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§ 5
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, 
joka koskee lasten ja nuorten monialaista matalan kynnyksen hy-
vinvointityötä ja mielenterveyspalveluja

HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä toi-
menpiteitä ja toteaa samalla, että aloitteessa tunnistettuihin toimenpi-
detarpeisiin on Helsingin kaupungilla parhaillaan meneillään useita ke-
hittämistoimenpiteitä. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäise-
minen ovat Helsingin kaupungin keskeisistä strategisia tavoitteita. Ku-
luvalla strategiakaudella on otettu käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen (HYTE) ohjausrakenne, joka kokoaa toimialat yhteen edis-
tämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Osana rakennetta toimi-
vat muun muassa lasten ja nuorten (LANU) verkosto, lasten ja nuorten 
palvelujen integraatioryhmä, nuorten ohjaus ja palveluverkosto sekä 
oppilashuollon ohjausryhmä. Näiden ryhmien tehtävänä on muun 
muassa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä palve-
luiden yhteensovittamista. Rakenteilla halutaan turvata hallintokuntien 
yhteistä tavoitteiden asettamista sekä johtamista. 

Helsingissä on vastikään toteutettu laaja lasten ja nuorten mielenter-
veyspalveluketjujen kehittämistyö. Kehittämistyön tavoitteena on ollut 
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen parantamalla lasten ja 
nuorten mielenterveyden palveluketjuja, tunnistamalla niiden palve-
luaukkoja, siirtämällä palveluiden painopistettä korjaavasta työstä en-
naltaehkäisevään suuntaan sekä parantamalla monialaista yhteistyötä 
lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjujen sujuvoitta-
miseksi. Kehittämistyötä on ohjattu monihallintokuntaisesti, jolla on 
varmistettu eri organisaatioiden ja palveluiden sitoutumista kehittämi-
seen ja yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Hankkeen työskentelyn pohjalta on Helsingissä sovittu seuraavia toi-
menpiteitä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteisiin vastaamisek-
si:

1. Vahvistetaan Helsingin omia matalankynnyksen perustason mie-
lenterveyspalveluita.
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2. Varmistetaan erikoissairaanhoidon jalkautuva intensiivituki- ja 
hoito lastensuojelun ja lasten-ja nuorisopsykiatrian yhteisille 10-
18-vuotiaille väliinputoaja-asiakkaille.

3. Vahvistetaan koulun ja oppilaitosten roolia lapsen ja nuoren mie-
lenterveystarpeiden tunnistamisessa ja matalankynnyksen hoi-
dossa. 

4. Kuvataan ja otetaan käyttöön yhteinen huolentunnistamisen ja 
tarttumisen toimintamalli.

5. Systematisoidaan ja lisätään näyttöön ja tutkimukseen perustu-
vien interventioiden käyttöä perus ja erityistason palveluissa.

6. Varmistetaan palveluketjun jatkotyöstö, jossa määritellään hoi-
don eri vastuutahot ja kuvataan palvelusisällöt.

Lisäksi pilotoidaan uusia näyttöön perustuvia mielenterveystoimia ja 
laajennetaan aiemmin käytettyjen interventioiden koulutusta, jotta var-
mistetaan tehokkaiden interventioiden saatavuus kaikissa palveluissa.

Lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota kaikes-
sa kaupungin toiminnassa. Monialaisten palveluiden ja palveluketjujen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä ja sitou-
tumista kaikilta lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä taholta. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden nuorisopalvelut tulee lisäämään lähi-
vuosina henkilöstön osaamista nuorten mielenterveyden ongelmien 
varhaiseksi tunnistamiseksi, puuttumiseksi sekä oikeaan palvelun löy-
tymiseksi. Huolen varhaiseen tunnistamisen ja siihen tarttumiseksi tul-
laan nuorisopalveluissa ottamaan käyttöön kaupunkiyhteinen huolen-
tunnistamisen malli. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan edelleen nuorten 
pahanolon kohtaamiseen sekä verkkoauttamistyöhön. Oikean palvelun 
löytymiseksi lisätään myös nuorisotyöntekijöiden mielenterveyspalve-
luiden ja palveluketjujen tuntemusta. 

Nuorisopalvelut on mukana vuonna 2021 alkavassa monialaisessa pi-
lotti- ja tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vaikuttavaa tuki- ja hoi-
tomallia 10–17-vuotilaille lapsille ja nuorille, joilla on laaja-alaisia tuen 
tarpeita ja mielenterveysongelmia. Hankkeessa yhdistetään lastensuo-
jelun, erikoissairaanhoidon ja nuorisotyön osaamista varmistamaan ko-
konaisvaltaista tukea nuorelle. Hankkeessa jalkaudutaan lapsen ja 
nuoren luontaisiin kehitysympäristöihin. Nuorisotyön roolina on nuoren 
vapaa-ajan huomioiminen ja myönteisten toimintamahdollisuuksien 
vahvistaminen muun tuen osana (esim. harrastukset, kaverit, nuorten 
yhteisöt) ja koordinoida yhteistyötä nuorisotyön muiden toimijoiden 
kanssa.
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Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kysyntä on lisääntynyt 
viima aikoina entisestään ja sen arvellaan myös kasvavan lähitulevai-
suudessa. Tiedetään myös, että koronaepidemia on lisännyt nuorten 
yksinäisyyttä, mielenterveyden haasteita sekä turvattomuuden koke-
muksia. Koronaepidemian alkaessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
nuorisopalveluiden työssä on panostettu erityisesti digitaaliseen ja jal-
kautuvaan nuorisotyöhön sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksi-
lölliseen tukeen. 

Nuorisopalveluiden kohdennetussa työssä, kuten etsivässä nuoriso-
työssä sekä Luotsi-toiminnassa, tarjotaan nuorille yksilöllistä tukea se-
kä henkilökohtaista ohjausta sopivien palveluiden piiriin. Jalkautuvassa 
nuorisotyössä taas jalkaudutaan nuorten suosimiin vapaa-ajan paikkoi-
hin, kuten kaduille, puistoihin, ostoskeskuksiin, metroasemille ja tapah-
tumiin, ja mahdollistetaan näin keskustelutukea ja ohjausta hyvin mata-
lalla kynnyksellä nuorten omissa paikoissa. Viime vuonna jalkautuvaa 
työtä on lisätty merkittävästi kaupungin eri alueilla. Nuorisotyötä teh-
dään enenevässä määrin myös digitaalisissa toimintaympäristöissä, 
josta voidaan löytää muutoin hankalasti tavoitettavia nuoria, kuten ko-
tiin syrjään jääneitä nuoria, jotka viettävät paljon aikaa verkkomaail-
massa. Korona-aikana nuoriso-ohjaajia on myös ollut tekemässä verk-
koauttamistyötä Mieli ry:n suositussa Sekasin Chat -palvelussa.

Ryhmäaloitteessa esitetään nuorisotyöntekijöiden lisäämistä kouluihin 
ja monialaisen yhteistyön vahvistamista kulttuuri- ja vapaa-ajan sekto-
rin kanssa. Koronaepidemian negatiivisiin seurauksiin ja uusiin aaltoi-
hin vastaamiseksi Helsingin kaupungin nuorisopalvelut on aloittanut 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä lisäavustuksella, kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, uuden koulunuorisotyö-
hankkeen. Hankkeen tavoitteena on turvata nuorten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia arjen ja koulunkäynnin sujumiseksi, vähentää yksinäi-
syyttä ja turvattomuutta sekä edistää mielen hyvinvointia. Hankkeen 
laajempana tavoitteena on rakentaa pohjaa hankekauden jälkeiselle 
pysyvämmälle uudenlaiselle koulunuorisotyön mallille Helsingissä. 
Hankkeeseen palkataan nuorisotyöntekijöitä niille alueille ja yhteistyö-
hön koulujen kanssa, jonne syrjäytymisen riskejä erityisesti kasautuu. 
Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja peruskou-
lun jälkeen nivelvaiheessa olevat nuoret, joilla on haasteita erityisesti 
yksinäisyyden tai mielen hyvinvoinnin kanssa, sekä nuoret, joille koro-
naepidemia on tuonut tai lisännyt tuen tarpeita opinnoissa suoriutumi-
seen.

Helsingin kaupunkiyhteisenä tavoitteena 2021 on edistää lasten ja 
nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäy-
tymistä lisäämällä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien 
yhteyteen. Tähän Helsinki on parhaillaan kehittämässä Islannin malliin 
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pohjalta Helsingin harrastamisen mallia, joka lisää lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuksia sekä harrastavien lasten ja nuorten lukumää-
rää. Mallin pilottivaiheessa on tarkoituksena rakentaa pysyvä harras-
tamisen malli Helsingin kouluihin, jossa yhdistyvät lasten ja nuorten 
kuuleminen ja osallisuus, hyvien toimintamallien luominen ja kehittämi-
nen, yhteistyö koulujen, kaupungin palveluiden ja harrastusta tarjoavien 
tahojen kanssa sekä palvelutuotannon koordinaatio ja harrastusmah-
dollisuuksista viestiminen Helsingin alueella kaikille lapsille, nuorille ja 
heidän perheilleen.

Ryhmäaloitteessa ehdotetaan lisäksi hyvän mielen kohtaamispaikan 
perustamista esimerkiksi Helsingin keskustakirjasto Oodin yhteyteen. 
Nuorisopalveluissa suunnitellaan parhaillaan Oodiin avoimen nuorisoti-
lan perustamista vuoden 2021 aikana. Tarkoituksena on vahvistaa nuo-
risotyötä keskustan alueella ja mahdollistaa nuorille avoin tila, jossa voi 
tavata nuorisotyöntekijöitä ja muita nuoria. Tällä toimenpiteellä lisätään 
nuorten matalan kynnyksen tukea ja keskustelumahdollisuuksia aikui-
sen kanssa keskustan alueella erityisesti ilta-aikoina ja nuorten vapaa-
ajalla. Samalla lisätään Oodin ja nuorisopalveluiden henkilöstön välistä 
yhteistyötä nuorten asioita koskien. Kevään aikana Oodin nuorisotilaa 
ja siellä tapahtuvaa toimintaa tullaan kehittämään myös yhdessä nuor-
ten kanssa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite, suomeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 10.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle ruotsalaisen kan-
sanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, jossa esitetään toi-
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menpiteitä, jotka koskevat lasten ja nuorten monialaista matalan kyn-
nyksen hyvinvointityötä ja mielenterveyspalveluja. Ryhmäaloite on ko-
konaisuudessaan on liitteenä alkuperäisenä ruotsiksi sekä suomeksi 
käännettynä.

Ryhmäaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite, suomeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


