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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 92
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana nuorten aloite-
järjestelmän käsittelyä osana koulujen ja oppilaitosten demokratiakas-
vatusta. Nuorten aloiteoikeudesta tiedottamista voidaan edistää opetta-
jien tietoisuutta lisäämällä ja laatimalla aiheesta eri oppitunneille sovel-
tuvaa opetusmateriaalia. Nuorten aloitteiden, sekä muiden Ruuti-järjes-
telmään kuuluvien nuorten osallisuuden menetelmien ja käytäntöjen, 
ottamista osaksi koulujen ja oppilaitosten ilmiöoppimista on hyvä tar-
kemmin selvittää osana Ruudin kehittämistyötä.

Koulujen rooli nuorten demokratiakasvatuksen pohjan rakentajana on 
kaupungissa merkittävä. Kouluissa ja oppilaitoksissa tavoitetaan val-
taosa alle 13–17-vuotiaista nuorista, jotka kuuluvat nuorten erityisen 
aloiteoikeuden piiriin Helsingissä. Nuorten aloiteoikeus on osa kaupun-
gin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kokonaisuutta. 

Perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu paljon osalli-
suuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita. Uutena kokonaisuutena 
opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, jossa on 
asetettu tavoitteita myös osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentamisen taidoille. 

Kaupungin koulut ja oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti kaupungin 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaan. Näin ollen on luonte-
vaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään oppitunneilla ja muissa 
tilanteissa nuorten aloitejärjestelmää ja ohjataan nuoria aloitteiden te-
kemisessä. Nuorten aloitejärjestelmästä voidaan tiedottaa myös oppi-
las- ja opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa. Oppilas- ja opiskelija-
kunnan ohjaavilla opettajilla on tässä keskeinen rooli. Lukioissa ja am-
matillisessa koulutuksessa aloitteiden laatiminen soveltuu hyvin esi-
merkiksi yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin. 
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Vuorjoen toivomusponnesta:

Perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu paljon osalli-
suuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita. Uutena kokonaisuutena 
opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, jossa on 
asetettu tavoitteita myös osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentamisen taidoille. Näitä laaja-alaisen osaamisen taitoja 
harjoitellaan kaikissa oppiaineissa koko kouluajan.

Kaupungin koulut ja oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti kaupungin 
nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin toimintaan. Näin ollen on luonte-
vaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään oppitunneilla ja muissa 
tilanteissa nuorten aloitejärjestelmää ja ohjataan nuoria aloitteiden te-
kemisessä.

Nuorten aloitejärjestelmästä voidaan tiedottaa myös oppilas- ja opiske-
lijakunnan hallituksen kokouksissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan ohjaa-
villa opettajilla on tässä keskeinen rooli. Lukioissa ja ammatillisessa 
koulutuksessa aloitteiden laatiminen soveltuu hyvin esimerkiksi yhteis-
kuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla asiaa voidaan edistää opetta-
jien täydennyskoulutuksissa, oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä sekä 
kouluihin ja oppilaitoksiin jaettavalla materiaalilla.
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