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§ 46
Nuorisolautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015
arviointikertomuksesta

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointi-
kertomuksen kohdista 2.1 ja 5.14 seuraavan lausunnon.

Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 2.1, että kaupunginhallituksen ja
lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhty-
vät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten joh-
dosta.

Nuorisoasiainkeskus on vuosittain ottanut toiminnassaan huomioon ar-
viointikertomuksessa esitetyt suositukset. Lisäksi nuorisoasiainkeskus
on antanut tarkastuslautakunnalle pyydetyt selvitykset toimenpiteistä,
joihin virasto on ryhtynyt esitettyjen suositusten johdosta.

Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 5.14, että työväenopiston ja nuo-
risoasiainkeskuksen tulee jatkaa suurten kaupunkien välistä yhteistyötä
siten, että yksikkökustannustiedoista voitaisiin saada nykyistä vertailu-
kelpoisempia selvittämällä esimerkiksi toiminnan sisällöstä, kustannus-
laskennallisista eristä ja erilaisesta organisoinnista johtuvat eroavuudet.

Nuorisoasiainkeskus on tehnyt pitkään yhteistyötä pääkaupunkiseudun
kuntien nuorisotoimien kanssa. PKS-kuntien kanssa on luotu muun
muassa yhteiset toiminnalliset tunnusluvut nuorisotyöhön.

Lisäksi nuorisoasiainkeskus on ollut perustamassa Kanuuna-verkostoa,
joka on Suomen 27 suurimman kunnan kehittämisverkosto. Verkosto
on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2007.
Verkoston tarkoituksena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä kaupunkimai-
sen nuorisotyön kehittämiselle kunnissa ja kuntien yhteistyönä. Kanuu-
na-verkosto järjestää vuosittain työseminaareja ja koulutuksia sekä
koordinoi verkoston sisäisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita.

Kanuuna-verkoston yhtenä kehittämiskohteena on ollut yhteisten tun-
nuslukujen kerääminen ja niiden yhteismitallisuuden kehittäminen. Eri-
tyisesti toiminnan yksikkökustannusten vertaaminen on ollut vaikeaa,
koska kuntien palvelut eroavat huomattavasti toisistaan. Nuorisoasiain-
keskus pyrkii osaltaan edistämään Kanuunan kehittämistyötä, joka pa-
rantaisi yksikkökustannusten vertailtavuutta.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 2 (3)
Nuorisolautakunta

Ntj/5
28.4.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00099 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta hyväksyi 13.4.2016 (41 §) vuoden 2015 arviointi-
kertomuksen.

Kuntalain (410/2015) ja Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tar-
kastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kau-
punginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee
hankkia tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja
muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitet-
taviksi.

Tarkastuslautakunta pyytää 11.5.2016 mennessä nuorisolautakunnan
lausuntoa kertomuksen kohdista 2.1 ja 5.14. Lausunto pyydetään osoit-
tamaan tarkastuslautakunnalle.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 26.04.2016 § 36

Tarkastuslautakunta 13.04.2016 § 41
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Tarkastuslautakunta 06.04.2016 § 36

Tarkastuslautakunta 09.12.2015 § 108

Tarkastuslautakunta 06.05.2015 § 51


