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Nuorisopalvelukokonaisuuden työnjakojen kuvaus:
Nuorisopalvelukokonaisuuden rooli Helsingin nuorisotyössä ja –
politiikassa.

1. Nuorisopalvelukokonaisuuden ydintehtävät

(1.1) Nuorisopalvelukokonaisuus vastaa kaupungin nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

(1.2) Nuorisotyössä vahvistetaan nuoren toimijuutta, työskennellään nuorten yhteisöjen
ja ryhmien kanssa, innostetaan nuoria omaehtoiseen toimintaan ja vaikuttamiseen
sekä vaikutetaan nuorten elinoloihin ja toteutetaan nuoruuden edunvalvontaa.

(1.3) Nuorisotyön perussuunnitelmassa nuorisopalvelukokonaisuuden missio kuvataan
seuraavasti: ”Nuorisotyössä nuoruus on itseisarvo.  Teemme työtä nuorten kanssa
siellä, missä meitä tarvitaan. Vahvistamme nuorten luottamusta itseensä ja
tulevaisuuteen. Yhdessä nuorten kanssa teemme kestävämpää, turvallisempaa ja
toimivampaa Helsinkiä. Vaikutamme nuorten elinoloihin. Vahvistamme nuorten
toimintamahdollisuuksia sekä ääniä yhteiskunnassa sekä asemaa kaupungissa.”

2. Nuorisopalvelukokonaisuus tuottaa omana palveluna

(2.1) Vahvistamme nuoren toimijuutta. Tuemme nuoren hyvinvointia ja luotamme
nuorten omaan kyvykkyyteen hyvän elämän saavuttamisessa.

(2.2) Työskentelemme yhteisöjen ja nuorten ryhmien kanssa. Tarjoamme nuorille tilaa ja
aikaa olla yhdessä sekä toimia toistensa kanssa. Seuraamme ja tunnistamme
nuorisokulttuurisia ilmiöitä ja ymmärrämme nuorisokulttuurien merkityksen nuorten
yhteiselle tekemiselle, heidän yhteisöilleen. Vahvistamme nuorten yhteisöjen
turvallisuutta ja tuemme yhdenvertaisuutta.

(2.3) Innostamme nuoria vaikuttamiseen ja omaehtoiseen toimintaan. Nuorisotyön avulla
nuoret löytävät itselleen sopivia rooleja ja osallistumisen keinoja. Nuorisopalveluissa
nuoret osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon.



2

(2.4) Vaikutamme nuorten elinoloihin ja teemme nuoruuden edunvalvontaa. Nuoruus on
itsessään tärkeä elämänvaihe ja nuorisotyön tehtävänä on puolustaa sitä.

(2.5) Toteutamme nuorisotyötä koko kasvavan Helsingin kaupungin alueella. Helsingin
nuorisopalveluilla on laaja nuorisotilojen verkosto. Teemme tiivistä yhteistyötä
niiden helsinkiläisten koulujen kanssa, jotka toteuttavat vuosiluokkien 7-9 opetusta.

(2.6) Teemme jalkautuvaa nuorisotyötä ja vastaamme nuorisolain mukaisesta etsivästä
nuorisotyöstä. Tarjoamme tilaa nuorten omaehtoiseen toimintaan sekä
kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin.

3. Nuorisopalvelukokonaisuus ostaa palvelun

(3.1) Nuorisopalvelukokonaisuus voi hankkia) erityisosaamista ja erityisiin tarpeisiin ja
nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin vastaavia palveluita.

(3.2) Ostopalveluina hankitaan erityisosaamista, jota kaupungilla ei ole, tai jota kaupungin
ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella.

(3.3) Nuorisopalvelukokonaisuus voi ostaa palveluita erityisten tarpeiden pohjalta, kun
ostopalvelun käyttö on perusteltua palvelun järjestämisen ja tarpeeseen
vastaamisen kannalta tai ostopalvelu mahdollistaa nopeamman reagoinnin ilmiöihin.
Erityinen tarve voi syntyä esimerkiksi tietyllä alueella tai nuorten tiettyjen tarpeiden
perusteella.

(3.4) Lasten koulupäivän yhteydessä iltapäivisin tapahtuvaa harrastustoimintaa hankitaan
ostopalveluna harrastamisen Suomen mallin Helsingin toiminnan mukaisesti.

4. Nuorisopalvelukokonaisuus tekee yhteistyönä

(4.1) Nuorisopalvelukokonaisuuden toiminta on osa Helsingin nuorten palveluiden
kokonaisuutta. Osallistumme aktiivisesti tämän palveluketjun kehittämiseen.
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(4.2) Yhteistyönuorison palvelukokonaisuus toimii helsinkiläisten nuorisoalan toimijoiden
aktiivisena verkottajana sekä tavoittelee kumppanuuksia, joilla edistetään
nuorisotoimialan kehittymistä ja nuorten hyvinvointia.  Nuorisotyön erityistoiminnat
toteutetaan pääosin yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

(4.3) Yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa nuorisopalvelukokonaisuus
vastaa Helsingin nuorten osallisuustoiminnasta ja sen kehittämisestä.  Kaupunki
tukee laajasti harrastustoimintaa ja Nuorisopalvelukokonaisuus koordinoi näitä
toimia kaupungin sisäisesti ja toimii tiiviissä yhteistyössä harrastusten toteuttajien
kanssa.

(4.4) Kaupungin nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä vuosiluokkien 7-9 opetusta
toteuttavien koulujen kanssa.

5. Nuorisopalvelukokonaisuus avustaa

(5.1) Nuorisotoiminnan avustuksilla edistetään nuorten kansalaistoimintaa, osallisuutta ja
aktiivista kansalaisuutta sekä turvallisen kasvamisen, vapaa-ajan ja harrastamisen
monipuolisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia koko kaupungin alueella.
Nuorisopalvelukokonaisuus tukee nuorisoyhdistyksiä ja nuorten toimintaryhmiä
myös tarjoamalla maksuttomasti tiloja. Tarkemmasta avustusohjesäännöstä päättää
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto.

6. Nuorisopalvelukokonaisuus ei tee

(6.1) Nuorisotyötä ei tehdä samalla tavalla kaikkialla kaupungissa vaan toimimme eri
alueiden tarpeiden mukaisesti ja alueen muut toimijat huomioiden.  Teemme työtä
enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka nuorisotyötä enemmän tarvitsevat.

(6.2) Nuorisotyössä emme valmenna nuorta siten, että harrastamisen perimmäinen
tavoite on ammattitasoinen osaaminen tai taito, vaan nuorisotyön lähtökohtainen
tavoite on nuoren kasvu ja kehitys ihmisenä. Toimintamme on laadukasta ja tukee
nuoren kasvua ja omia tavoitteita. Tarvittaessa ohjaamme tavoitteellisesti
harrastavia nuoria eteenpäin muiden toimijoiden toiminnan piirin.

(6.3) Nuorisotyössä toteutamme nuorten tapahtumia ja harrastamista, mutta
nuorisotyössä ei lähtökohtaisesti kilpailla kaupallisten toimintojen kanssa.
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(6.4) Nuorisotyötä toteutetaan liikkuvasti siellä, missä nuoret kokoontuvat. Nuorisotyössä
emme tee järjestyksenvalvontaa, vaan nuoria heidän toimintaympäristöissään
kohtaavaa toimintaa.

(6.5) Tuomme nuorisotyöllistä osaamista kouluihin, mutta emme vastaa
opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta, emmekä toimi palvelutuottajina
opetuksen järjestäjille.

7. Kehittämiskohteet ja selvittämishankkeet

(7.1) Nuorisopalveluiden roolia nuoruuden edunvalvojana sekä alan toimijoiden
verkottajana tulee kirkastaa ja vahvistaa.

(7.2) Helsingin kaupungin tapa tuoda nuorisotyön osaamista koulujen yhteyteen vaatii
selkeyttämistä ja entistä tarkempaa työnjakoa kasvatuksen ja koulutuksen eri
palvelukokonaisuuksien ja nuorisopalvelukokonaisuuden välillä.

(7.3) Nuorisotyön eri toimijoiden työnjakoa ja kumppanuutta tulee selvittää ja kehittää
varhaisnuorten nuorisotyön sekä itsenäistyvien nuorten palveluiden osalta.

(7.4) Valtakunnallinen sote-uudistus aiheuttaa muutostarpeita kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen avustuksiin.  Tässä yhteydessä syntyy tarve selvittää myös se
vaihtoehto, että tulisiko lasten ja nuorten laaja-alaisen hyvinvoinnin edistämisen
avustaminen siirtää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja
nuorisopalvelukokonaisuuteen.


