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Ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistaminen

Ohjaamo Helsinki on vuonna 2015 ESR-rahoituksella perustettu monialainen palvelupiste alle 30-vuotiaille nuorille. Ohjaamossa nuoria palvelevat Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijat sekä työntekijöitä
kaupungin eri toimialoilta. Ohjaamon tavoitteena on Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kehittää ja toteuttaa helposti saavutettavia yhden luukun periaatteella toimivia palveluita syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.
Vuonna 2018 Ohjaamon neuvonnassa oli 12 619 asiointia. Neuvonnassa yli 40 % ensisijaisista kysymyksistä koski muuta kuin koulutusta ja työtä. Nuorten kysymyksissä ja tarpeissa korostuu sosiaalityön ja psykososiaalisen tuen tarve; asuminen, asunnottomuus, itsenäistyminen, talous- ja velka-asiat
sekä mielenterveys ovat yleisiä teemoja.
Ohjaamon ESR-hankerahoituskauden päätyttyä helmikuussa 2018 palvelupisteen monialaisuus on typistynyt merkittävästi. Aikaisemmin Ohjaamossa toimi saman katon alla kokoaikaisesti yksi terveydenhoitaja, yksi asumisneuvoja ja kaksi sosiaalityöntekijää. Hankekauden päätyttyä sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjaamossa puolittuivat. Ohjaamot saivat valtakunnallisesti hallituksen erillismäärärahan Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamiseen. Erillismääräraha kanavoitiin Uudenmaan TE-toimiston kautta ja
tämä on johtanut siihen, että suurin osa Ohjaamon työntekijöistä (19) on TE-toimistosta. Myös Ohjaamon kaksi psykologia on TE-toimiston ammatinvalintapsykologeja.
Helsingissä oli vuonna 2017 noin 800 alle 25-vuotiasta asunnotonta nuorta. Määrä on kasvanut noin
sadalla vuodesta 2016. Ohjaamossa asumisneuvontaa tarjoaa Nuorisoasuntoliitto kaksi kertaa kuussa neljä tuntia kerrallaan, vaikka tarve on paljon suurempi. Ohjaamossa toimii enää yksi sosiaalityöntekijä kokoaikaisesti ja yksi terveydenhoitaja osa-aikaisesti kaksi päivää viikossa. Helsinki on sitoutunut tekemään vuonna 2019 toimenpidesuunnitelman asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi erityisesti nuorten kasvaneen asunnottomuuden torjumiseksi.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme Ohjaamoon lisäresursointia nuorten monialaisten palveluiden turvaamiseksi. Esitämme Ohjaamoon palkattavaksi kaksi asumisneuvojaa, yksi sosiaalityöntekijä
ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja, jotta nuoret voivat aidosti ja moniammatillisesti saada myös muita
kuin työllisyyttä edistäviä palveluita Ohjaamo Helsingistä.
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