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Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne
KAUPUNGINTASOISET RAKENTEET:

Strateginen johto

Virastopäälliköt

Osastopäälliköt (LASU-kollegio)

Moniammatillisen
yhteistyön toimenpiteet
Hyvinvoinnin koordinaatioryhmät (4 kpl)
johtavat ja seuraavat alueellisesti Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman, Savuton
Helsinki -ohjelman ja Vastuullisen
alkoholinkäytön toimenpideohjelman
toteuttamista alle 16/17-vuotiaiden osalta.
Koko kaupungissa toimintaa johtaa
LASU-kollegio.

Virastojen johdon poikkihallinnolliset yhteistyötapaamiset

Operatiivinen
johto

ALUEELLISET RAKENTEET:
Hyvinvoinnin koordinaatioryhmät
(Helsingissä 4 kpl)

Verkostoseminaarit

Helsingin kaupunki

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville
järjestetään verkostoseminaareja, joissa
käydään keskustelua yhteistyön
edistämiseksi.

Alueen työntekijöiden monitoimijaiset
yhteistyökokoukset/verkostot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne

Lasten ja nuorten palvelujen
kaupunkitasoiset ohjausrakenteet Helsingissä
Tehtävä
• Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva poikkihallinnollinen yhteistyö, johtaminen ja
koordinointi alle 16/17-vuotiaiden asioissa
• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen ja arviointi
• Yhteisten talousarviotavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi, hankkeiden seuranta
LASU-kollegio

Valmistelu virastopäälliköille
1. Lasten, nuorten ja perheiden sähköisten palveluiden kehittämishanke
2. Hyve 4 päivähoidon ja neuvoloiden yhteisen terveystarkastuksen jatkokehittäminen
3. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen peruskoulun aikana ja toiseen asteeseen siirryttäessä
4. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten kehittäminen
5. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien parantaminen
6. Ruuti – nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen
7. Alueellisten johtamisrakenteiden kehittäminen
8. Klaari/nuorten ehkäisevä päihdetyö (Valintojen stoorit)

• Lastensuojelulaki 12§
• 0–16/17 v. lasten ja nuorten
palveluiden ohjausrakenne

Nivelvaiheyhteistyö
Tehtävä
• 15–29-vuotiaiden hyvinvointia edistävä kaupunkistrategian toteuttamiseen tähtäävä työ
Nuorten ohjaus ja
palveluverkosto
(NOP)

Valmistelu apulaiskaupunginjohtajalle
1. Nuorten hyvinvointiraportti
2. Nuorisotakuu
3. Kesätyöpaikat
4. Ruuti
5. Nuorten palvelut ja neuvonta
6. Harrastustoiminta
7. Nuorten asuminen

• Nuorisolaki 7a§
• 15–29 v. nuorten
palveluiden ohjausrakenne

NOP on yli 15-vuotiaiden asioita koskeva erillinen rakenne eikä liity tässä tiedotteessa kuvattuun alle 16/17-vuotiaiden hyvinvoinnin alueelliseen johtamisrakenteeseen.
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Hyvinvoinnin koordinaatioryhmän tavoitteet, toiminta-ajatus ja tehtävät
TAVOITTEET:
Helsingin kaupungin strategioiden
(erityisesti LASU-toimenpiteiden)
konkretisoiminen ja jalkauttaminen

TOIMINTA-AJATUS:
Vuorovaikutuksen ja yhteistyön
kehittäminen eri toimijoiden välillä

Monitoimijaisten yhteistyö
rakenteiden selkeyttäminen

Päällekkäisen yhteis- ja
verkostotyön karsiminen

Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen -verkostotyön
johtaminen alueella ja toimintayksiköissä

TEHTÄVÄT:
Hyvinvoinnin koordinaatioryhmä seuraa ja johtaa alueellisesti Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman, Savuton Helsinki -ohjelman ja Vastuullisen
alkoholinkäytön toimenpideohjelman toteutumista alle 16/17-vuotiaiden
osalta. Ryhmä laatii toimintasuunnitelman ja hyväksyttää sen LASU-kollegiossa.

Alueellisten tavoitteiden
saavuttamisen seuranta
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Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013–2016
toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet ja
Hyvinvoinnin koordinaatioryhmien tavoitteet
Toimenpide 1. Lasten, nuorten ja perheiden sähköisten
palveluiden kehittämishanke.

Alueellinen tavoite: Sähköisen palveluoppaan kehittäminen ja
laajentaminen alueen työntekijöiden ja asukkaiden käyttöön ja tietojen
ajantasaisuuden varmistaminen

Toimenpide 2. Hyve 4 päivähoidon ja neuvoloiden yhteisen
terveystarkastuksen jatkokehittäminen.

Alueellinen tavoite: Hyve 4 – mallin kattavuuden ja laajennetun
4-vuotistarkastuksen kokonaiskattavuuden yhteinen tarkastelu

Toimenpide 3. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten
monitoimijaisen tuen kehittäminen peruskoulun aikana ja toisen
asteen nivelvaiheeseen.

Alueellinen tavoite: Toimintamallin käyttöönotto alueella.
Malli koskee tilannetta, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia
ja lastensuojelun tarvetta.

Toimenpide 4. Lasten ja nuorten kulttuurisen
harrastamisen kehittäminen.

Alueellinen tavoite: Lasten ja nuorten kulttuurisen harrastustoiminnan
saavutettavuuden parantaminen yhteistyötä tiivistämällä, vahvistamalla
nuorten osallisuutta ja lisäämällä maksutonta harrastustoimintaa

Toimenpide 5. Lasten ja nuorten harrasteliikunta
mahdollisuuksien parantaminen.

Alueellinen tavoite: Liikkuva koulu -tavoitteiden edistäminen ja
seuranta

Toimenpide 6. Ruuti – nuorten vaikuttamistoiminnan
edistäminen jatkuu vakiintuneena toimintana.

Alueellinen tavoite: Alueellisen Ruuti-suunnitelman ja vuosikellon
laatiminen sekä suunnitelman toteutumisen seuranta

Toimenpide 7. Alueellisten johtamisrakenteiden kehittäminen.

Alueellinen tavoite: Hallintokuntien alueellisten johtamisrakenteiden
selvittäminen ja ongelmakohtien osoittaminen, johtamisrakenteen
luominen
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Lasten ja nuorten asioissa tehtävän monitoimijaisen yhteistyön vuosikello

as
rr

4. Hyvinvoinnin
koordinaatioryhmän
kokous

LASU-kollegio

lis

l ok a

1. Hyvinvoinnin
koordinaatioryhmän
kokous

Alueen työntekijöiden monitoimijaiset
yhteistyökokoukset/verkostot

Johtoryhmäyhteistyö
Alueen toimijoiden
yhteinen
verkostoseminaari
3. Hyvinvoinnin
koordinaatioryhmän
kokous

2. Hyvinvoinnin
koordinaatioryhmän
kokous

to

LASU-kollegio

o
uk

e

kesä

heinä

Helsingin kaupunki

huht
i

Alueen toimijoiden
yhteinen
verkostoseminaari

lo

maa

syys

• Vuoropuhelu Hyvinvoinnin koordinaatio
ryhmän ja työntekijöiden välillä
Työntekijöiden ja asiakasedustajien osallistaminen,
eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen,
alueellisten tavoitteiden toteutumisen ja
alueellisen tilanteen seuranta
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Virastopäälliköiden
tapaaminen

LASU-kollegio
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Alueen työntekijöiden
monitoimijaiset
yhteistyökokoukset/
verkostot

• Temaattisilla ryhmillä yhteistyöstä sopiminen
esim. erityisluokkaverkkoon liittyvä tuen tarpeiden
kartoitus (Lapsen kasvun ja oppimisen polku) sekä
lakisääteiset velvoitteet
• Ehkäisevän työn ryhmillä alueellisen tiedon
vaihto ja konkreettisesta yhteistyöstä
sopiminen
esim. nuorten päihteidenkäyttöön liittyen
toimintatavoista ja vastuista sopiminen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne

LASU-kollegion ja muiden ryhmien kokoonpanot
LASU-kollegio

Hyvinvoinnin koordinaatioryhmä
(Etelä-keskinen, Itä-kaakko,
Koillinen, Länsi-pohjoinen )

Alueen työntekijöiden monitoimijaiset
yhteistyökokoukset/verkostot
(kokoonpano riippuu verkostosta)

Sosiaali- ja terveysvirasto
• neuvola ja kotipalvelu

• osastopäällikkö

• kouluterveydenhuolto

• toimistopäällikkö

• perheneuvola
• lastensuojelu

• toimistopäällikkö

• ylihoitaja

• osastonhoitaja ja johtava ohj., (tarvittaessa)
terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä

• ylihoitaja

• kouluterveydenhoitaja (tarvittaessa)

• päällikkö

• perheneuvolan psyk., sosiaalityöntekijä (tarvittaessa)

• johtava sosiaalityöntekijä

• sosiaalityöntekijä, -ohjaaja (tarvittaessa)

Opetusvirasto
• perusopetus

• osastopäällikkö

• oppilashuolto

• aluepäällikkö

• rehtori, opettaja, ohjaaja (yksi edustaja koululta)

• oppilashuollon aluevastaava

• koulukuraattori, -psykologi

• varhaiskasvatusalueen päällikkö

• päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja, ohjaaja (yksi
edustaja päiväkodista)

Varhaiskasvatusvirasto
• päivähoito

• toimistopäällikkö

• leikkipuisto

• johtava ohjaaja

Nuorisotoimi
• nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja

• nuorisotyöntekijä

• Luotsi

• alueellinen nuorisotyö

• osastopäällikkö

• Luotsi-toiminnanjohtaja

• nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja (tarvittaessa)

• Klaari

• Klaari-koordinaattori

• Klaari-koordinaattori
• liikunnanohjaaja

Liikuntavirasto
• liikunta- ja hyvinv. palv.

• osastopäällikkö

• liikuntapäällikkö

Kulttuurikeskus

• osastopäällikkö

• alueyksikön johtaja

Seurakunta

• lapsiasioista vastaava

• seurakunnan työntekijä

3. sektori

(kutsutaan mukaan tarvittaessa)

• järjestön edustaja

Sopimuskoulut

• koulun työntekijä

Poliisi

(kutsutaan mukaan tarvittaessa)

HUS
Muu

• konstaapeli (tarvittaessa)

(kutsutaan mukaan tarvittaessa)
• kehittämissuun. (siht.)
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• projektipäällikkö

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne

VCA.fi

Lisätietoja

Hyvinvoinnin koordinaatioryhmän
työhön liittyen:
Alueelliset palveluoppaat:
www.hyvinvoinninpalveluopas.fi
Extranet-työtila:
http://extranet.hel.fi/tyotilat/hymyt/

Yhteyshenkilö:
Markus Salonen
projektipäällikkö
Hyvinvoinnin alueelliset johtamisrakenteet /
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen
markus.salonen@hel.fi
puh. 09 3108 2020
Opetusvirasto
Hämeentie 11, PL 3000

Koillinen alue
Läntinen ja
pohjoinen alue

Itäinen ja
kaakkoinen alue
Eteläinen ja
keskinen alue

KUVA: Shutterstock

http://www.hel.fi/static/opev/virasto/
B4_2013_julkaisu.pdf

Maantieteelliset
alueet

KARTTA: © Kaupunkimittausosasto, Helsinki (2014)

Taustatietoja mallin kehittämisestä:

