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§ 134
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. nuorten häirintäyhteyskanavan perusta-
mista koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2021-005579 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että nuorten avun saamisen 
varmistaminen häirintä-, ahdistelu- ja kiusaamistilanteissa on erittäin 
tärkeää. Helsingissä, nuortenkin määrältään suuressa kaupungissa, 
erillisen häirintäyhteyskanavan tai häirintäyhteyshenkilön tehtävän pe-
rustamisen sijaan olisi kuitenkin huolehdittava kaikkien nuoria kohtaa-
vien työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sopivan avun saamiseksi 
häirintä-, ahdistelu- ja kiusaamistilanteissa. Tämän varmistamiseksi oli-
si myös tärkeää, että nuorille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuk-
sissa voisi olla käytettävissä häirintäyhteyshenkilöt. Nuorisopalveluissa 
jatketaan häirintäyhteyshenkilöille vaadittavan koulutuksen tilanteen 
selvittämistä ja pyritään hyödyntämään nykyistä, jo tarjolla olevaa kou-
lutusta. Jollei hyödynnettävissä olevaa häirintäyhteyshenkilöiden koulu-
tusta ole, toimitaan aloitteellisesti koulutuksen löytämisen ja rakentami-
sen suhteen.

Häirintä, ahdistelu ja kiusaaminen heikentävät nuorten hyvinvointia ja 
ovat riski mielenterveydelle. Nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen 
onkin Helsingin hyvinvointisuunnitelman keskeisiä tavoitteita, joissa 
kaupungilla on meneillään useita kehittämistoimenpiteitä. 

Nuorten mielenterveyspalveluketjujen kehittämistyössä henkilöstön 
osaamista vahvistetaan kaikkien nuoria kohtaavien toimialojen yhteis-
työnä. Kuluvana vuonna otetaan käyttöön muun muassa toimialojen 
yhteisen huolen tunnistamisen ja puheeksi oton väline, CA (Common 
Approach) -malli sekä oppilashuollossa on kehitetty matalan kynnyksen 
malli, jossa apua ja tukea pyritään esisijaisesti tarjoamaan koulussa. 
Mielenterveysongelmiin liittyvää varhaista tukea ja perustason hoitoa 
vahvistetaan lisäämällä näyttöön perustuvien psykososiaalisten inter-
ventioiden käyttöä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa sekä oppilas-
huollon psykologi- ja kuraattoripalveluissa. Nuorten mielenterveyspal-
veluja on vahvistettu lisäämällä nuorisoaseman resursseja sekä perus-
tamalla kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppiä. 

Nuoren hyvinvointi rakentuu monessa eri kehitysympäristössä, eikä sitä 
voida ratkaista yhden ammattikunnan tai toimialan näkökulmasta. Näin 
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ollen myös eri toimijoilla tulee olla valmiuksia tunnistaa huolia, auttaa 
nuorta sekä osata ohjata tarvittaessa vahvemman avun piiriin. Lasten 
ja nuorten mielenterveyden palveluketjuja onkin valmisteltu laajassa 
yhteistyössä kaupungin toimialojen ja HUS:n kanssa. Palveluketju on 
toimijoiden yhteinen työkalu, jolla varmistetaan poikkihallinnollinen yh-
teistyö palveluketjun johtamisessa, ennaltaehkäisevän tuen tarjoami-
sessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa.

Kiusaamisen estämiseksi ja siihen puuttumiseksi on kaupungilla par-
haillaan käynnissä KV013 -kiusaamisen vastainen ohjelma. KVO13 on 
13-kohtainen ohjelma, johon on kerätty keinoja kiusaamista vastaan. 
Se on työkalupakki kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jäl-
kihoitoon. Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan kiusaaminen ja 
opettaa reagoimaan siihen oikein. Tavoite on tehdä kiusaamisen vas-
taisesta ohjelmasta koko kaupungin yhteinen asia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut on viime vuosina 
tehnyt useita toimenpiteitä nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisemi-
seksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä. Nuorisotyöntekijäitä on 
koulutettu yhteistyössä Nuorten Exitin, poliisin, Väestöliiton, Pelastakaa 
Lapset ry:n sekä valtakunnallisen nuorisoalan kehittämiskeskus Koor-
dinaatin Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -
hankkeen kanssa.  Nuorisotyön tueksi on julkaistu myös opas seksuaa-
lisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuoriso-
työssä. Lisäksi nuorisotiloilla on toteutettu teeman liittyvä julistekam-
panja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kampanjalla muistutettiin nuo-
ria niin omien rajojen kuin toisten koskemattomuuden tärkeydestä. Li-
säksi nuorisopalvelut on ollut yhteistyössä myös Helsingin kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan groomingin vastaisessa ”Turvallisesti medias-
sa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten eh-
käisy (ml. grooming)”-hankkeessa, jonka tiimoilta on tulossa saataville 
virtuaalivalmennusta nuorten parissa työskenteleville kaupungin työn-
tekijöille. Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelussa voi ilmoittaa lait-
tomaksi epäilemästä lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin ja 
seksuaaliväkivaltaan liittyvästä materiaalista. 

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut koordinoi valtakunnallista digitaali-
sen nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka tehtävänä on vuosina 2020–
23 muun muassa vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoi-
suutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä sekä tukea 
hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten somehoukuttelun ehkäi-
semiseksi. Aihe tulee olemaan esillä Helsingin kaupungin nuorisotyös-
sä myös jatkossa. 

Verkkomaailmassa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän estämiseen 
paneudutaan Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimassa 
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valtakunnallisessa Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeessa 
(2017–2021). Non-toxic-hankkeessa nuorten pelikulttuuria ja pelitoimin-
taa kehitetään edelleen kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta 
ja häirinnästä vapaaksi.

Lasten ja nuorten turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota kaikessa 
kaupungin toiminnassa. Helsingin kaupungilla on useita matalan kyn-
nyksen kohtaamispalveluita ja nuorisotiloja, joista voi saada tukea ja 
palveluohjausta nuorisotyöntekijöiltä päivä- ja ilta-aikaan. Nuorisotyötä 
tehdään enenevässä määrin myös monenlaisissa digitaalisissa toimin-
taympäristöissä. Korona-aika on lisännyt eri kanavia nuorisotyöntekijöi-
den tavoittamiseksi ja näin tuonut nuorille uusia keskustelumahdolli-
suuksia turvallisen aikuisen kanssa matalalla kynnyksellä. Nuorisopal-
veluiden nuoriso-ohjaajat aloittivat vuoden 2020 keväällä myös päivys-
tämisen Mieli ry:n suositussa Sekasin Chat -palvelussa.

Nuorisopalvelut kohdentaa voimavaroja heikommassa olevien nuorten 
tueksi ja työtä tehdään siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Enemmän tu-
kea tarvitseville nuorille tarjotaan yksilöllistä tukea, monipuolista kunkin 
nuoren tilannetta tukevaa toimintaa sekä tarvittaessa ohjausta sopivan 
avun piiriin. Viime vuosina nuorisopalveluissa on lisätty resursseja etsi-
vään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön, jotka osaltaan ehkäisevät syrjäy-
tymistä ja lisäävät turvallisuutta Helsingissä. Jalkautuva nuorisotyö jal-
kautuu päivittäin puistoihin, kauppakeskuksiin, rautatieasemalle sekä 
muihin nuorten suosimiin ajanviettopaikkoihin ja on näin läsnä nuorten 
keskuudessa ja heidän tukenaan. 

Helsingin kaupunki on avannut Nuorten chatti -palvelun 16–29-
vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten chatissa nuori pääsee keskustele-
maan tilanteestaan ammattilaisen kanssa ja tarpeen vaatiessa mieti-
tään nuorelle yhdessä hänelle sopiva palvelu. Chatissa nuoria palvele-
vat sekä sosiaali- että terveysalan ammattilaiset. Nuori voi matalalla 
kynnyksellä kysyä mieltään askarruttavista asioista kuten omasta ter-
veydestään, mielenterveysasioista, päihteistä ja kiusaamisesta kuin 
myös työhön ja opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista tai vain 
aloittaa keskustelun ilman tiettyä aihetta. Nuorille ei ollut aiemmin omaa 
sähköistä viranomaischattia etenkään sosiaali- ja terveysasioissa, joten 
se muodostaakin yhdessä Nuorten sote -verkkosivujen kanssa aidosti 
helsinkiläisiä nuoria palvelevan kokonaisuuden. www.hel.fi/nuoret

Helsingissä nuorisojärjestöt tuottavat nuorille monenlaisia matalan kyn-
nyksen kohtaamispalveluita, joita kaupunki myös tukee muun muassa 
avustuksin. Esimerkkinä tästä on muun muassa Aseman Lapset ry:n yl-
läpitämä Walkers-kahvilatoiminta, joka on kaikille 13–17-vuotiaille nuo-
rille tarkoitettu kohtaamis- ja ajanviettopaikka, jossa voi tavata turvalli-
sia aikuisia. 
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Aloitteessa ehdotettua häirintäyhteyshenkilömallia on valtuustoponnen 
(2018) pohjalta selvitetty ja pilotoitu Helsingin kaupungilla vuonna 
2020. Kyseessä oli kuitenkin henkilöstön häirintäyhteyshenkilötoiminta, 
ei asukkaille tai esimerkiksi nuorille suunnattu. Pilotissa eri toimialoilta 
koulutettiin 14 henkilöä häirintäyhteyshenkilöiksi vuoden 2019 lopussa 
ja he toimivat tehtävässään vuoden ajan. Häirintään liittyvät työntekijöi-
den yhteydenotot olivat vähäisiä ja pilotin jälkeen toimintaa ei sellaise-
naan jatkettu. Tarpeelliseksi todettiin sen sijaan, että jatketaan työsuo-
jelutoimijoiden ja hr-ammattilaisten osaamisen kehittämistä häirintään 
liittyvissä asioissa. 

Häirintäyhteyshenkilötoimintaa toteutetaan esimerkiksi järjestöissä ja 
oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Häirintäyhteyshenkilötoi-
minnan tarve on näkynyt myös nuorisopalvelukokonaisuuden Non-
toxic-hankkeen aikana: sille on tarvetta, mutta toimiakseen se vaatii, et-
tä häirintäyhteyshenkilöille on oltava tehtävään sopivaa perehdytystä ja 
koulutusta. Ilman tarvittavaa koulutusta esimerkiksi tapahtumiin ei saa-
da häirintäyhteyshenkilöitä. Tällaista ei juuri ole tarjolla nuorisotyön 
kentällä. Non-toxic-hankkeessa tilannetta on selvitetty ja todettu, että 
koulutuksen rakentaminen häirintäyhteyshenkilöille pelitapahtumissa 
toimimista varten on tarpeen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nuoria koskevan aloit-
teen kohdalla olisi tärkeää, että lausunto pyydettäisiin myös kaupungin 
nuorisoneuvostolta.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nuoria koskevan aloit-
teen kohdalla olisi tärkeää, että lausunto pyydettäisiin myös kaupungin 
nuorisoneuvostolta.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 1 yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Veronika Honkasalo: Muutetaan ensimmäinen kappale seuraavasti: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että nuorten avun saamisen 
varmistaminen kaupungin omien palveluiden häirintä-, ahdistelu- ja kiu-
saamistilanteissa on erittäin tärkeää. Tällä hetkellä kaupungissa ei ole 
yhtä tahoa, joka ottaisi vastuun siitä, jos nuori kokee, ettei hänen häirin-
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täkokemustaan oteta vakavasti, vaikka hän olisi ottanut yhteyttä eri 
palveluihin. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin palveluissa vah-
vistetaan kykyä tunnistaa aikaisempaa paremmin tilanteet, joissa nuori 
ei ole yrityksistä huolimatta saanut asianmukaista tukea, ja selvittää 
tarpeelliset toimenpiteet tämän ehkäisemiseksi. Helsingissä, nuortenkin 
määrältään suuressa kaupungissa, erillisen häirintäyhteyskanavan tai 
häirintäyhteyshenkilön tehtävän perustamisen selvittämisen lisäksi olisi 
myös huolehdittava kaikkien nuoria kohtaavien työntekijöiden osaami-
sen kehittämisestä sopivan avun saamiseksi häirintä-, ahdistelu- ja kiu-
saamistilanteissa. Tämän varmistamiseksi olisi myös tärkeää, että nuo-
rille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa voisi olla käytettävissä 
häirintäyhteyshenkilöt. Nuorisopalveluissa jatketaan häirintäyhteyshen-
kilöille vaadittavan koulutuksen tilanteen selvittämistä ja pyritään hyö-
dyntämään nykyistä, jo tarjolla olevaa koulutusta. Jollei hyödynnettä-
vissä olevaa häirintäyhteyshenkilöiden koulutusta ole, toimitaan aloit-
teellisesti koulutuksen löytämisen ja rakentamisen suhteen.

Kannattaja: Hilkka Ahde

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 8
Outi Alanko-Kahiluoto, Joel Harkimo, Shawn Huff, Heimo Laaksonen, 
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Ei-äänet: 5
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, 
Eeva Kärkkäinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
8 - 5.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596
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sini.perho(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että nuorten avun saamisen 
varmistaminen häirintä-, ahdistelu- ja kiusaamistilanteissa on erittäin 
tärkeää. Helsingissä, nuortenkin määrältään suuressa kaupungissa, 
erillisen häirintäyhteyskanavan tai häirintäyhteyshenkilön tehtävän pe-
rustamisen sijaan olisi kuitenkin huolehdittava kaikkien nuoria kohtaa-
vien työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sopivan avun saamiseksi 
häirintä-, ahdistelu- ja kiusaamistilanteissa. Tämän varmistamiseksi oli-
si myös tärkeää, että nuorille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuk-
sissa voisi olla käytettävissä häirintäyhteyshenkilöt. Nuorisopalveluissa 
jatketaan häirintäyhteyshenkilöille vaadittavan koulutuksen tilanteen 
selvittämistä ja pyritään hyödyntämään nykyistä, jo tarjolla olevaa kou-
lutusta. Jollei hyödynnettävissä olevaa häirintäyhteyshenkilöiden koulu-
tusta ole, toimitaan aloitteellisesti koulutuksen löytämisen ja rakentami-
sen suhteen.

Häirintä, ahdistelu ja kiusaaminen heikentävät nuorten hyvinvointia ja 
ovat riski mielenterveydelle. Nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen 
onkin Helsingin hyvinvointisuunnitelman keskeisiä tavoitteita, joissa 
kaupungilla on meneillään useita kehittämistoimenpiteitä. 

Nuorten mielenterveyspalveluketjujen kehittämistyössä henkilöstön 
osaamista vahvistetaan kaikkien nuoria kohtaavien toimialojen yhteis-
työnä. Kuluvana vuonna otetaan käyttöön muun muassa toimialojen 
yhteisen huolen tunnistamisen ja puheeksi oton väline, CA (Common 
Approach) -malli sekä oppilashuollossa on kehitetty matalan kynnyksen 
malli, jossa apua ja tukea pyritään esisijaisesti tarjoamaan koulussa. 
Mielenterveysongelmiin liittyvää varhaista tukea ja perustason hoitoa 
vahvistetaan lisäämällä näyttöön perustuvien psykososiaalisten inter-
ventioiden käyttöä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa sekä oppilas-
huollon psykologi- ja kuraattoripalveluissa. Nuorten mielenterveyspal-
veluja on vahvistettu lisäämällä nuorisoaseman resursseja sekä perus-
tamalla kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppiä. 
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Nuoren hyvinvointi rakentuu monessa eri kehitysympäristössä, eikä sitä 
voida ratkaista yhden ammattikunnan tai toimialan näkökulmasta. Näin 
ollen myös eri toimijoilla tulee olla valmiuksia tunnistaa huolia, auttaa 
nuorta sekä osata ohjata tarvittaessa vahvemman avun piiriin. Lasten 
ja nuorten mielenterveyden palveluketjuja onkin valmisteltu laajassa 
yhteistyössä kaupungin toimialojen ja HUS:n kanssa. Palveluketju on 
toimijoiden yhteinen työkalu, jolla varmistetaan poikkihallinnollinen yh-
teistyö palveluketjun johtamisessa, ennaltaehkäisevän tuen tarjoami-
sessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa.

Kiusaamisen estämiseksi ja siihen puuttumiseksi on kaupungilla par-
haillaan käynnissä KV013 -kiusaamisen vastainen ohjelma. KVO13 on 
13-kohtainen ohjelma, johon on kerätty keinoja kiusaamista vastaan. 
Se on työkalupakki kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jäl-
kihoitoon. Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan kiusaaminen ja 
opettaa reagoimaan siihen oikein. Tavoite on tehdä kiusaamisen vas-
taisesta ohjelmasta koko kaupungin yhteinen asia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut on viime vuosina 
tehnyt useita toimenpiteitä nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisemi-
seksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä. Nuorisotyöntekijäitä on 
koulutettu yhteistyössä Nuorten Exitin, poliisin, Väestöliiton, Pelastakaa 
Lapset ry:n sekä valtakunnallisen nuorisoalan kehittämiskeskus Koor-
dinaatin Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -
hankkeen kanssa.  Nuorisotyön tueksi on julkaistu myös opas seksuaa-
lisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuoriso-
työssä. Lisäksi nuorisotiloilla on toteutettu teeman liittyvä julistekam-
panja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kampanjalla muistutettiin nuo-
ria niin omien rajojen kuin toisten koskemattomuuden tärkeydestä. Li-
säksi nuorisopalvelut on ollut yhteistyössä myös Helsingin kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan groomingin vastaisessa ”Turvallisesti medias-
sa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten eh-
käisy (ml. grooming)”-hankkeessa, jonka tiimoilta on tulossa saataville 
virtuaalivalmennusta nuorten parissa työskenteleville kaupungin työn-
tekijöille. Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelussa voi ilmoittaa lait-
tomaksi epäilemästä lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin ja 
seksuaaliväkivaltaan liittyvästä materiaalista. 

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut koordinoi valtakunnallista digitaali-
sen nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka tehtävänä on vuosina 2020–
23 muun muassa vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoi-
suutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä sekä tukea 
hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten somehoukuttelun ehkäi-
semiseksi. Aihe tulee olemaan esillä Helsingin kaupungin nuorisotyös-
sä myös jatkossa. 
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Verkkomaailmassa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän estämiseen 
paneudutaan Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimassa 
valtakunnallisessa Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeessa 
(2017–2021). Non-toxic-hankkeessa nuorten pelikulttuuria ja pelitoimin-
taa kehitetään edelleen kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta 
ja häirinnästä vapaaksi.

Lasten ja nuorten turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota kaikessa 
kaupungin toiminnassa. Helsingin kaupungilla on useita matalan kyn-
nyksen kohtaamispalveluita ja nuorisotiloja, joista voi saada tukea ja 
palveluohjausta nuorisotyöntekijöiltä päivä- ja ilta-aikaan. Nuorisotyötä 
tehdään enenevässä määrin myös monenlaisissa digitaalisissa toimin-
taympäristöissä. Korona-aika on lisännyt eri kanavia nuorisotyöntekijöi-
den tavoittamiseksi ja näin tuonut nuorille uusia keskustelumahdolli-
suuksia turvallisen aikuisen kanssa matalalla kynnyksellä. Nuorisopal-
veluiden nuoriso-ohjaajat aloittivat vuoden 2020 keväällä myös päivys-
tämisen Mieli ry:n suositussa Sekasin Chat -palvelussa.

Nuorisopalvelut kohdentaa voimavaroja heikommassa olevien nuorten 
tueksi ja työtä tehdään siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Enemmän tu-
kea tarvitseville nuorille tarjotaan yksilöllistä tukea, monipuolista kunkin 
nuoren tilannetta tukevaa toimintaa sekä tarvittaessa ohjausta sopivan 
avun piiriin. Viime vuosina nuorisopalveluissa on lisätty resursseja etsi-
vään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön, jotka osaltaan ehkäisevät syrjäy-
tymistä ja lisäävät turvallisuutta Helsingissä. Jalkautuva nuorisotyö jal-
kautuu päivittäin puistoihin, kauppakeskuksiin, rautatieasemalle sekä 
muihin nuorten suosimiin ajanviettopaikkoihin ja on näin läsnä nuorten 
keskuudessa ja heidän tukenaan. 

Helsingin kaupunki on avannut Nuorten chatti -palvelun 16–29-
vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten chatissa nuori pääsee keskustele-
maan tilanteestaan ammattilaisen kanssa ja tarpeen vaatiessa mieti-
tään nuorelle yhdessä hänelle sopiva palvelu. Chatissa nuoria palvele-
vat sekä sosiaali- että terveysalan ammattilaiset. Nuori voi matalalla 
kynnyksellä kysyä mieltään askarruttavista asioista kuten omasta ter-
veydestään, mielenterveysasioista, päihteistä ja kiusaamisesta kuin 
myös työhön ja opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista tai vain 
aloittaa keskustelun ilman tiettyä aihetta. Nuorille ei ollut aiemmin omaa 
sähköistä viranomaischattia etenkään sosiaali- ja terveysasioissa, joten 
se muodostaakin yhdessä Nuorten sote -verkkosivujen kanssa aidosti 
helsinkiläisiä nuoria palvelevan kokonaisuuden. www.hel.fi/nuoret

Helsingissä nuorisojärjestöt tuottavat nuorille monenlaisia matalan kyn-
nyksen kohtaamispalveluita, joita kaupunki myös tukee muun muassa 
avustuksin. Esimerkkinä tästä on muun muassa Aseman Lapset ry:n yl-
läpitämä Walkers-kahvilatoiminta, joka on kaikille 13–17-vuotiaille nuo-
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rille tarkoitettu kohtaamis- ja ajanviettopaikka, jossa voi tavata turvalli-
sia aikuisia. 

Aloitteessa ehdotettua häirintäyhteyshenkilömallia on valtuustoponnen 
(2018) pohjalta selvitetty ja pilotoitu Helsingin kaupungilla vuonna 
2020. Kyseessä oli kuitenkin henkilöstön häirintäyhteyshenkilötoiminta, 
ei asukkaille tai esimerkiksi nuorille suunnattu. Pilotissa eri toimialoilta 
koulutettiin 14 henkilöä häirintäyhteyshenkilöiksi vuoden 2019 lopussa 
ja he toimivat tehtävässään vuoden ajan. Häirintään liittyvät työntekijöi-
den yhteydenotot olivat vähäisiä ja pilotin jälkeen toimintaa ei sellaise-
naan jatkettu. Tarpeelliseksi todettiin sen sijaan, että jatketaan työsuo-
jelutoimijoiden ja hr-ammattilaisten osaamisen kehittämistä häirintään 
liittyvissä asioissa. 

Häirintäyhteyshenkilötoimintaa toteutetaan esimerkiksi järjestöissä ja 
oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Häirintäyhteyshenkilötoi-
minnan tarve on näkynyt myös nuorisopalvelukokonaisuuden Non-
toxic-hankkeen aikana: sille on tarvetta, mutta toimiakseen se vaatii, et-
tä häirintäyhteyshenkilöille on oltava tehtävään sopivaa perehdytystä ja 
koulutusta. Ilman tarvittavaa koulutusta esimerkiksi tapahtumiin ei saa-
da häirintäyhteyshenkilöitä. Tällaista ei juuri ole tarjolla nuorisotyön 
kentällä. Non-toxic-hankkeessa tilannetta on selvitetty ja todettu, että 
koulutuksen rakentaminen häirintäyhteyshenkilöille pelitapahtumissa 
toimimista varten on tarpeen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa Katju Aron ja 31 muun valtuutetun aloit-
teesta, jossa esitetään Helsinkiin uuden yhteydenottotavan, häirintäyh-
teyskanavan, luomista nuorten kokemaan häirintään, ahdisteluun ja 
kiusaamiseen liittyen. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

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

Lausuntoa ei voi aikataulusyistä panna pöydälle enää tässä kokouk-
sessa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 280

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.08.2021 § 101

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 150


