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§ 421
Den av fullmäktigegruppen Nina Huru (NH) väckta gruppmotionen 
om effektivare bekämpning av arbetslöshet bland unga som rycker 
ut från armén

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av fullmäktigegruppen Nina Huru (NH) 
väckta gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Martti Poteri, servicechef, telefon: 310 25876

martti.poteri(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fullmäktigegruppen Nina Huru (NH) föreslår i sin gruppmotion att 
Helsingfors stad ska kartlägga möjligheterna att öka samarbetet med 
vederbörande myndigheter som en del av förebyggande av arbetslös-
heten bland unga i Helsingfors då de rycker ut från armén.

Enligt 22a § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen 
förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är föreskri-
vet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 le-
damöter. En gruppmotion ska föreläggas stadsfullmäktige inom åtta 
månader.

Gruppmotionen är undertecknad av mer än hälften av ledamöterna (i 
fullmäktigegruppen i fråga). Sammanlagt en ledamot har undertecknat 
gruppmotionen.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens, fostrans- 
och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens utlåtanden 
och konstaterar följande:
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I Nyland inkallades år 2017 cirka 6 900 ungdomar till värnpliktstjänstgö-
ring. Tjänstgöringen avbryts i Nyland av cirka 15 % av dem som fått in-
kallelse till värnpliktstjänstgöring i landstridskrafterna. Kommunspecifi-
ka uppgifter om dem som avbrutit värnpliktstjänstgöringen publiceras 
inte. De flesta av de Helsingforsungdomar som fullgör beväringstjänst 
eller civiltjänst har en studie- eller arbetsplats att gå till. De som inte har 
en studie- eller arbetsplats får handledning på sin värnpliktsplats innan 
tjänstgöringen slutar. Dessutom hänvisar värnpliktsplatserna de ungdo-
mar för vilka detta anses som ändamålsenligt till det uppsökande ung-
domsarbetet. Myndigheten för det uppsökande ungdomsarbetet i 
Helsingfors fick år 2016 dylika meddelanden om sammanlagt 55 ung-
domar. I fråga om dessa ungdomar hade det uppsökande ungdomsar-
betet ansvaret över att hålla kontakt med ungdomarna och vid behov 
över hänvisningen till andra tjänster.

Stadsstyrelsen anser att det är möjligt att i enlighet med tanken i motio-
nen öka samarbetet mellan myndigheter genom att utnyttja de redan 
befintliga samarbetsstrukturerna. En viktig aktör över sektorsgränserna 
som följer den nya stadsstrategin och ett bra underlag för nätverkssam-
arbetet som gäller sysselsättning av ungdomar och utbildningsvägar är 
projektet Navigatorn Helsingfors. Dessutom har Helsingfors ett funge-
rande nätverk av tjänster för handledning av ungdomar i enlighet med 
ungdomslagen, ett vidsträckt organ som kopplar ihop olika viktiga aktö-
rer för ungdomarnas välbefinnande. Nätverket har också en represen-
tant för försvarsmakten. Stadsstyrelsen konstaterar att nätverket för 
handledningstjänster för unga är en naturlig aktör för att föra diskussion 
och fästa avseende vid frågor som gäller i synnerhet målgruppen i frå-
ga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Martti Poteri, servicechef, telefon: 310 25876

martti.poteri(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.11.2017 § 1007
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuustoryhmä Nina Hurun (NH) 
ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Martti Poteri, palvelupäällikkö, puhelin: 310 25876

martti.poteri(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.09.2017 § 68

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä valtuutettu Nina Hurun 
ym. aloitetta työllisyydenhoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville 
henkilöille. Helsingissä oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 9 000 nuorta 
16–29-vuotiaista vuoden 2015 lopussa. Miesten osuus on tässä jou-
kossa suurempi. Nuorten kohdalla työttömyys kohdentuu erityisesti 
henkilöille, joilla ei ole aiempaa ammattia tai ammatillista koulutusta. Al-
le 30-vuotiaiden työllistymisen kannalta koulutus on ensisijaista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa nuorten työllistymisen edi-
stämiseksi erilaisia vaihtoehtoja osaamisen kartuttamiseen ja toisen 
asteen koulutuksen suorittamiseen. Opinnoissa keskitytään puuttuvan 
osaamisen hankkimiseen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä 
kaikille opiskelijoille tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittä-
missuunnitelma, jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin 
hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija 
tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. 
Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Joustava koulutukseen ha-
keutuminen mahdollistaa opintojen aloittamisen läpi vuoden.

Yhdessä kaupunginkanslian työllisyydenhoidon kanssa toteutetaan 
työkokeilujen ja palkkatukitöiden työvaltaisessa oppimisympäristössä 
hankitun osaamisen tunnistamista, joka voidaan tunnustaa osaksi opin-
toja. 
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Ohjaus ja neuvonta ovat keskeisiä toimia armeijasta kotiutuvien hen-
kilöiden työllistymisen edistämiseksi. Helsingin kaupungin toimialojen 
sekä TE-hallinnon yhdessä toteuttama Ohjaamo kokoaa nuorille koh-
dennetut monialaiset palvelut saman katon alle yhteiseen palvelupis-
teeseen Kamppiin. Ohjaamo tarjoaa ilman työ- ja opiskelupaikkaa ole-
ville nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea koulutukseen, työllistymiseen 
ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koordinoima etsivä nuorisotyö te-
kee osaltaan tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien sekä siviilipalvelus-
keskuksen kanssa. Nuorisolain 11 §:n mukaan em. tahojen velvollisuus 
on luovuttaa etsivälle nuorisotyölle tiedot nuoresta, joka vapautetaan 
varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen 
takia tai joka keskeyttää palveluksen. Etsivä nuorisotyö tarjoaa alle 29-
vuotiaille jalkautuvaa ohjausta ja auttaa nuorta sellaisten palvelujen se-
kä muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymi-
stään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo ovat olleet aktiivi-
sesti mukana syyskuussa 2016 käynnistyneessä Diakonia-ammattikor-
keakoulun hallinnoimassa Auta miestä mäessä ESR -hankkeessa. 
Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia käytänteitä nuorten miesten 
syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla li-
sätään puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen tietoutta Ohjaa-
moista sekä etsivästä nuorisotyöstä. Hanke jatkuu maaliskuuhun 2019.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2017 § 45

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki on vi-
ime aikoina kehittänyt uusia keinoja vastata armeijasta kotiutuvien nu-
orten ohjaukseen osana nuorisotyöttömyyden hoitoa. Helsingin Ohjaa-
mo on aloittanut varuskuntiin suuntautuvan ohjauksen toimintamallin, 
jossa Ohjaamon palveluita jalkautetaan varuskuntiin.  Tällöin Ohjaa-
mon toiminnot ja sieltä saatava ohjaus tulevat tutuksi jo varusmiespal-
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velustaan suorittaville nuorille. Toimintaa on toteutettu Santahaminan, 
Dragsvikin ja Vekaranjärven varuskunnissa pääkaupunkiseudullisena 
yhteistyönä.   

Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon yhteistyötä varusmiespalveluksesta 
vapautuvien tai palveluksen keskeyttävien nuorten palveluissa voidaan 
vielä vahvistaa. Nämä toimet voidaan toteuttaa Ohjaamon ja Etsivän 
nuorisotyön nykyisten määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 243

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuusto-
ryhmä Nina Hurun aloitteesta seuraavan lausunnon, joka koskee ar-
meijasta kotiutuvien henkilöiden työttömyyden hoidon tehostamista: 

"Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa osaltaan nuorisotyöttömyyden ja 
nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisystä tarjoamalla sosiaali- ja ter-
veyspalveluja nuorille, mukaan lukien kutsuntaikäiset sekä asevelvolli-
suuden suorittaneet ja siitä vapautetut nuoret. 

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö vastaa 16−29-vuotiaiden nuorten 
sosiaalineuvonnasta, sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Sosiaali- ja 
terveystoimen henkilökuntaa työskentelee alueellisen nuorten sosiaali-
työn ja sosiaaliohjauksen lisäksi Ohjaamo Helsingissä. Sosiaalityötä ja 
sosiaaliohjausta tehdään lähtökohtaisesti yhteistyössä eri viranomaista-
hojen kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen keskeisiä kohdeasiakkaita ovat koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, joiden kanssa työskennellään 
sopivan työ-, koulutus- tai kuntoutuspolun löytämiseksi sekä annetaan 
tukea elämänhallinnan kohentamiseen. Tässä ryhmässä on asiakkaina 
myös nuoria, jotka ovat keskeyttäneet asevelvollisuuden suorittamisen 
tai jotka on vapautettu palveluksesta terveydellisistä syistä. 

Osalla sosiaalitoimen alle 25-vuotiaista asiakkaista ei ole ammatillista 
koulutusta, jolloin heillä yleensä on työttömyysturvalain (1290/2002) no-
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jalla saatu viiden kuukauden odotusaika ennen oikeutta työmarkkinatu-
keen. Tämä koskee myös armeijasta kotiutuvia, vailla ammatillista kou-
lutusta olevia nuoria. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ohjaa ja tu-
kee tällaisessa tilanteessa nuorta aktivoivien palvelujen piiriin yhtei-
styössä asianomaisen viranomaistahon kanssa. 

Opiskeluterveydenhuolto ja terveysasemat järjestävät vuosittain 
kutsunnanalaisten lakisääteiset ennakkoterveystarkastukset. Lisäksi 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on mukana valtakunnallisessa Time 
out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -tukipalvelussa. Toimintamalli sisältää 
tukitoimia kutsunnoissa sekä varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyty-
essä nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Sosiaali-
työn ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä osallistuu vuosittain kutsun-
toihin sekä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden saada tukea elämäntilante-
ensa ja toimintavaihtoehtojensa selvittelyyn. Aikalisä-ohjaajaan voi olla 
yhteydessä ase- tai siviilipalveluksen eri vaiheissa. Avuntarpeen syinä 
korostuvat erityisesti mielenterveysongelmat. 

Sosiaali- ja terveystoimi tekee säännöllistä asiakasohjausyhteistyötä 
Puolustusvoimien ja Siviilipalveluskeskuksen kanssa. Varusmiespal-
veluksen keskeytyessä Puolustusvoimista tarjotaan tukea nuorelle ja 
tehdään Aikalisä-tukipalvelua koskeva lähete sosiaali- ja terveystoi-
meen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialalla 
aktivoidaan työnhakuun armeijasta kotiutuvia, asiakkuuteen hakeutuvia 
nuoria. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta viranomaisyhteistyö 
tämän asiakasryhmän osalta on nykyisellään riittävää. Käytännön tarve 
on osoittanut tarpeelliseksi panostaa varusmiespalveluksen keskeyttä-
vien ja palveluksesta vapautettujen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
tähän liittyvään yhteistyöhön.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuoren syrjäytymistä ehkäisevillä toimenpiteillä on onnistuessaan pit-
käaikaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia niin henkilölle kuin hänen 
lähiverkostolleen. Aikalisä-tukipalvelusta Vaasan yliopistossa tehdyn 
arvioinnin mukaan toimintamallilla voi olla nuorten työllistymistä edistä-
viä vaikutuksia (Kaarina Reini 2016)."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi


