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Vastaus valtuutettu Jaana Pelkosen kysymykseen nuorisotyöstä

HEL 2012-012563 T 00 00 03

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus:

Valtuutettu Jaana Pelkonen kiinnittää kysymyksessään huomiota nuo-
risotyöhön ja niihin haasteisiin, joita nuorten muuttuneet toimintaympä-
ristöt sille asettavat sekä hallintokuntien väliseen yhteistyöhön ja van-
hempien näkymiseen nuorten vapaa-ajassa.

Vastauksena valtuutettu Jaana Pelkosen kysymykseen sivistys- ja
henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Kysymys nuorisotyön tilasta ja kyvystä vastata yhteiskunnallisiin muu-
toksiin on ajankohtainen. Nuorisotyölle asettuu jatkuvasti uusia haastei-
ta tilanteessa, jossa taloudelliset ja henkilöstövoimavarat pysyvät en-
nallaan tai jopa pienenevät. Vastausta täytyy etsiä toiminnan tehosta-
misesta, hallintokuntien välisestä yhteistyöstä ja myös yhteistyöstä
muiden toimijoiden kuten järjestöjen kanssa. Nuorisoasiankeskus onkin
näin toimien pystynyt mm. kasvattamaan nuorisotalojen vetovoimaa.
Nuorten käyntien määrä nuorisotaloissa on kasvanut viimeisen kolmen
vuoden aikana yli 10 prosenttia. Tämä merkitsee, että taloissa on 60
000 käyntiä enemmän kuin kolme vuotta sitten. Nuorisoasiainkeskus
on myös kehittänyt uusia toimintamuotoja, joilla se on mukana nuorten
toimintaympäristöissä. Tästä ovat esimerkkeinä mopoilijoiden ja skeit-
tareiden kanssa tehtävä työ sekä alueellinen verkkonuorisotyö. Vuonna
2011 nuorisotalojen tekemässä verkkonuorisotyössä oli liki 30 000 kes-
kustelua ja kohtaamista nuorten kanssa.

Helsingin asuinalueilla tehtävän nuorisotyön tukena toimivat eri hallin-
tokunnista ja alueen muista toimijoista koostuvat verkostot. Näiden ver-
kostojen avulla voidaan puuttua nuorten ongelmiin ajoissa. Hallintokun-
tien välistä yhteistyötä tiivistetään tarvittaessa niillä alueilla, joilla alu-
een rauhattomuus, nuorten päihteiden käyttö tai esimerkiksi nuorten
häiriökäyttäytyminen lisääntyvät äkillisesti tai herättävät huolta. Tuolloin
hallintokuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu ennaltaehkäisevän
työn, varhaisen puuttumisen ja moninaisten tukitoimintojen suunnitte-
lussa.

Kysymyksessä viitattiin erityisesti Oulunkylän ja Kannelmäen alueisiin.
Nuorten käyntikerrat myös näiden alueiden nuorisotaloissa ovat olleet
kasvussa. Kannelmäen nuorisotalo on ollut erityisen vetovoimainen.
Viime vuoden aikana nuorten käyntikerrat ovat kasvaneet liki 25 pro-
senttia ja kasvu jatkuu. Lisäksi näillä alueilla toimivat monihallintokun-
taiset verkostot, Oulunkylässä on vuodesta 2007 alkaen kokoontunut
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Oulunkylä -tiimi, ja Kannelmäessä kokoontuu oma vastaava alueryh-
mänsä. Näiden verkostojen tavoitteena on alueen toimijoiden ja hallin-
tokuntien yhteistyön tiivistäminen. Yhdessä verkostot myös lisäävät lä-
hiympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Nuorisoasiankeskus tekee myös jalkautuvaa nuorisotyötä. Työtä teh-
dään yhdessä sosiaaliviraston ja kolmannen sektorin kanssa. Oulunky-
län alueella hyvänä esimerkkinä tästä ovat yhteistyömuodot sosiaalivi-
raston Lähityön, Aseman lapset ry:n Walkers Hubu-bussin ja seura-
kunnan Saapas -toiminnan kanssa. Oulunkylässä jalkautuvan työn tar-
vetta arvioidaan Oulunkylä -tiimissä ja tänä syksynä alueen toimijat
partioivat leikkipuistoissa.

Nuorille suunnattuja harraste- ja vapaa-ajanpalveluja tuotetaan yhä
enemmän hallintokuntien yhteistyönä ja yhdessä järjestötoimijoiden
kanssa. Esimerkiksi Kannel-mäen Operaatio Pulssi -toimintamuoto sai
alkunsa vuonna 2009 Lähiöprojektin rahoittamana poikkihallinnollisena
nuorisohankkeena. Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida nuoria harras-
tamaan, koordinoida alueen nuorille suunnattuja harrastepalveluja ja li-
sätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia heille järjestettyyn toimintaan.
Pulssin kohderyhmänä ovat 12–18-vuotiaat nuoret. Operaatio Pulssin
toimijoita ovat kulttuurikeskus, nuorisoasiainkeskus, kaupunginkirjasto,
työväenopisto ja lähiöprojekti. Hankkeella on saatu hyviä tuloksia ja se
toimii esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä yhteisen tavoitteen to-
teuttamiseksi.

Nuorisotyössä pidetään tärkeänä kotien kanssa tehtävää työtä. Helsin-
gissä lasten ja nuorten vanhemmilla sekä vapaaehtoisilla aikuisilla on
hyvät mahdollisuudet osallistua nuorten harrastustoiminnan tukemi-
seen. Nuorisoasiainkeskuksen alueellisessa nuorisotyössä on vuodes-
ta 2004 alkaen etsitty nuorten vanhempia ja muita aikuistoimijoita toi-
mimaan nuorten hyväksi erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Vapaaeh-
toiset aikuiset toimivat nuorisotaloissa yhdessä ohjaajien kanssa. Nuo-
risoasiainkeskuksessa työskentelee vapaaehtoistyön koordinaattori,
jonka tehtävänä on nuorisotyöntekijöiden kanssa kehittää paikallista
yhteistyötä toiminnoissa sekä luoda vapaaehtoisten aikuisten koulutus-
ja tukipalveluja.
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