vuonna 2012 tehtiin pääasiassa henkilöstömenoista, koska 
nuorisolautakunta ei halunnut vähentää tiloja. Vuonna 2012 oli 
täyttämättä yli kaksikymmentä vakanssia. Vuonna 2013 raamiin 
pääsemiseksi luovuttiin Vuorilahden kurssikeskuksesta ja pysyvästi 
neljästätoista vakanssista. Tämän lisäksi joudutaan henkilöstömenoista 
säästämään yli kymmenen vakanssin edestä henkilöstökuluja.

Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 tuottavuutta edistävät keskeiset 
toimenpiteet toteutuivat varsin hyvin:

 Tuottavuuden seurantamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 
alusta. Tuottavuusmallilla seurataan kolme kertaa vuodessa 
yhteensä 83 toimipaikan tai toiminnon tuottavuutta. 
Tuottavuuden seurantaa tehdään lisäksi yksikkö- 
/toimistotasolla, osastoissa ja koko virastossa.

 Sähköisiä palveluita on lisätty ottamalla käyttöön sähköinen 
harrastushaku ja avustushaku. Harrastushaku-palvelun kautta 
nuoret voivat hakea kurssitietoja ja ilmoittautua 
harrastekursseille. Harrasteita voivat järjestelmään ilmoittaa eri 
virastot ja helsinkiläiset järjestöt. Nuorisoasiainkeskus oli 
pilottina sähköisen avustustenhaku-järjestelmän käyttöönotossa. 
Sähköisestä jäsenkorttien hakemisesta luovuttiin, koska 
merkittävällä osalla nuoria ei ole järjestelmän vaatimia 
pankkitunnuksia.

 Vapaaehtoisten tekemien tuntien määrä nuorisotyössä lisääntyi 
edelleen. Koko viraston vapaaehtoisten aikuisten ja nuorten 
tuottama tuntimäärä vuonna 2012 oli yli 20 000. (20 326) 

 Tilojen ulkopuolinen käyttö tehostui talousarviossa kuvattujen 
tavoitteiden mukaisesti noin 42 000 käyntikerralla. 

Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuus mitattuna virastotason 
tuottavuusindeksillä nousi vuonna 2012 (115) vuodesta 2011 (108). 
Lähtöarvona indeksillä on vuosi 2009=100.
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Taloussuunnitelmakaudella 2014 – 2016 tuottavuutta pyritään 
parantamaan tilojen käyttöastetta tehostamalla, palveluverkkoa 
tarkistamalla, lisäämällä sähköisiä palveluja ja kehittämällä uusia 
toimintakonsepteja, joissa vapaaehtoisilla nuorilla ja kolmannen 
sektorin toimijoilla on nykyistä vahvempi rooli nuorisotyössä.

4.7.1 Oppisopimuskoulutuksen käyttö ja tehostamismahdollisuudet

Nuorille suunnattu oppisopimuskoulutus, jossa pääosa oppimisesta 
tapahtuu työpaikoilla osana ammattitaitoista työyhteisöä ja johon liittyy 
ammatillisiin näyttöihin valmentavaa koulutusta ammatillisissa 
oppilaitoksissa, tarjoaa nuorille toiminnallisen tavan kiinnittyä 
työelämään ja yhteiskuntaan. Nuorilla on erilaisia syitä edetä 
työelämään epätavanomaisiakin polkuja. Osa esteistä voidaan purkaa 
nopeuttamalla nuoren pääsyä työyhteisön jäseneksi ja mahdollistaa 
erilaisia osaamisen osoittamisen tapoja.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet ovat monimuotoisia ja niillä 
tavoitetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria. 
Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen nuoremmalle ikäryhmälle voi olla 
yksi tapa vastata tähän tarpeeseen. Kaupungin tulisi tehdä linjaus siitä, 
missä määrin ja mille ammattialoille kaupungin omissa työpaikoissa 15 
-17 -vuotiaita nuoria voitaisiin erityisesti ohjata. Lähtökohtana tulee olla 
oppisopimuksen jälkeinen työllistyminen ja tämän vuoksi niiden 
koulutusalojen ja ammattien valitseminen, jotka avautuvat 
oppisopimuksen kautta, tulee tehdä kaupungin työvoiman tarve 
huomioiden. Lisäksi tuetun oppisopimusmallin toteuttaminen edellyttää, 
että sille varataan tarvittavat resurssit tehtävästä vastaavan 
hallintokunnan talousarvioon. 

Toisen asteen oppilaaksi ottamisen kriteerien muutosten myötä tulee 
jatkossa kiinnittää huomio niihin nuoriin, jotka ovat hakemassa toista 
kertaa ammatillisiin opintoihin, eivätkä ole mahdollisesti pääsemässä 
tai pääse sisään oppilaitoksiin. Tämä ryhmä tulee nuorisolautakunnan 
mielestä erityisesti huomioida oppisopimuksia ja avoimen 
ammattiopiston kokonaisuutta hahmoteltaessa.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä että nuorille suunnatun 
oppisopimuskoulutuksen tueksi yrityksissä ja kaupungin omissa 
työpaikoissa, myös työelämän edustajia koulutetaan ja valmennetaan. 
Tukitoimien avulla varmennetaan nuorten tutkinnon suuntainen 
oppiminen ja tutkinnon läpäisy.

Lisäksi kaupungin tulee omien virastojensa puitteissa toteuttavien 
oppisopimusten lisäksi etsiä ja ottaa aktiivisesti käyttöön tapoja tukea 
niitä yrityksiä, jotka avaavat nuorille suunnattuja 
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oppisopimustyöpaikkoja. Selvitettävä vaihtoehto voi olla yritykselle 
maksettava korvaus työpaikkaohjaajan työpanoksesta.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana toimii sivistys- ja 
henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja. Tämän verkoston yhdeksi 
tehtäväksi on todettu nuoriso- ja yhteiskuntatakuun toteutumisen 
seuranta tässä kaupungissa. Tässä mielessä on luontevaa, että 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto voisi olla se yhteistyöelin, jossa 
hallintokuntien yhteiset käytännöt oppisopimustoiminnan kehittämisestä 
sovitaan. Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että 
oppisopimuskoulutuksen kehittämisen osalla tehtävät linjaukset ja 
toimenpiteet otetaan joka tapauksessa huomioon nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston työssä ja verkostoa kuullaan tätä kehitettäessä.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta pyytää 22.5.2013 mennessä nuorisolautakunnan 
lausuntoa kertomuksen kohdista 2.6, 4.1.1 ja 4.7.1.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
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