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§ 4
Nuorisoasiainkeskuksen yhden sitovan toiminnallisen tavoitteen 
toteutumatta jääminen vuonna 2014

HEL 2014-005066 T 02 02 01

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan 
selvityksen:

Nuorisoasiainkeskuksella oli käytössään kolme sitovaa tunnuslukua 
vuonna 2014. Nuorisoasiainkeskuksen muut sitovat toiminnalliset 
tavoitteet, kaikki käyntikerrat ja pienryhmät, toteutuivat tavoitteiden 
mukaisesti. Suunnitelmallisesti tuetut nuoret –mittarin talousarvioon 
määriteltyä sitovaa tavoitetta ei saavutettu. Toteutuma on 1 131, kun 
tavoitetasoksi oli asetettu 1 200 nuorta. Toteuma jäi 69 nuorta alle 
tavoitteen. 

Määrittelyn mukaan suunnitelmallisesti tuetuiksi nuoriksi lasketaan ne, 
joille on tehty kirjallisesti henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka 
toteutumista seurataan ja arvioidaan. Nuori lasketaan lukuun kerran 
vuodessa. Kehittämissuunnitelma laaditaan pääosin yhteistyössä 
nuoren ja hänen vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa. 
Nuorisoasiainkeskuksen kumppaneina voivat olla esimerkiksi sosiaali- 
ja terveyskeskus, opetusvirasto tai kolmannen sektorin toimija. 
Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria kirjataan pääosin 
nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston toiminnoissa.

Vuosina 2011 - 2013 suunnitelmallisesti tuettujen nuorten lukumäärä 
pysyi varsin vakaasti noin 1 400 nuoren tasolla. Vuodelle 2014 tavoite 
asetettiin maltillisesti jonkin verran matalammaksi, kun tiedossa oli 
kohdennettuun toimintaan suunnattujen voimavarojen väheneminen. 
Lisäksi kaupungin palvelujärjestelmän sisäisillä uudelleenjärjestelyillä 
nuorten työllistämisen osalta arvioitiin olevan vaikutusta kyseisen 
mittarin kertymään. 

Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrän vähenemiseen vaikuttivat 
vuonna 2014 seuraavat yksilöidyt syyt. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman erillisrahoitus muun muassa Luotsi-toiminnalle 
päättyi vuoden 2013 lopussa. Se merkitsi Luotsissa 12 henkilön 
työpanoksen vähenemistä. Luotsien asiakasnuoria olikin vuonna 2014 
yhteensä 187, mikä on 131 nuorta vähemmän kuin vuonna 2013. 

Toiseksi Työllistämiskokonaisuuden rahoituksen päättyminen 
henkilöstökeskuksesta merkitsi 85 suunnitelmallisesti tuetun nuoren 
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vähenemistä, kun työllistämistoiminta nuorisoasiainkeskuksessa 
päättyi. 

Kolmanneksi Tyttöjen talon suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä 
jäi 53 nuorta pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Syynä oli 
yksilölliseen toimintaan varattujen resurssien väheneminen. 

Toisaalta alueellisissa palveluissa, pääosin nuorisotilojen toiminnassa, 
pystyttiin ennaltaehkäisevän työn rinnalla kasvattamaan 
suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrää. Luku kasvoi 21 nuorella. 
Koko vuoden luku alueellisten palvelujen osaston toiminnoissa päätyi 
339 suunnitelmallisesti tuettuun nuoreen.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeissa mainitaan, että lauta- ja johtokuntien 
on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista.
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