
Espoon nuorisovaltuuston lausunto: Ohjaamotalon tarina 

 

Ohjaamotalo toimii palvelupaikkana alle 30-vuotiaille nuorille Espoossa. 

Ohjaamotalo aloitti vakituisen toimintansa maaliskuussa 2018, minkä jälkeen 

asiointipisteitä on ollut ympäri Espoota, muun muassa Matinkylässä ja 

Leppävaarassa. Ohjaamotalon ammattilaiset palvelevat eri ikäisiä nuoria, 

jotka tarvitsevat apua monenlaisiin elämäntilanteisiin. Ohjaamotalo palvelee 

nuoria sekä kasvotusten että internetin välityksellä, ja palveluita on saatavilla 

suomen ja ruotsin lisäksi monilla muilla kielillä, esimerkiksi englanniksi, 

somaliaksi ja venäjäksi.  

 

Espoon nuorisovaltuusto kokee Ohjaamotalon toiminnan hyvänä. Konsepti 

tarjoaa nuorille helposti lähestyttävää apua työelämään ja opiskeluun 

veloituksetta. Nuorisovaltuusto pitää Ohjaamotalon toimintamallia toimivana, 

sillä nuoret saavat apua silloin kun he sitä tarvitsevat matalalla kynnyksellä. 

Nuorisovaltuusto näkee tällaisen mallin äärimmäisen tärkeänä nuorten 

hyvinvoinnille Espoossa.  

 

Nykyisin nuorten mielenterveys ja sen piiriin koskevat palvelut ovat olleet 

vahvasti esillä lukuisissa medioissa. Espoon nuorisovaltuusto kokee tärkeäksi 

nuorten terveyden edistämisen ja mielenterveysongelmien tehokkaan 

ennaltaehkäisyn. Tämän vuoksi nuorisovaltuusto toivoo tulevaisuuden 

kannalta, että Ohjaamotaloa nähtäisiin yhä näkyvämmässä roolissa ja että se 

toimisi ohjaavana apuna nuorten mielenterveysongelmien torjumisessa.  

 

Nuorten syrjäytyminen on suuri ongelma myös Espoossa, jonka vuoksi 

nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että Ohjaamotalo kohtaa palveluiden piirien 

ulkopuolelle jääneitä nuoria. Nuorisovaltuusto kokee, että myös erityisryhmät, 

kuten maahanmuuttajat ja vähemmistöt täytyy ottaa huomioon, jotka saattavat 

olla hyvinkin riippuvaisia Ohjaamotalon toiminnasta. Tällöin nuoret saavat 

apua ollessaan isojen asioiden äärellä, kuten ensimmäisen asunnon 

hankkimisessa tai työpaikan saamisessa.  

 

Nuoruus on aika, jolloin nuoret kohtaavat identiteetin rakentamista ja 

työelämään siirtymistä, joka voi olla monelle haasteellista aikaa ilman lähipiiriä 

ja muiden aikuisten tukea. Tällöin Ohjaamotalon rooli nuorten syrjäytymisen 

ehkäisyssä perustuu laajojen tukipalveluiden ja neuvonnan ylläpitämisellä, 

jonka avulla nuori voisi vaikuttaa omaan elämäntilanteeseen ja pärjätä 

vastoinkäymisistä huolimatta. 

 



Ohjaamotalon palvelu toimii myös nuorten tukena työllistymisessä, mikä 

edesauttaa nuorten työllisyyden kohentamista. Näin voidaan ylläpitää 

espoolaisten nuorten työllisyysastetta Suomen korkeimpana.  

 

Nuorisovaltuusto haluaa korostaa viestinnän tärkeyttä, sillä sen avulla 

palvelulle saadaan lisää näkyvyyttä ja tavoitetaan yhä enemmän apua 

tarvitsevia nuoria. Tällä hetkellä tilanne on se, että monet nuoret eivät ole 

koskaan kuullutkaan Ohjaamotalon olemassaolosta. 
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