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§ 47
Nuorisolautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2014
arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Nuorisolautakunta antoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2014
arviointikertomuksen kohdista 1.5, 1.6, 2.2 ja 4.3.2. seuraavan
lausunnon.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 1.5, että
 kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua
siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.
Nuorisoasiainkeskus on vuosittain ottanut toiminnassaan huomioon
arviointikertomuksessa esitetyt suositukset. Lisäksi
nuorisoasiainkeskus on antanut tarkastuslautakunnalle pyydetyt
selvitykset toimenpiteistä, joihin virasto on ryhtynyt esitettyjen
suositusten johdosta.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 1.6, että
 johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että
virastojen ja liikelaitosten hankinnoissa ja päätöksenteossa
noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä
muotosäännöksiä tilintarkastajan suositusten mukaisesti.
Nuorisoasiainkeskuksen taloustoimisto antaa ohjeita ja seuraa viraston
hankintojen ja niihin liittyvän päätöksenteon oikeellisuutta.
Nuorisoasiainkeskus kiinnittää erityistä huomiota hankintalain
noutamiseen ja ohjeistukseen. Nuorisoasiainkeskus on hakenut
asiantuntija-apua näihin asioihin kaupunginkanslian oikeuspalveluista
ja hankintakeskuksesta. Erityisesti tullaan kiinnittämään huomiota ja
parantamaan käytäntöjä päätösten nähtävänä pitämisessä.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 2.2, että
 virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan
ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja
toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat
toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja
johtokuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään
varmistaa, että näin on toimittu.
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 hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten
tavoitteiden asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien
toimenpideohjelmien toimenpiteitä.
Nuorisoasiainkeskus seuraa vuosittain kaupungin strategiaohjelman
toteutumista toiminnassaan ja tarvittaessa tarkentaa sitovia
toiminnallisia tavoitteitaan. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa
esitetään yhtä uutta sitovaa toiminnallista tunnuslukua: ”toiminnan
tuottamiseen osallistuneet nuoret”.
Vuodelle 2016 esitetään sitoviksi tunnusluvuiksi:
 toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret
 nuorten pienryhmät
 kaikki käyntikerrat
Seuraavassa on esitetty, miten esitetyt sitovat tunnusluvut toteuttavat
kaupungin strategiaohjelmaa:
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret
Tunnusluku kuvaa niiden nuorten lukumäärää, jotka ovat osallistuneet
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen nuorisoasiainkeskuksen
tiloissa tai toiminnassa tilojen ulkopuolella.
Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen
ja kokeilee nuorten vastuulla olevia tiloja. Tunnusluku kuvaa
Osallistava Helsinki -tavoitealueen toimenpiteiden toteutumista, muun
muassa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumista. Lisäksi toiminnan tuottamiseen sitoutuneet nuoret
toimivat useimmiten ryhmänä, jossa kaverisuhteiden vahvistumisen
kautta nuoren henkilökohtainen hyvinvointi vahvistuu.
Nuorten pienryhmät
Tunnusluku kuvaan nuorisoasiainkeskuksen toiminnoissa ja tiloissa
nuorisotyön tuella toimineiden nuorten pienryhmien lukumäärää.
Nuorisoasiainkeskus lisää nuorten ryhmälähtöistä harrastustoimintaa
sekä kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Nuoren
pienryhmään kuulumisen kautta voidaan vahvistaa nuorten kuulumista
lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan kuten nuorille tilaa kuulua ja loistaa
tavoitteessa määritellään.
Pienryhmien avulla myös nuorten liikkumattomuus vähenee ja
liikkuminen lisääntyy, koska merkittävä osa nuorten pienryhmistä on
liikunta- ja tanssiryhmiä. Kolmas tavoite, jolla pienryhmien lisäämisellä
vaikutetaan, on nuorten yksinäisyyden vähentäminen. Nuorten
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sitouttamisella ryhmätoimintaan lisätään kaverisuhteita ja
yhteisöllisyyttä, joiden kautta nuorten henkilökohtaiseen hyvinvointiin
voidaan vaikuttaa.
Kaikki käyntikerrat
Tunnusluku kuvaa kaikkia käyntikertoja tiloissa ja toiminnoissa sekä
kontakteja verkossa ja tilojen ulkopuolella.
Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa ja nuoret kohdataan
kasvokkain. Tilojen käyttöä tehostetaan lisäämällä niiden yhteistä
käyttöä ja mahdollistamalla eri-ikäisten kansalaistoimintaa. Näillä
toimilla tilojen tuottavuus paranee ja toteutetaan myös Tehokkaat ja
toimivat tukipalvelut -toimenpidekokonaisuutta.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 4.3.2, että
 kaupunginkirjaston, kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston,
nuorisoasiainkeskuksen ja varhaiskasvatusviraston tulee kytkeä
asukkaiden antaman palautteen hyödyntäminen viraston
tulostavoitteisiin.
 kokemukset osallistuvasta budjetoinnista ovat olleet pääosin
hyviä. Kaupunginkirjaston, kulttuurikeskuksen ja
nuorisoasiainkeskuksen tulee harkinnan mukaan laajentaa
osallistuvan budjetoinnin käyttöä kuntalaisten osallistumisen
lisäämiseksi. Myös liikuntaviraston ja varhaiskasvatusviraston
tulee selvittää osallistuvan budjetoinnin käytön mahdollisuuksia.
Nuorisoasiainkeskus seuraa nuorten palvelutarpeiden muutoksia
pääosin kahdella menetelmällä, laajoilla kyselyillä ja paikallisilla
asiakaspalautteilla. Laajoilla yleiskyselyillä on selvitetty helsinkiläisten
nuorten ja nuorisoasiainkeskuksen välisiä yhteyksiä sekä nuorten
toimintatoiveita. Lisäksi suoraa asiakaspalautetta kerätään useissa
nuorisotyön toimipaikoissa ja myös verkkonuorisotyössä.
Kyselyjen tulosten soveltaminen käytännön työn kehittämiseen tehdään
kolmella tasolla: koko osastossa, nuorisotyöyksiköissä ja
nuorisotaloissa. Asiakaskyselyn tulokset raportoidaan kaikille näille
tasoille suunnittelukäyttöä varten. Lisäksi tiedon kerääminen vuosittain
antaa mahdollisuuden ajalliseen vertailuun ja mahdollisten muutosten
näkyville saantiin, nyt jo viiden vuoden aikasarjana. Samalla yhteisesti
valituissa työn kehittämisen kohteissa, uusissa tavoitteissa,
tapahtuneiden muutosten seuraaminen on tuonut mielekkyyttä
kehittämistyöhön.
Osana nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistusta 353
nuorisoasiainkeskuksen työntekijää käytti yhden työpäivän vuoden
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2014 aikana siihen, että he haastattelivat nuoria Helsingin julkisissa ja
puolijulkisissa tiloissa. Suunnantarkistuksen pääaineistona toimineet
haastattelut on koottu raportiksi (Kaverit keskiössä -raportti).
Haastattelujen aineiston oli keskeinen perusteluosa
nuorisoasiainkeskuksen määrittäessä uutta strategiaperustaansa ja
tulevien vuosien suuntaansa.
Nuorisoasiainkeskus on kehittänyt osallistuvaa budjetointia nuorten
alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineeksi. Se on osa
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. RuutiBudjetissa nuoret
vaikuttavat nuorisoasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja varojen
käyttöön. RuutiBudjetti tuo esille alueiden nuorten toiveet ja tarpeet.
RuutiBudjetti on nyt vakiintumassa kokeilusta osaksi
nuorisoasiainkeskuksen alueellista vuosisuunnittelua ja -budjetointia.
Tavoite on, että vuonna 2018 osallistuvaa budjetointia sovelletaan
nuorisotyön suunnittelussa kaikilla Helsingin asuinalueilla. Vuonna
Vuonna 2015 RuutiBudjetti on käytössä seuraavissa
nuorisotyöyksiköissä: läntinen, Haaga-Kaarela, Vuosaari, itäinen,
keskinen, kaakkoinen. Toimintamallia laajennetaan vuoden 2016
aikana.
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 (45 §) vuoden 2014
arviointikertomuksen.
Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n
mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
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arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia
tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta
kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.
Tarkastuslautakunta pyytää 13.5.2015 mennessä nuorisolautakunnan
lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5, 1.6, 2.2 ja 4.3.2. Lausunto
pyydetään osoittamaan tarkastuslautakunnalle.
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi
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