
Nuorten aloitteet 1.7.2019 – 31.12.2019 

 

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan 

kuuluvissa asioissa. Nuori voi tehdä aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren kanssa. Nuorten aloitteet 

voivat koskea esimerkiksi paikallisia tai koko kaupunkia koskevia asioita, oman asuinalueen julkisia 

palveluita tai muita nuorten elämään liittyviä aiheita. Nuorten aloitteet viedään 

nuorisopalvelukokonaisuudesta koosteena tiedoksi kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa vuodessa. 

 

Nuorten aloitteet on tehty nuorisopalveluiden hallinnoimalla vaikuttamisjärjestelmä Ruudin nettisivuilla, 

ruuti.net/aloitteet -alasivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Aloitteen jättäminen ruuti.net/aloitteet -

sivulla ei vaadi tunnistautumista eikä rekisteröitymistä. Aloitteesta ilmenee sen tekijän nimi, yhteystiedot ja 

ikä. Yhteystiedot jäävät käsittelijöiden käyttöön, eikä niitä julkaista. Mikäli aloitteen tekijä haluaa nimensä 

näkyville, lisää hän sen varsinaisen aloitetekstin loppuun. Nuorisopalvelut julkaisee nuorten jättämät 

aloitteet ja niihin saapuneet pormestarin tai apulaispormestarin allekirjoittamat vastaukset 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ -sivulla. Toimialojen selvityksiä ei julkaista, ellei vastauksissa niihin 

suoraan viitata. 

 

Nuorten aloitteita saapui vuonna 2019 yhteensä 67, joista 1.1. - 30.6.2019 välisenä aikana saapui 55 

aloitetta ja jotka käsiteltiin 6.11.2019 kaupunginvaltuustossa.  

 

Nuorten aloitejärjestelmän kautta on tehty 01.07.-31.12.2019 välisenä aikana yhteensä 12 aloitetta. 

Aloitteet jakaantuvat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), 

kaupunkiympäristön toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Oheinen koonti sisältää aloitteet ja 

pormestarin sekä apulaispormestarien vastaukset liitteineen. 

 

Lisätiedot: Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 310 89144, heli.kinnula(a)hel.fi 

 

1. Helsingin kaupungin kesätöiden ikärajaa täytyy muuttaa (Kaupunginkanslia) 

2. Kamera valvonta HSL.n linja-autoihin (Kaupunkiympäristön toimiala) 

3. Pelitietokoneet Malmin nuorisotalolle (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

4. Helsingin kaupunki voisi tarjota ilmaisia lajittelupisteitä asuinalueille (Kaupunkiympäristön toimiala) 

5. Metroihin usb laturi paikat (Kaupunkiympäristön toimiala) 

6. Pakkoruotsi (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

7. Matematiikan maksutonta tukiopetusta 16-19 -vuotiaille, sisältäen lukion! (Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala) 

8. Riistaruokapäiviä kouluihin (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

9. Ruotsin kielen opetuksen muuttaminen (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

10. Harjun nuorisotalo (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

11. Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisotoimien yhteisen jäsenkortin hakemisen 

uudistaminen (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

12. Kirjastojen aukiolojen laajentaminen ja omatoimikäytön lisääminen (Kulttuuri- ja vapaa-ajan 

toimiala) 

 

 

 

 

 

 



1 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-008648 
 
Helsingin kaupungin kesätöiden ikärajaa täytyy muuttaa 
 
Hei! 
Nykyään Helsingin kaupunkien kesätyöpaikoissa on ongelma. Tarkemmin sanottuna se 
liittyy ikärajoihin. Kaikkien HKI:n työpaikkojen ikäraja on 16-17. Tämä aiheuttaa ikäviä 
tilanteita, joissa nuori täyttää 16 vuotta esimerkiksi juuri kesäloman jälkeen. Tämä 
aiheuttaa nuorissa ikävän jakauman, jossa osa pääsee esimerkiksi 9.-luokan lopussa 
hakemaan kesätöitä HKI:n, kun samalla osa joutuu odottamaan seuraavaan vuoteen. 
Ongelman ratkaisu ei ole vaikeaa; riittäisi, että ikäraja muokataan esimerkiksi tähän 
muotoon: ”Edellytämme, että täytät 16 tai 17 vuotta tämän vuoden aikana.” 
 
Ongelma on vielä erikoisempi, koska se on nähtävästi laitettu absurdisti, sillä 16 vuoden 
iässä ei tapahdu lailliselta kannalta mitään erikoista. Rikosoikeudellinen vastuuhan tuli jo 
15 vuoden iässä. Lisäksi asiaa ei voi perustella kehitystasonkaan kannalta, koska 6kk 
(kesäloman jälkeisen vuoden) aikana ei ehdi tapahtua kovin suuria kehitysmuutoksia ja 
koska kaikki ihmiset kehittyvät eritahteja. Erityisesti huomioitavaa on, että ihmisten 
kehitystä yhteiskunnan jäseninä voi edesauttaa työkokemus. 
 
Toivomme siis, että Helsingin kaupungin kesätyöpaikkojen ikäraja muokataan sallimaan 
myös samana vuonna 16-vuotta täyttävien pääsyn kesätöihin eikä vain ennen kesää 
täyttävien. 

Aloite 
saapunut 

15.8.2019 klo 13:46 

Toimiala Kaupungin kanslia 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

19.12.2019 
 
Hei Aloitteentekijä, 
 
Kiitos aloitteesta. Hienoa, että nuoret haluavat tehdä kesätöitä jo yläasteen Iopussa. 
Kuten toteat, monipuolinen työkokemus nuoruudesta lähtien kehittää ihmisen 
valmiuksia toimia yhteiskunnan jäsenenä. 
 
Helsingin kaupunki tarjoaa vuosittain lähes yhdeksänsataa työpaikkaa 16-17-vuotiaille 
nuorille. Meillä on positiivinen ongelma, sillä saamme kesätyöhakemuksia 
moninkertaisesti avoinna olevia paikkoja enemmän. Esimerkiksi vuonna 2019 
hakemuksia tuli Iähes 14 000. Kesätyöpaikkojen lisäksi myönnämme helsinkiläisten 
peruskoulujen yhdeksännen luokan oppilaille 300 euron kesäsetelin, joka auttaa nuoria 
kerryttämään työkokemusta. 
 
Kaupunki tarjoaa nuorten kesätöitä 16-17-vuotiaille. Periaatteenamme on ollut, että 
kaikilla 16 vuotta täyttäneillä ja alle 18-vuotiailla on ollut mahdollisuus hakea 
kaupungilta töitä kahtena peräkkäisenä kesätyökautena. 
 
Olet oikeassa siinä, että käytössä olevan ikärajasäännön myötä alkuvuonna syntyneet 
yhdeksäsluokkalaiset voivat hakea kesätöitä jo yhdeksännen luokan päättyessä, kun taas 
loppuvuodesta syntyneet joutuvat odottamaan seuraavaan kesään. Olen kanssasi samaa 
mieltä siitä, että hakumenettely ei tältä osin ole nuorten kannalta tasapuolinen. 
 



Tulemme aloitteesi johdosta tarkastelemaan uudelleen kaupungin nuorille tarjoamien 
kesätöiden ikärajoja. Olemme aloitteesi käsittelyn yhteydessä hahmotelleet neljä 
vaihtoehtoista ikärajamallia: 
- Nykyinen ikärajamalli, jossa kesätöitä voivat hakea 16 vuotta täyttäneet ja työsuhteen 
alkuhetkellä alle 18-vuotiaat nuoret. 
- Aloitteessasi ehdottamasi malli, jonka myötä kesätöitä voisivat hakea kyseisen 
kalenterivuoden aikana 16 ja 17 vuotta täyttävät nuoret. 
- Malli, jossa hakukelpoisia olisivat kaikki peruskoulun päättäneet ja alle 18-vuotiaat 
hakijat. 
- Malli, jossa hakukelpoisia olisivat kaikki peruskoulun päättäneet ja hakuvuonna 18 
vuotta täyttävät. 
 
Pyydämme nuorten kesätöiden hakukelpoisuutta koskeviin ikärajoihin lausuntoa 
nuorisoneuvostolta helmi-maaliskuussa 2020, kun uusi neuvosto on aloittanut 
toimintansa. Näin varmistamme, että nuoret saavat itse ottaa kantaa siihen, mikä on 
reiluin ja tarkoituksenmukaisin ikäraja kesätöiden hakemiselle. Nuorisoneuvoston 
lausunnon perusteella teemme ikärajoihin tarvittaessa muutoksia. 
 
Nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on tärkeää, ja tuo meille 
arvokasta tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kiitos siis aloitteestasi ja 
aktiivisuudestasi. 
 
Lisätiedot Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)hel.fi 
 
Jan Vapaavuori, pormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-kaupungin-kesatoiden-ikarajaa-taytyy-
muuttaa/ 

 

2. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-009640 
 
Kameravalvonta HSL:n linja-autoihin 
 
Olin tehnyt aloitteen jo aikaisemmin tästä kyseisestä aloitteesta. Tämä aikaisemmin 
tehty aloite ymmärrettiin kuitenkin väärin ja näin ollen siihen vastattiin väärin. Haluaisin 
oikaista tätä hieman ja selitänkin tähän aloitteeseen uudestaan idean.  
Aloite: 
Olisi hyvä saada HSL.n linja-autoihin ULKOPUOLELLE kameravalvonta esimerkiksi 
kuukauden ajaksi ja niistä tehtäisiin video kooste. Tämä siksi että saataisiin videolle se 
kuinka paljon ihmiset liikenteessä aiheuttavat päivittäin vaaratilanteita. Ihmiset pitäisi 
saada ajattelemaan sitä, että liikenteessä kulkee muitakin ja hengen vaaralliset tilanteet 
pitäisi saada pois liikenteestä. Tämä on siis aloite joka ymmärrettiin väärin ja minua 
kehotettiin tekemään aloite uudestaan ja toivon että saan tähän nyt oikeanlaisen 
vastauksen. 

Aloite 
saapunut 

7.9.2019 klo 22:23 

Toimiala Kaupunki ja kaupunkiympäristö 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

13.12.2019 
 
Nuorten aloite HSL:n linja-autojen ulkopuolelle asennettavista kameroista 
Hyvä Aloitteentekijä, ymmärsimme edellisenkin aloitteesi juuri niin, että kamerat ovat 
bussin ulkopuolella. Vaikka HSL viittasi lausunnossaan siihen, että kuljettajien ja 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-kaupungin-kesatoiden-ikarajaa-taytyy-muuttaa/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-kaupungin-kesatoiden-ikarajaa-taytyy-muuttaa/


matkustajien kuvaaminen on ongelmallista, on vastaus edelleen paikkansapitävä: 
Yksityishenkilöt saavat kuvata julkistella paikalla, mutta tilanne ei ole yhtä 
yksinkertainen, jos esimerkiksi HSL on rekisterinpitäjänä. Tietosuojan vuoksi HSL:n tulisi 
mm. huolehtia kuvatuksi tulevien ihmisten yksityisyyden suojasta, informoida kuvattavia 
henkilöitä siitä, että bussissa on jatkuvaa videokuvaa tallentava kamera jne. Vaikka 
kamera on bussin ulkopuolella, se kuvaa ihmisiä ja autojen rekisterikilpiä. Ketkä nauhalle 
päätyvät, riippuu tietysti siitä, mihin kamera suunnataan. Liikkuvaan ajoneuvoon 
kiinnitetty kamera kuvaa paljon muutakin kuin autoja. Tilannetta voi verrata Googlen 
streetview -kuviin, joista on jouduttu sumentamaan ihmisten kasvoja ja muita ihmisten 
yksityisyyden paljastavia asioita. 
 
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Anni Sinnemäki, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kameravalvonta-hsln-linja-autoihin/ 

 

3. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-009630 
 
Pelitietokoneet Malmin nuorisotalolle 
 
Olisiko jo aika saada Malmin nuoristalolle pelitietokoneet, koska haluisimme aloittaa 
eSports toimintaa, jonka vertaisohjaajat vetäisivät. Olemme malmin nuoria ja olemme 
odottaneet niitä jo hyvin kauan. Tällä toimenpiteellä saisimme nuoret pois Malmin 
kaduilta tekemästä tyhmyyksiä ja kiinnostumaan nousevasta urheilulajista. Tällä alueella 
on monia nuoria, jotka ei pysty itse hommaamaan kotiin koneita, mutta olisi todella 
kiinnostuneita siitä. Malmin nuorisotalolla järjestetään monta kertaa vuodessa lani 
tapahtumia ja yli puolella ei ole omia pelivälineitä. 
 
Yst. malmin nuoret, sekä vertaisohjaajat 

Aloite 
saapunut 

9.9.2019 klo 15:36 

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

29.11.2019 
 
Aloitteesi pelitietokoneista Malmin nuorisotalolle 
 
Aloitteessasi esität, että Malmin nuorisotalolle pitäisi hankkia pelitietokoneet, jotta siellä 
voisi aloittaa eSports -toiminnan. Kerrot vielä, että pelitietokoneita on odotettu jo kauan, 
ja että alueella on paljon nuoria, jotka eivät pysty itse hankkimaan koneita, mutta olisivat 
tosi kiinnostuneita niistä. 
 
Pyysin aloitteestasi selvitystä Malmin nuorisotyöyksiköltä. Laitoin selvityksen Iiitteeksi 
tähän. Selvityksestä ilmenee, että e-urheilutoiminnalle on nuorisopalveluissa osoitettu 
omat vastuutahot, eli vastaava tuottaja, Pelikeskus Score ja pelitoimipisteiden ohjaajista 
koostuva kehittämisryhmä. Tavoitteena on tukea nuorten omia joukkueita ja järjestöjä 
osoittamalla niille tiloja ja lainaamalla laitteistoja. Selvityksessä on käyty läpi nykyiset 
pelitoimipisteet ja laitteistot ja kuvattu Malmin nuorisotalossa järjestettäviä 
pelitapahtumia yms. Siitä ilmenee, että sinua lähimmät pelitoimipisteet ovat 
Tapulikaupungin, Pihlajamäen ja Maunulan nuorisotaloilla. Kun pelitietokoneet ovat 
kallis hankinta, on ymmärrettävää, että niitä ei voida hankkia jokaiselle nuorisotalolle. 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kameravalvonta-hsln-linja-autoihin/


Pelitoiminnan käynnistäminen edellyttää myös, että paikalla on toimintaan perehtynyt 
nuoriso-ohjaaja, vertaisohjaajien ja pelaajien tukena. 
 
Selvityksestä näin, että sinun kanssasi on käyty asiasta keskustelua, mitä pidän hyvänä 
asiana. Kannustan sinua ottamaan yhteyttä myös E-urheilutoiminnan vastaavaan 
tuottajaan Hannes Pasaseen, jonka yhteystiedot löytyvät nuorisotyöyksikön 
vastauksesta. 
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan oikein hyvää joulun aikaa. 
 
Lisätiedot Leena Mickwitz kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Tomi Sevander, apulaispormestarin sijainen 
 
Liitteet: Nuorisoasiainjohtaja lausunto 
 
Nuorten aloite, pelitietokoneet Malmin nuorisotalolle 
E-urheilutoiminta on nouseva harrastus ja sitä tukevia palveluita kehitetään parhaillaan 
niin nuorisopalveluissa kuin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla laajemminkin. 
Nuorisopalveluissa toiminnan kehittämisestä vastaavat vastaava tuottaja Hannes 
Pasanen, Pelikeskus Score sekä pelitoimipisteiden ohjaajista koostuva kehittämisryhmä. 
Tavoitteena e-urheilun suhteen on tukea nuorten omia joukkueita ja järjestöjä tilojen ja 
laitteiston muodossa. Varsinaista omaa e-urheilutoimintaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla ei tällä hetkellä järjestetä, eikä uusia e-pelitoimipisteitä olla perustamassa. Jo 
toimivien e-pelitoimipaikkojen laatua kehitetään edelleen ja palveluverkoston tasaiseen 
kattavuuteen kiinnitetään huomiota. 
 
Malmin nuoria lähimpänä olevat pelitoimipisteet ovat Tapulikaupungin, Pihlajamäen ja 
Maunulan nuorisotaloilla. Näihin ovat tervetulleita kaikki helsinkiläiset nuoret. Pelitiloja 
on myös mahdollista varata omaehtoiseen toimintaan nuorisotalojen aukioloaikojen 
ulkopuolella. Muita pelitoimipisteitä löytyy Rastilan, Viikin, Pasilan, Kannelmäen ja 
Malminkartanon nuorisotaloilta. Lisäksi Pelikeskus Score tarjoaa toistaiseksi 
Oulunkylässä monipuolista ja tavoitteellista e-peliharrastustoimintaa. E-pelitapahtumia 
varten on nuorisopalveluilla lainattavissa niin sanottu LANiboxi, jonka voi varata 
nuorisotalo Merirastista. LANiboxi sisältää kymmenen konetta ja oheislaitteet, sekä 
tarvikkeet lähiverkon pystyttämiseen. Helsingissä on myös kaupallisia pelikahviloita, 
kuten Shelter Gameroom ja Gaming Lounge Helsinki Finland, joihin voi porukalla mennä 
pelaamaan. 
 
Malmin nuorisotyöyksikkö järjestää monenlaista nuorisotoimintaa Malmilla aikaansa 
viettäville nuorille. Malmin nuorisotalolla järjestetään muun muassa muutamia kertoja 
vuodessa pelitapahtumia ja laneja, joihin lainataan pelivälineistöä muista 
nuorisopalveluiden pelipisteistä. Näin myös niillä, joilla ei ole omia e-pelivälineitä, on 
mahdollisuus osallistua e-pelitoimintaan. Jatkossa Malmin nuorisotalolla voidaan myös 
keskustella mahdollisesta konsolipelitoiminnan vahvistamisesta. 
 
Halutessaan aloitteen tekijä voi olla yhteydessä e-pelitoiminnan vastaavaan tuottajaan 
Hannes Pasaseen (hannes.pasanen@hel.fi), joka on valmis tulemaan keskustelemaan 
pelitoiminnan kehittämisen mahdollisuuksista Helsingissä. 
 
Toiminnanjohtaja Minna Sirviö on ollut yhteydessä aloitteen tekijään ja käynyt asiasta 
lisää keskustelua nuoren kanssa. 



 
Lisätiedot: Minna Sirviö, toiminnanjohtaja, puhelin: 040 194 5361 minna.sirvio(a)hel.fi 
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121 tiina.nurmi(a)hel.fi 
Hannes Pasanen, vastaava tuottaja, puhelin: 310 79672 hannes.pasanen(a)hel.fi 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pelitietokoneet-malmin-nuorisotalolle/ 

 

4. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-009631 
 
Helsingin kaupunki voisi tarjota ilmaisia lajittelupisteitä asuinalueille 
 
Lajittelua ja kierrätystä voisi lisätä jos kaupunki tarjoaisi tämän mahdollisuuden kaikille. 

Aloite 
saapunut 

7.9.2019 klo 22:37 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

7.2.2020 
 
Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi!  
 
Kierrätys ja lajittelu ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka kuuluvat keskeisellä tavalla 
ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluumme. Helsinki kuuluu Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymään, joka tunnetaan hyvin lyhenteestään HSY. 
Vesihuollon lisäksi HSY hoitaa jätehuollon palveluja, joihin kuuluvat niin kotitalouksien 
kuin julkishallinnon jätehuolto. Kotitalouksien jätteiden keruun lisäksi Helsingissä on 
kierrätyspisteitä, vaarallisen jätteen kontteja ja Sortti-asemia. Tarkat sijainnit löytyvät 
kartalta: https://www.kierratys.info/. 
 
Roskien ja jätteiden kierrätyksen saralla tapahtuu nyt paljon. Esimerkiksi ensi vuoden 
alusta yli viiden asunnon kiinteistöissä aloitetaan muovin keräys. Lisäksi tänä kesänä 
kaupunki ja Stara käynnistävät kokeiluprojektin, jossa muovin ja muun jätteen 
lajittelupisteitä tuodaan muutamaan suosittuun puistoon. 
 
Kierrätyspisteisiin voi viedä paperia, kartonkia, lasia, metallia, muovia ja käyttökelpoisia 
vaatteita. Kierrättäminen on ilmaista. Sorttiasemille voi maksutta viedä metallia, lasia, 
paperia, kartonkia, sähkölaitteita ja kodin vaarallista jätettä. Maksua vastaan Sortti-
asemille voi viedä kipsiä, muovia, puuta, puutarhajätettä, remontti- ja rakennusjätettä, 
sekajätettä, painekyllästettyä puuta ja poistotekstiilejä. Vaarallisen jätteen kontteihin voi 
maksutta viedä lähes kaikkea muuta kuin lääkkeitä (apteekkeihin), sähkö- ja 
elektroniikkaromua, painekyllästettyä puuta ja asbestia. Keräysautot ottavat myös 
maksutta vastaan kodin vaarallista 
jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua. Lisäksi kannattaa muistaa, että 
päivittäistavarakaupat ja muut myymälät, jotka myyvät sähkölaitteita, ottavat niitä myös 
ilmaiseksi vastaan. Kierrätys on Helsingissä helposti saavutettavissa ja muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta täysin ilmaista.  
 
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Anni Sinnemäki, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-kaupunki-voisi-tarjota-ilmaisia-
lajittelupisteita-asuinalueille/ 

 

 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pelitietokoneet-malmin-nuorisotalolle/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-kaupunki-voisi-tarjota-ilmaisia-lajittelupisteita-asuinalueille/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-kaupunki-voisi-tarjota-ilmaisia-lajittelupisteita-asuinalueille/


5. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-009883 
 
Metroihin usb laturi paikat 
 
Helsingin metroihin täytyy tulla usb laturi paikat. Ärsyttää kun akku on vähissä ja ei löydy 
laturi paikkaa. Toivoisin että te tekisitte asialle jotain. 

Aloite 
saapunut 

15.9.2019 klo 11:32 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

13.12.2019 
 
Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi!  
 
Usb-pistorasioista tehtiin nuorten aloite myös viime keväänä. Metroja hallinnoi 
liikenneliikelaitos, joka tunnetaan paremmin lyhenteestä HKL. HKL:n käytössä on kolme 
metrojunasarjaa. Vanhimmat M100- ja M200-metrojunat ovat palvelleet helsinkiläisiä jo 
useita vuosikymmeniä ja kaluston peruskorjaus on alkanut. Peruskorjauksen yhteydessä 
M100- ja M200- metrojuniin tullaan lisäämään pistorasiat matkustajien käyttöön. 
Peruskorjattuja junia palautuu matkustajaliikenteeseen tasaisella tahdilla vuoteen 2023 
saakka. Uusimpaan, länsimetroa varten hankittuun M300-metrojunasarjaan aletaan 
asentaa latauspistokkeita maaliskuussa 2020 ja valmista pitäisi olla kesällä 2020. 
 
HKL parantaa kalustonsa laatua systemaattisesti, jotta palvelu olisi mahdollisimman 
tarkoituksenmukaista ja hyvää. HKL onkin tunnistanut matkustajien tarpeen saada 
pistorasioita metroon mobiililaitteiden lataamista varten. Erityisesti nyt, kun metrolinja 
ja matkojen pituus on kasvanut, on tarve aiempaa suurempi. 
 
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Anni Sinnemäki, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/metroihin-usb-laturi-paikat/ 

 

6. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-009884 
 
Pakkoruotsi 
 
Hei! 
Haluaisin tehdä tämmöisen aloitteen, joka koskisi pakkoruotsia. 
Minun mielestäni pakkoruotsia pitäisi vaihtaa valinnaiseksi, siihen on liikaa syitä tähän 
perusteltavaksi. 
Voin kuitenkin kirjoittaa tähän pari, minun mielestäni pakkoruotsissa ei ole paljon 
hyötyä, siinä voisi olla jopa enemmänkin haittaa kuin hyötyä. Tottakai on " Ruotsi on 
toinen virallinen kieli " ja " Ruotsi on yleissivistystä " kortteja, mutta jos rehellisesti 
mietitään... Miksi ruotsi on edes enää toinen virallinen kieli, jos Suomi ei ole enää 
Ruotsin vallassa. Suomi oli viimeksi Ruotsin vallassa vuonna 17.syyskuuta 1809 eli yli 200 
vuotta sitten, ja nyt on 2019. Ruotsin voisi korvata toisella yleissivistys kursseilla, jotka 
hyödyntäisivät kaikkia esim. EA- kurssilla, palo-kurssilla tai itsepuolustuskurssilla. 
 
Tiedän tämä on vanha perinne, mutta voitaisiko jotenkin yrittää kokeilla muuttaa tätä. 
Vain noin 6% suomenväestöistä puhuu äidinkielenään ruotsia, ja tietenkin heillä on 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/metroihin-usb-laturi-paikat/


oikeus saada palvelua omalla kielellään. Tietenkin on tosi moni nuoria jotka tykkäävät 
ruotsinkielestä, ja haluaisivat tehdä tulevaisuudessa ruotsinkieleen liittyviä ammatteja. 
Mutta kuitenkin suurimmista osista nuorista valittaa pakkoruotsista, ja se antaa 
Ruotsista huonon kuvan. On myös monia nuoria, jotka eivät tee mitään biologilla tai 
kemialla. Kuitenkin noita aineita on vain 1-2 pakollista lukiossa. Kunnioitan ruotsalaisia, 
heidän kulttuuria ja maata, mutta mielestäni on epäreilua, että ihmisten pitää opiskella 
jotain kieltä mistä he eivät tykkää. Jos pakkoruotsista tulisi valinnainen, nuoret jotka 
olisivat kiinnostuneita ruotsista eivät menettäisi kuitenkaan mitään. 
 
Jos haluatte kuulla lisää mielipiteestäni tai jos on lisää kysyttävää, ottakaa vain yhteyttä 
minuun. Tulen ilonmielen kasvotusten myös puhumaan tästä asiasta. 
 
Terveisin Jenny Vu, nuorisoneuvostosta 2018-2019 

Aloite 
saapunut 

15.9.2019 klo 11:32 

Toimiala Kaupunki ja kaupunkiympäristö 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

5.11.2019 
 
Hei,  
Kiitos ruotsin kielen vaihtamisesta valinnaiseksi koskevasta aloitteesta, mitä perustelet 
seikkaperäisesti!  
 
Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiaa ja sieltä kerrottiin seuraavaa:  
 
Ruotsin kielen asemaa Suomen toisena virallisena kielenä säännellään kansallisella 
tasolla Iaein. Helsingin kaupunki ei voi omilla kuntatason päätöksillään vaikuttaa ruotsin 
kielen asemaan. 
 
Lukiolaissa (714/2018) säädetään, että lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää toisen 
kotimaisen kielen opintoja. Lukion tuntijako määräytyy valtioneuvoston asetuksen 
(942/2014) perusteella. Sen mukaan A-kielessä pakollisia kursseja on kuusi ja syventäviä 
valtakunnallisia kursseja kaksi. B-kielessä pakollisia kursseja on viisi ja syventäviä 
valtakunnallisia kursseja kaksi. Lukion opetussuunnitelman perusteista taas päättää 
Opetushallitus, ja paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan valtakunnallisten perusteiden 
mukaan. Koska ruotsin kielellä on virallinen asema kansallisella tasolla, sillä on sidoksia 
moneen asiaan, esimerkiksi toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Jos ruotsin kieli tulisi 
valinnaiseksi perusopetuksessa ja toisella asteella, täytyisi ratkaista esimerkiksi se, miten 
ruotsin kielen opiskelu jatko-opinnoissa tapahtuu. On myös hyvä huomata, että toisen 
kotimaisen kielen opinnot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden opintoihin äidinkielestä 
riippumatta. Suomenkieliset opiskelevat ruotsia ja vastaavasti  
äidinkielenään ruotsia puhuvat opiskelevat suomea. 
 
Valtakunnallisella tasolla on selvitetty mahdollisuutta muuttaa toisen kotimaisen kielen 
opiskelu vapaaehtoiseksi. Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti 
Opetushallitus avasi vuonna 2017 perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden osallistua 
kokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi oppilaille valinnaista. Kokeiluun ei 
ole kuitenkaan löytynyt riittävästi kiinnostusta, jotta opetusryhmät olisivat toteutuneet. 
Helsingin kaupunki ei hakeutunut kokeiluun kaksikielisenä kaupunkina, jossa tarvitaan 
molempien kotimaisten kielten osaajia. 
 



Itse pidän ruotsin kielen opiskelua hyödyllisenä ja itselleni siitä kuten muidenkin kielten 
opiskelusta on ollut työssäni ja vapaa-ajalla paljon apua.   
 
Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) heI.fi  
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 82745, jaana.kariniemi(a)heI.fi 
 
Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, Apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pakkoruotsi/ 

 

7. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-010329 
 
Matematiikan maksutonta tukiopetusta 16-19 -vuotiaille, sisältäen lukion! 
 
Haluamme, että matematiikan tukiopetusta järjestettäisiin myös 16–19 -vuotiaille 
nuorille, jotka opiskelevat lukiossa. Tällä hetkellä tukiopetus on kielletty lukioissa ja tässä 
ei ole mielestämme mitään järkeä. Matematiikka on äärimmäisen tärkeää elämässä ja 
nykyinen menettelytapa mahdollistaa peruskoulusta lukioon siirtyessä nivelvaiheen 
pudokkuuden. Uusia asioita tulee nopealla tahdilla, ja jos opiskelija ei ymmärrä edellisiä 
ohjeita, ei hän ymmärrä seuraaviakaan ja jää jälkeen opetuksesta. Nykyisellään systeemi 
ei ole reilu ja tasavertainen kaikille, vaan suosii ns. "hyviä opiskelijoita", kun 
matematiikan oppimisen mahdollistaminen kaikille olisi tärkeää. 
 
Ehdotamme, että matematiikan tukiopetusta järjestettäisiin kaikille lukiolaisille Helsingin 
alueella, jotka haluaisivat vahvistaa osaamistaan. Tämä voitaisiin järjestää yhteistyössä 
yliopiston matematiikan aineopiskelijoiden kanssa, joiden tarvitsee tehdä opetukseen 
liittyvää työharjoittelua eli tämä olisi niin ikään win-win situation opettajaksi opiskeleville 
sekä lukiolaisille, sillä usein tukiopetus, jota tarjotaan on maksullista ja tähän eivät kaikki 
perheet pysty. 
 
Tämä idea nousi esille Ympäristötoiminnan RuutiBudjetti pajoissa, ja yhteinen päätös oli, 
että laitamme aloitteen tulemaan tätä kautta. 

Aloite 
saapunut 

2.10.2019 klo 09:32 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

17.12.2019 
 
Kiitos aloitteestasil Hyvä, että RuutiBudjetin työpajoissa esiin nostettuja ideoita tuotte 
myös tätä kautta kaupungin hallinnossa käsiteltäväksi. 
 
Aluksi tarkennus, että tässä voidaan vastata vain kaupungin omien lukioiden toiminnan 
osalta. Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiaa ja sieltä kerrottiin seuraavaa:  
 
Lähtökohtana on oppijoiden lukiolakiin perustuva oikeus saada oppimisen tukea, mikäli 
heillä on vaikeuksia suorittaa lukio-opintoja ja jatko-opintoihin siirtyminen on vaarassa. 
Tukiopetus on aina opiskelijoille maksutonta ja sen järjestäminen hoidetaan 
oppilaitoksen omasta budjetista. Tukiopetuksen järjestäminen ei ole kiellettyä lukioissa. 
 
Lukioilla on erilaisia käytäntöjä tukiopetuksessa. Tukiopetusta tarjotaan sekä 
säännöllisissä kaikille avoimissa matematiikkapajoissa, että oppijoiden yksilöllisten 
tarpeiden perusteella. Oppijat voivat pyytää tukiopetusta tai opettajat tarjota sitä heille, 
mikäli opiskeluissa eteneminen on tuottanut haasteita. Matematiikkapajoja ohjaavat 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pakkoruotsi/


matematiikan opettajat ja toiminnassa mukana on mahdollisuuksien mukaan 
erityisopettaja. Lisäksi lukioissa järjestetään matematiikan tuki- ja nivelkursseja, joissa 
autetaan hylätyn numeron saaneita saavuttamaan asetettuja tavoitteita ja kerrataan 
yläkoulun matematiikkaa. Joissain oppilaitoksissa on myös 
useampana päivänä viikossa käytössä vertaistukiopetusta, jossa oppijat ohjaavat 
toisiaan. 
 
Matematiikan aineopettajaopiskelijoiden hyödyntäminen on hyvä ehdotus yhtenä 
vaihtoehtona, mutta se on hankalasti toteutettavissa johtuen harjoittelurakenteesta 
sekä harjoittelun tavoitteesta. Aineopettajaopiskelijat saavat itse valita 
harjoittelupaikkansa eikä oppilaitos ei voi rakentaa tukiopetuksessa 
vuosisuunnitelmaansa sen varaan, että sinne hakeudutaan harjoitteluun. 
 
Olen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa samaa mieltä siitä, että aloitteessa on 
tartuttu tärkeään asiaan. Hyviä käytänteiden jakaminen oppilaitosten kesken edistää 
asiaa. Kannustan myös omalta osaltani jakamaan toimivia käytänteitä koulujen välillä ja 
kouluja toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa. 
 
Opiskelijoiden aktiivinen ote oppimisen parantamiseksi on yhtä lailla tärkeää ja 
kannustan sinua ja teitä kertomaan lukionne rehtorille toiveistanne ja mahdollisista 
parannusehdotuksista tukiopetustoiminnan suhteen. 
 
Lisätiedot Anja Vallittu kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046I anja.vallittu(a) hel.fi 
Heidi Halkilahti pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 22889, heidi.halkilahti(a)hel.fi 
 
Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, Apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/matematiikan-maksutonta-tukiopetusta-16-19-
vuotiaille-sisaltaen-lukion/ 

 

8. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-010997 
 
Riistaruokapäiviä kouluihin 
 
Helsingin kouluissa tulisi järjestää riistaruokapäiviä. Tällä hetkellä koulujen 
ruokalinjastoilla ei valitettavasti näy riistaa, vaikka se on oiva ja ympäristöystävällinen 
vaihtoehto. Riista on monille helsinkiläisnuorille vierasta, samoin koko suomalainen 
metsästyskulttuuri. Kouluissa voisi järjestää tutustumispäivän riistaruokaan järjestämällä 
esimerkiksi metsästysaiheisen teemapäivän. 
 
Riistaruoan tarjoaminen olisi myös konkreettinen ilmastoteko, sillä vastuullinen 
metsästys on ekologisesti kestävää. Riistalla voisi korvata muita ilmastoa kuormittavia 
ruokia. Riistaruoan tarjoaminen on toimenpide, jolla kaupunki voisi pienentää 
hiilijalanjälkeään. 
 
Riista päätyy harvoin kaupunkilaisten lautaselle. Metsästysteemapäivä tutustuttaisi 
nuoret metsästykseen ja riistalihaan sekä kannustaisi nuoria liikkumaan luonnossa. Riista 
on ympäristön kannalta kestävämpää ja parempi vaihtoehto kuin punainen liha. 
 
Kaupungin puolelta olisi tärkeää, että riistaruoan tarjoamisen mahdollisuuteen 
perehdytään tarkemmin. Toimiin voisi ryhtyä järjestämällä kouluissa teemapäivän, jossa 
riistaa olisi lounaaksi tarjolla. 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/matematiikan-maksutonta-tukiopetusta-16-19-vuotiaille-sisaltaen-lukion/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/matematiikan-maksutonta-tukiopetusta-16-19-vuotiaille-sisaltaen-lukion/


 
Max TalviOja, Helsingin nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja 

Aloite 
saapunut 

2019/10/19 klo 12:58 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

13.1.2020 
 
Hei, Kiitän aloitteestasi! 
 
Olen selvittänyt ehdotustasi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Aloitteesi 
pohjalta riistaruokapäivää koskeva toive esitetään tulevissa yhteistyötapaamisissa 
palveluntuottajille suunniteltaessa ruokalistoja ja teemapäiviä. 
 
Muut aloitteesi johdosta huomioivat asiat ja reunaehdot käyvät ilmi kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan seuraavasta lausunnosta: 
"Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla suhtaudutaan myönteisesti siihen, että 
riistaruokaa olisi tarjolla kouluruokailussa. Kouluruokailun vaihtelevuus ja maittavuus 
ovat tärkeitä asioita, koska koululounaan tulisi kattaa 1/3 lasten ja nuorten päivän 
ravinnonsaannista ja siitä tulisi saada monipuolisesti ravintoaineita. Kouluruokailun 
suunnittelua ohjaavat kouluruokailusuositukset, joiden tavoitteena on terveellisyyden 
lisäksi myös ympäristöystävällinen ruoka. Vaihtelevien raaka-aineiden ja ruokalajien 
avulla koulupäivien aikana myös opitaan ruokakulttuurista. Haluamme kuunnella 
asiakkailta tulevia palautteita ja toiveita, ja suunnitella niitä huomioiden tarjonnan joka 
maistuu oppilaille ja houkuttelee ruokailemaan päivittäin. 
 
Ruokalistasuunnittelu tehdään yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
ruokapalveluasiantuntijoiden sekä palveluntuottajien kanssa ja toimiala hyväksyy 
ruokalistan ennen kuin se tulee käyttöön. Erilaisia teemoja ja juhlapyhiä 
huomioidaan kouluruoassa enintään 10 kertaa vuodessa ruokapalvelusopimusten 
mukaisesti. Joka syksy koulussa järjestettävä luomu- ja lähiruokaviikko voisi olla 
ruokalistoillamme toteutettavista teemoista se, johon riistaruokapäivä sopisi ja jonka 
toteutusta voidaan palveluntuottajien kanssa kartoittaa. Toive esitetään kaikille 
palveluntuottajille seuraavissa yhteistyötapaamisissa, joissa ruokalistoja ja teemapäiviä 
suunnitellaan. 
 
Riistan käyttöä kouluruoassa rajoittaa raaka-aineen hinta, saatavuus ja kotimaisuus. 
Kotimaisen poronlihan hinta olisi arvolta noin kolminkertainen broilerin, sianlihan, 
naudanlihan tai kasviproteiinilähteiden hintaan verrattuna, eikä sen käyttö tällä hetkellä 
kouluruokaan varatun määrärahan puitteissa ole mahdollista. 
 
Koululounaita valmistetaan päivässä yli 50 000 oppilaalle ja yhteen riistaruokaan 
tarvittava lihamäärä olisi noin 2500 kilosta yli 5000 kiloon. Suomalaisen riistalihan 
saatavuus elintarviketukuista ei ole jatkuvaa ja raaka-aineen saanti jo yhtenä 
teemapäivänä pitäisi varmistaa tarkkaan, ennen kuin riistalihaa voidaan suunnitella 
päivän ruokaan. 
 
Ulkomaisen riistan hinta verrattuna muihin ruokalistalla oleviin lihoihin nähden on 
kohtuullinen, noin puolitoistakertainen, ja sen saatavuus ympäri vuoden on hyvä. 
Helsingin kaupungin kouluruoassa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 
suomalaisia raaka-aineita ja niistä valmistettuja tuotteita. Tällä hetkellä kouluruoassa 
käytettävä punainen liha ja siipikarjan liha ovat pääosin suomalaisia. Ulkomaisesta 



riistasta valmistettu ruokalaji voidaan tarjota ruokalistalla esimerkiksi kerran kuudessa 
viikossa tai yksittäisenä teema- tai juhlapäivänä huomioiden kuitenkin, että kotimaisten 
raaka-aineiden käyttö pysyy edelleen pääosassa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokalistoilla. 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmassa. 
Ohjelman aikana kehitetään ruokaohjeiden ja –listojen ilmastoystävällisyyttä. 
Naudanlihan korvaamista riistalla on suunniteltu yhtenä mahdollisena toimenpiteenä, 
jolla ruokalistojen ilmastoystävällisyyttä voitaisiin parantaa." 
Kannustan olemaan aktiivinen ja osallistumaan kouluruokailun kehittämiseen myös 
jatkossa! 
 
Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fl 
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 310 22589, katja.peranen(a) hel.fl 
 
Ystävällisin terveisin, Pia Pakarinen, Apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/riistaruokapaivia-kouluihin/ 

 

9. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2019-011593 
 
Ruotsinkielen opetuksen muuttaminen 
 
Ruotsin kielen opetuksesta ja ns. pakkoruotsista on keskusteltu jo pitkään. Aihe herättää 
herkästi tunteita ja kaipaa rakentavaa keskustelua. Ruotsin kielen opetusta on kritisoitu 
niin politiikassa kun kouluissakin. Monelta tuntuu unohtuneen toisen kotimaisen kielen 
todellinen merkitys. Historiallinen näkökulma on usein nuorten tiedossa, mutta 
konkreettinen kielen käyttäminen jää ainakin teini-iässä vähäiseksi, ellei omassa 
lähipiirissä ole ruotsia puhuvia. Ruudin aloitekanavalle tulleessa aloitteessa ns. 
pakkoruotsi ehdotetaan muutettavan kouluissa valinnaiseksi oppiaineeksi. Taustalla 
lienee näkemys, että toiselle kotimaiselle kielelle ei ole tarvetta saatika motivaatiota sen 
opiskeluun. Kyseisessä aloitteessa ei huomioida sitä hyötyä, jota ruotsin kielen 
osaamisesta saa esimerkiksi työnhaun yhteydessä monilla aloilla. Kyse ei ole ainoastaan 
ruotsinkielisen väestön palvelemisesta, vaan myös pohjoismaisen yhteistyön äärellä 
työskentelystä ja esimerkiksi jatko-opiskelumahdollisuuksien avaamisesta myös 
naapurimaamme suuntaan. Nyt puhun nimen omaan konkreettisista hyödyistä kieltä 
opiskeleville nuorille. Pakkoruotsin poistamisen sijaan tulisi keskittyä uudistamaan kielen 
opetusta suuntaan, jossa sitä opettelevalle nuorelle konkretisoituisi kielen käyttö 
mahdollisuudet tulevassa työmaailmassa. Mielestäni tavan, jolla ruotsin kieltä opetetaan 
olisi aika muuttaa. Tällä hetkellä suomenkielisissä kouluissa nuoret opiskelevat ruotsin 
kieltä useimmiten yhteensä kuusi vuotta peruskoulun ja toisen asteen aikana. 
Opetuksessa keskitytään pääasiassa sanaston ja kieliopin harjoittamiseen suoraan 
kirjasta, joka harvemmin on kovin motivoivaa. Ruotsin kielen opiskelu ajoittuu lisäksi 
useimmiten teini-ikään, jolloin kielen omaksumisen herkkyyskausi on jo ohitettu. 
Motivointi onkin (ruotsin) kielen oppimisen suurimpia haasteita. Opetus kaipaa 
selkeämpää linkkiä työelämän asettamiin vaatimuksiin ja konkreettisia tilanteita kielen 
oppimisen alustaksi. Annan tästä esimerkin. Suomessa on käytössä myös toisenlainen 
polku ruotsin kielen oppimiseen. Tätä väylää kutsutaan kielikylvyksi. Kielikylvyssä valtion 
toisen virallisen kielen opiskelu alkaa päiväkodista ja jatkuu asteittain vähenevänä aina 
yläasteelle saakka, jossa vielä vähintään puolet opetuksesta järjestetään kielikylpykielellä 
ja loput ns. äidinkielellä. Kielikylpy opetus tähtää äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen 
yhtä vahvaan osaamiseen. Kielikylpy opetukselle tyypillistä on kielen oppiminen 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/riistaruokapaivia-kouluihin/


tekemisen ja puhumisen kautta esimerkin avulla. Tätä opetusmallia voitaisiin soveltaa 
ruotsin kielen opetuksessa myös peruskoulun puolella, muuttamalla opetustapaa 
käytännönläheisemmäksi kirjasta lukemisen sijaan. Tämä sopisi loistavasti uuden 
opetussuunnitelman mukaiseen ainerajat ylittävään opetukseen, yhdistämällä 
esimerkiksi 7-luokan kotitaloustunti ruotsin tunnin kanssa yhteisopettajuuden avulla. 
Kielten opettajat usein sanovat, että kieltä oppii vain puhumalla ja sitä käyttämällä. Tätä 
kielikylpypedagogiikassa käytettävää filosofiaa toivoisin, että sovellettaisiin myös 
peruskoulujen ruotsin kielen opetukseen. Kieleen kohdistuvan oppivelvollisuuden 
poistamisen sijaan oppilaille tulisi motivoinnin nimissä avata kieleen liittyviä 
mahdollisuuksia ja kulttuuria sekä tarjota enemmän tilaisuuksia kielen käyttämiseksi 
konkreettisissa tilanteissa.  
 
Vivian Ljungqvist Helsingin nuorisoneuvoston puheenjohtaja 

Aloite 
saapunut 

2019/11/05 klo 23:00 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

22.1.2020 
 
Hei,  
Kiitos aloitteestasi ja ehdotuksestasi kehittää ruotsin kielen opetusta kouluissamme! 
 
Kielten opiskelun motivointi on minusta myös mielekäs tapa tarkastella asiaa. Vastasin 
viime vuoden loppupuolella viittaamaasi pakkoruotsia koskevaan aloitteeseen siten, 
ettei Helsinki kannata toisen kotimaisen kielen muuttamista vapaaehtoiseksi. 
Käytännössä ei olisikaan edes mahdollista muuttaa toisen kansalliskielen asemaa 
kaupungin omilla päätöksillä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta saamani 
vastauksen mukaan toimiala pitää tärkeänä molempien kotimaisten kielten vahvaa 
asemaa ja sitä, että kaikki oppivat niitä perusopetuksen ja toisen asteen opinnoissa. 
Toimiala haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että perusopetuksessa ja toisella 
asteella opiskeltavista oppiaineista päätetään eduskunnassa. Opetuksessa noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, tuntijakoa ja siihen 
kuuluvia oppiaineita. 
 
Kielenopetuksen on oltava motivoivaa ja merkityksellistä, jotta kielen oppimiselle on 
edellytykset. Opetus tulee suunnitella siten, että oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa 
opiskeltaviin sisältöihin ja oppimistapoihin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
opettajille tarjotaan monipuolisesti täydennyskoulutusta ja heitä kannustetaan 
kehittämään opetusta. Suomen- ja ruotsinkielisten päiväkotien,  
koulujen ja lukioiden yhteistyötä tulisi tiivistää, jotta eri kieliä puhuvat voisivat oppia 
toinen toisiltaan. Näin myös ruotsin (ja suomen) kielen oppiminen muuttuisi 
merkityksellisemmäksi ja motivaatio kielen oppimiseen kasvaisi.  
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tarjotaan toimintakaudella 2020- 2021 ruotsin 
opettajille mahdollisuus tutustua kielikylpyopetukseen ja kehittää opetustaan soveltaen 
sen pedagogisia käytänteitä. Helsingissä on lisätty kielikylpyopetuksen polkuja vuosina 
2016-2019, mikä osaltaan lisää ruotsin osaamista sekä positiivista suhtautumista ruotsin 
kielen oppimiseen. Hakijamääriä seurataan vuosittain ja kielikylpyopetusta lisätään 
tarvittaessa. 
 
Kannustan olemaan aktiivinen kouluissa ja osallistumaan ehdotuksilla opetuksen 
käytännön suunnitteluun! Hyvää alkanutta kevätlukukautta! 



 
Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046, anja.vaIIittu (a) hel.fi  
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444, satu.koistinen (a) hel.fi 
 
Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, Apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ruotsinkielen-opetuksen-muuttaminen/ 

 

10 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL2019-013389 
 
Harjun nuorisotalo 
 
Hei! 
 
Tässä kirjoittelee 17-vuotias tyttö Herttoniemestä. Olen kuullut ikäviä uutisia, että 
Harjun nuorisotalo oltaisiin purkamassa, tämä on minusta ikävä kuulla. Harjun 
nuorisotalo on yhtiä ainoita nuorisotaloja missä pystyy harrastamaan laajasti erilaisia 
luovia harrastuksia (mm. kuvaotaitoa, musiikkia, valokuvaamista, tanssia ja kaikkea 
muuta), eikä Harju ole perinteisesti nuorisotalo minne mennään hengaamaan vaan 
enemmän rentoutumaan ja kehittämään omaa luovaa puoltaan ystävien kanssa. Itse 
olen harrastanut Harjussa koko lapsuuteni ajan kuvataidetta ollut savikerhoissa ja myös 
soittanut kitaraa. Tässä myös huomaa kuinka laajasti itse olen päässyt ainoastaan 
yhdessä rakennuksessa kehittämään omia luovia taitoja. Harju myös järjestää mahtavia 
kesäleirejä missä olen pienempänä ollut joka kesä ja saanut ystäviä mukaan, jotka eivät 
ennen olleet kuulleet Harjusta ja tämän jälkeen aloittaneet kuvataiteen siellä, sillä 
Harjussa on mahtava yhteishenki ja nuoriso-ohjaajat. Harjussa on myös järjestetty 
kalliokukkii tapahtuma mikä on kerännyt suurta suosiota. Itse sain mukaan koko luokkani 
yhdeksännellä luokalle järjestämään kahvilan, että pääsisimme särkänniemeen 
luokkaretkelle. Tässä taas mainio esimerkki miten Harjun nuorisotalo tukee nuoria. 
Retkemme mahdollistua suuren suosion avulla. Kuulin myös, että Harjun tilat oltaisiin 
antamassa pride-porukalle, mutta miksi näin tehtäisiin? Miksi yksi ihmisryhmä 
teljettäisiin rakennukseen, kun pride-porukka voi olla mukana Harjun toiminnassa 
muitten ihmisten kanssa. Jos tämä ratkaisu ei toimi voihan vaihtoehtona myös olla, että 
pride-porukka saisi oman tilan jossa voisivat kokoontua. Mutta minusta Harjun 
purkamista pitäisi miettiä vielä kymmenen tai jopa kaksikymmentä kertaa. Miksi purkaa 
rakennus mikä mahdollistaa monelle nuorelle oman luovan puolen kehittämistä? Miksi 
purkaa rakennus mikä erottuu muista nuorisotaloista? Miksi repiä mahtava työporukka 
palasiksi? Miksi edes purkaa Harju, kun siitä ei ole mitään haittaa. Harjusta on myös 
tullut suuria staroja mm. Elastinen Kingfish ja Iso H, kuka voisi olla seuraava? Harjussa 
myös kohtaa erilaiset kulttuurit mitkä antavat jokaiselle ihmisille uuden näkemyksen 
asioista, Harju on myös paikka missä ketään ei syrjitä kaikki otetaan vastaan 
omanaitsenään. Pyydän teitä harkitsemaan Harjun purkamista uudelleen, sillä miksi 
viedä nuorilta omalaatuinen nuorisotalo mikä erottuu muista, missä pystyy kehittämään 
omaa luovaa puoltaan, pystyy tutustumaan harrastusten parissa samankaltaisiin ihmisiin 
(kiinnostuksen kohde sama eli yhteisiä asioita) miksi tehdä näin nuorille? 
Kiitos! 
 
Ystävällisin terveisin Noora Rautavuori 

Aloite 
saapunut 

2019/12/20 klo 13:53 

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 21.2.2020 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ruotsinkielen-opetuksen-muuttaminen/


 
Vastaus 

 
Hyvä Aloitteentekijä  
 
Aloitteessasi kannat huolta siitä, että Harjun nuorisotaloa oltaisiin purkamassa, sen 
toimintaa Iakkauttamassa. Kyse on kuitenkin siitä, että Harju on jouduttu tilapäisesti 
sulkemaan. Siellä on ilmennyt paikallisia kosteus-ja mikrobivaurioita, ja ilmanvaihdossa 
on puutteita. Osa tiloista on edelleen käytettävissä. Studio- ja bänditiloissa on erillinen 
ilmanvaihto, joten nämä toiminnat jatkuvat Harjussa edelleen. 
 
Harjussa tarvittavat korjaukset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. 
Tavoitteena on, että Harjun nuorisotalo voidaan avata uudestaan alkuvuonna 2021. 
Korjauksen vaatimaa aikaa käytetään hyödyksi: Ennen talon avaamista uudelleen, Harjun 
toimintaa on tarkoitus kehittää yhdessä nuorten ja asukkaiden sekä järjestöjen kanssa. 
Kehittämisprosessin tarkka aikataulu on vielä auki. Nuorisopalvelut tulee kertomaan 
prosessin alkamisesta ja siihen osallistumisesta sosiaalisen median kanavissa, ja mm. 
http://harju.munstadi.fi/ -sivustolla. Nuorisopalvelujen henkilökunta toivoo, että Harjun 
toimintaa tuntevat nuoret tulevat mukaan. Olet siis hyvin tervetullut osallistumaan 
Harjun kehittämiseen.  
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle oikein mukavaa kevättä! 
 
Lisätiedot Leena MicI‹witz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 
Ieena.mickwitz(a)heI.fi 
 
Nasima Razmyar, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/harjun-nuorisotalo/ 

 

11. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2020-000075 
 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisotoimien yhteisen jäsenkortin 
hakemisen uudistaminen 
 
Nuorisotoimien jäsenkortin hakemista tulee uudistaa siirtymällä vanhanaikaisesta 
paperisesta jäsenkorttilomakkeesta sähköiseen lomakkeeseen jäsenkortin hakemisen 
helpottamiseksi. 
 
Tällä hetkellä nuorisotoimien jäsenkortti haetaan paperisella jäsenkorttilomakkeella, 
joka pitää tulostaa jassari.munstadi.fi -sivustolta tai hakea nuorisotalolta. Tulostaminen 
on yksinkertaista, mutta jokaisella nuorella ei ole mahdollisuutta siihen. Näin suurin osa 
nuorista hakeekin lomakkeen nuorisotalolta, vie lomakkeen täytettäväksi ja palauttaa 
lomakkeen toisella käyntikerralla. Tämä prosessi ei välttämättä ole kovin monimutkainen 
tai vaikea, mutta verrattuna sähköisen lomakkeen täyttämiseen ja sen käsiteltäväksi 
lähettämiseen muutamassa minuutissa, nykyinen prosessi on turhan pitkä. 
 
Nuorisotoimien jäsenkortin hakemisen uudistaminen tekisi jäsenkortin hakemisesta 
yksinkertaisempaa, helpompaa ja nopeampaa. Lomakkeen lähettämisen jälkeen 
jäsenkortti lähetetään nuorelle kirjeitse tai nuori voi noutaa jäsenkortin nuorisotalolta. 
 
Uuteen sähköiseen lomakkeeseen siirtyminen on myös kaupunkistrategian ja 
kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman mukaista. Kaupunkistrategiassa mainitaan, että 
Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/harjun-nuorisotalo/


Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation, tekoälyn ja 
robotisaation hyödyntämiseen. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia, ja ne ovat 
käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Palvelujen uudistamista 
jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun 
periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen 
kehittämisestä. Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laajasti. 
Nyt on aika siirtää nuorisotoimien jäsenkortin hakeminen digiaikaan. 
 
August Kiattrakoolchai, Helsingin nuorisoneuvoston sihteeri 

Aloite 
saapunut 

2019/12/27 klo 00:01 

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

29.1.2020 
 
Hyvä August  
 
Pyysin aloitteestasi selvitystä nuorisopalveluista ja laitan sieltä saamani seikkaperäisen 
vastauksen kirjeeni liitteeksi. Nuorisopalveluiden selvityksessä todetaan, että jäsenkortin 
digitointihanke käynnistyi viime vuonna, ja tavoitteena on saada digikortti vähintään 
kokeiltavaksi vuoden 2020 aikana. Ratkaistavana on vielä se, miten ne nuoret, joilla ei 
ole älypuhelinta, voivat hankkia jäsenkortin. Lisäksi työn alla on nuorten tai heidän 
vanhempiensa tunnistautuminen järjestelmään, jonka kautta jäsenkortti hankitaan. 
Nuorisopalveluissa ollaan kanssasi samaa mieltä siitä, että on aika ottaa digiloikka myös 
nuorisopalveluiden jäsenkortin osalta. Heidän selvityksestään ilmenee myös, että 
nuorisopalveluista ollaan oltu sinuun yhteydessä, ja keskusteltu asiasta. Tätä pidän 
hyvänä menettelynä.  
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle hyvää kevättä! 
 
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054  
Ieena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Nasıma Razmyar, apulaispormestari 
 
Nuorisopalvelukokonaisuuden lausunto:  
 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisotoimien yhteisenjäsenkortin 
hakemisen uudistaminen  
 
Nuorisopalvelujen jäsenkortilla on pitkät perinteet ja sen merkitys vuosien, sekä 
maailman muutosten myötä on muuttunut. Jäsenkortti mahdollistaa nuorelle 
kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja nuorisotyöntekijöille se antaa tärkeää tietoa 
nuoresta, esimerkiksi yhteystiedot huoltajiin. Nuoret liikkuvat yli kaupunkirajojen ja on 
ollut tarkoituksenmukaista tuottaa yhteistyössä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan 
nuorisopalvelujen kanssa. Jäsenkortin digitalisoimisesta on keskustelu melko pitkään 
naapurikaupunkien nuorisopalvelujen edustajien kanssa. Tavoitteena oli, että 
pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen jäsenkortti voitaisiin jatkossa tuottaa 
digitaalisessa muodossa. Tämä ei ainakaan vielä ole mahdollista, sillä kaikki kaupungit 
eivät pysty etenemään asiassa yhtäaikaisesti. Lisäksi jäsenkortin linkittämistä 
ensisijaisesti kaupunkien muihin omiin palveluihin ja järjestelmiin pidetään tärkeänä. 
Jäsenkortin kaupunkikohtainen digitalisointi tarkoittaa sitä, että jokaisella kaupungilla on 



oma jäsenkortti. Jatkossa tutkitaan myös sitä, löytyykö kaupunkikohtaisen järjestelmien 
välille ns. rajapintaa, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa yhteisen jäsenkorttijärjestelmän 
kehittämisen. Hyvää yhteistyötä kaupunkien välillä ei vähennetä ja digitalisoiminen 
etenee kaupunkikohtaisesti. 
 
Helsingin nuorisopalveluissa jäsenkortin digitalisaatio-hanke käynnistyi viime vuonna. 
Tavoitteena on saada digikortti vähintään kokeiltavaksi vuoden 2020 aikana. 
Nuorisopalveluissa pidetään tärkeänä sitä, että kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet jäsenkortin hankkimiseen. Ratkaistavana on vielä se, miten ne nuoret, 
joilla ei ole älypuhelinta käytössä, voivat hankkia jäsenkortin. Lisäksi työn alla on nuorten 
tai heidän vanhempansa tunnistautuminen järjestelmään, jonka kautta jäsenkortti 
hankintaa. 
 
Kuten August Kiattrakoolchain aloitteessaan toteaa, on aika ottaa digiloikka myös 
nuorisopalvelujen jäsenkortin osalta. On ilahduttavaa, että voimme kertoa työn jo 
alkaneen ja etenevän. 
 
Nuorisopalvelujen suunnittelija Merja Hovi on ollut yhteydessä aloitteen tekijään ja 
käynyt keskustelua aloitteen sisällöstä ja nuorisopalvelujen vastauksesta hänen 
aloitteeseen.  
 
Lisätiedot Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054 merja.hovi(a)hel.fi  
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-espoon-kauniaisten-ja-vantaan-
nuorisotoimien-yhteisen-jasenkortin-hakemisen-uudistaminen/ 

 

12. 
Diaarinumero 
 
Aloitteen 
sisältö 

HEL 2020-000080 
 
Kirjastojen aukiolojen laajentaminen ja omatoimikäytön lisääminen 
 
Helsingin kaupunginkirjaston suppeita aukioloja tulee laajentaa ja lähes olematonta 
omatoimikäyttöä lisätä tiedon saatavuuden ja käytön parantamiseksi sekä 
lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon edistämiseksi. 
 
Helsingin kaupunginkirjaston aukiolot ovat selvästi suppeampia verrattuna Espoon, 
Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen aukioloihin. Helsingin kaupunginkirjaston 
37 toimipisteestä yksikään ei ole avoinna ennen aamukahdeksaa ja vain kaksi on avoinna 
iltakymmeneen saakka. Espoon kaupunginkirjaston 18 toimipisteestä noin kaksi 
kolmasosaa on avoinna aamuseitsemältä ja noin puolet kirjastoista on avoinna 
iltakymmeneen saakka. Kauniaisten kaupunginkirjasto on avoinna suurimman osan 
viikosta aamukuudesta iltakymmeneen. Vantaan kaupunginkirjaston kymmenestä 
toimipisteestä noin kolmannes on avoinna aamuseitsemältä ja yksi on avoinna jopa lähes 
iltayhteentoista saakka. 
 
Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko Helmetin mukaan sekä 
kirjastokäynnit että lainaukset ovat lisääntyneet Helsingin kaupunginkirjastossa vuodesta 
2018. Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteissä on vuoden 2019 aikana ollut lähes 50 
prosenttia enemmän käyntejä verrattuna vuoteen 2018. Lisäksi kirjastokorttien määrä 
on kasvanut ja lainojen määrä noussut yleisesti pääkaupunkiseudulla. Helmet-kirjastoissa 
on vuoden 2019 aikana tehty yli 50 prosenttia enemmän kirjastokortteja ja lainojen 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-espoon-kauniaisten-ja-vantaan-nuorisotoimien-yhteisen-jasenkortin-hakemisen-uudistaminen/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-espoon-kauniaisten-ja-vantaan-nuorisotoimien-yhteisen-jasenkortin-hakemisen-uudistaminen/


määrä noussut kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Tämä on selkeä merkki 
kirjaston kasvavasta suosiosta. 
 
Lain yleisistä kirjastoista 6 §:n 1 mom. säädetään, että yleisen kirjaston tehtävänä on 
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä 
monipuoliseen lukutaitoon; 
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
Lisäksi saman lain 10 §:n 1 mom. säädetään, että yleisen kirjaston tulee olla kaikkien 
käytettävissä ja saavutettavissa. 
 
Helsingin kaupunginkirjaston aukiolojen laajentaminen tarjoaa enemmän 
mahdollisuuksia pääsyyn aineistoihin, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjoaa tiloja 
laajempaan käyttöön sekä parantaisi kirjaston käytettävyyttä ja saavutettavuutta 
kirjaston suosion ollessa jatkuvassa nousussa. 
 
Omatoimikäytön lisääminen mahdollistaisi Helsingin kaupunginkirjaston aukiolojen 
laajentamisen. Kuten aukiolotkin, omatoimikäyttö on laajempaa Espoossa, Kauniaisissa 
ja Vantaalla kuin Helsingissä. Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteistä alle 
kolmanneksessa on omatoimikäyttöä. Kauniaisten kaupunginkirjastossa sekä Espoon ja 
Vantaan kaupunginkirjastojen toimipisteistä noin puolessa on omatoimikäyttöä. 
 
Helsingin kaupunginkirjaston aukiolojen laajentaminen ja omatoimikäytön lisääminen on 
myös kaupunkistrategian mukaista. Maailman toimivimmalla kaupungilla tulee olla 
maailman toimivin kirjasto. Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti 
kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja 
vaivattomampaa. Helsinki haluaa olla päivä päivältä parempi. Nyt on aika tehdä 
kirjastoista parempia. 
 
August Kiattrakoolchai, Helsingin nuorisoneuvoston sihteeri 

Aloite 
saapunut 

2019/12/25 klo 01:37 

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 
 
Vastaus 

28.2.2020 
 
Hyvä August  
 
Aloitteessasi vertailet pääkaupunkiseudun kirjastojen toimintaa. Kuten kerrot, muissa 
pääkaupunkiseudun kaupungeissa kirjastot saattavat olla avoinna pidempään kuin 
Helsingissä. Toisaalta Helsingissä palvelua-ajat ovat pidemmät kuin muilla 
pääkaupunkiseudun kunnilla.  
 
Helsingin kirjastotoimessa selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia lisätä 
omatoimikäyttöä, ja ratkotaan omatoimikäyttöön liittyviä teknisiä ja 
turvallisuuskysymyksiä. Monissa Suomen kunnissa omatoimikäytön lisääntyminen on 
vähentänyt kirjastohenkilöstön palveluaikaa, kun noissa kirjastoissa on siirrytty yhteen 
vuoroon ja keskitetty palvelu vain aamu- tai ilta-aikaan. Omatoimikäytön suunnittelu 
Helsingissä perustuu laajemman palvelun malliin. Tämä tarkoittaa, että omatoimikäytön 



ohella kirjastossa ollaan edelleen työssä kahdessa vuorossa. Helsingin ratkaisun 
perusteena on se, että omatoimikäyttöön soveltuvat kirjastot ovat juuri niitä kirjastoja 
joissa on paljon Iapsiasiakkaita. Heille on tärkeää kokea kirjaston tila turvalliseksi, ja että 
siellä on aikuinen läsnä aamulla kuin illallakin. 
 
Herttoniemen uusi kirjasto Hertsissä tulee laajennetun palvelun piiriin heti, kun se 
avautuu maaliskuussa, samoin Laajasalon kirjasto. Ja lähiaikoina on tarkoitus saada myös 
Lauttasaaressa omatoimikäyttö käyntiin. Myös Maunulan kirjasto on jo teknisesti 
varustettu omatoimikäyttöön. Maunulatalossa on monta toimijaa, joten kirjaston 
omatoimikäytön turvallisuusjärjestelyt vaativat yhteistä suunnittelua, joka työ on vielä 
kesken.  
 
Kuten näet, kirjastojen pitkät aukioloajat ja myös omatoimikäytön lisääminen ovat meille 
tärkeitä. Samalla on tärkeää säilyttää kirjastopalvelujen korkea laatu ja turvallisuus. 
Kirjastojen palveluja vertaillessa kannattaa myös huomata, että Helsingin 
kaupunginkirjaston kirjastoverkko on pääkaupunkiseudun laajin, mikä osaltaan lisää 
kirjaston palvelujen saavutettavuutta.  
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle hyvää kevättä. 
 
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, 
leena.mickwitz(a)hel.fi  
 
Nasıma Razmyar, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kirjastojen-aukiolojen-laajentaminen-ja-
omatoimikayton-lisaaminen/ 
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