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Lausunto ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen 
palveluverkkouudistuksesta

HEL 2012-002982 T 12 00 00

Nuorisoasiainkeskus antaa ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen 
palveluverkkouudistuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen palveluverkkouudistus
sisältää ehdotuksia muutoksista erityisesti Töölön ja eteläisen Helsingin
alueilla. Muutosehdotukset liittyvät oppilaaksiottoalueisiin, ala- ja 
yläkoulurakenteen muutokseen, koulujen yhdistämiseen ja 
päiväkotipaikkojen lisäämistarpeeseen.

Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen palveluverkkouudistus
liittyy nuorisotoimen palveluihin ja toimintaan lähinnä nuorisotalo
Sandelsin (Ungdomsgården Sandels) osalta. Nuorisotalo sijaitsee
samassa kiinteistössä Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö 
specialiseringsgymnasiumin kanssa osoitteessa Sandelsinkatu 3. 
Kiinteistössä sijaitsee myös Musik- och kulturskolan Sandels.

Sandels on suunniteltu opetus-, nuoriso- ja kulttuuritoimien yhteiseksi 
monitoimitaloksi, jonka tarkoituksena on hyödyntää yhteisiä resursseja 
ja kehittää kulttuurikoulutoimintaa sekä hyödyntää talon tiloja ja 
varusteita yhteisesti eri toimijoiden kesken. Sandels toimii 
ruotsinkielisen nuorisokulttuurin tukikohtana Helsingissä. (Sandels, 
hankesuunnitelma 7.4.2004.) Nuorisotyön näkökulmasta kokonaisuus 
on toimiva ja yhteistyö sujuvaa. Musiikkikoulun sijainti samassa 
kiinteistössä mahdollistaa monipuolisen musiikki- ja kulttuuritoiminnan 
toteuttamisen erilaisten tapahtumien ja yhteisprojektien kautta. 
Sandelsissa tilat ovat monipuoliset ja varustetaso hyvä. Tilojen 
yhteiskäytön periaate on mahdollistanut monipuolisen toiminnan 
toteuttamisen, sillä nuorisotalon omat tilat ovat rajalliset.

 2008 2009 2010 2011
nuorten käyntikerrat 14 055 16 663 24 868 22 138
yksilöllisesti ja 
ryhmätoiminnassa 
tavoitetut

0 77 165 236

Hyvä yhteistyö näkyy positiivisena kehityksenä myös tunnusluvuissa: 
Tunnusluvuissa ei eritellä yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria. 
Ruotsinkielisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan ja henkilökunnan 
oman arvioin mukaan Sandelsissa nuorten käyntikerroissa 
yläkouluikäisten osuus on merkittävästi suurempi kuin lukioikäisten. 
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Nuorisoasiainkeskuksen kohderyhmäksi on määritelty 10-18 –vuotiaat 
helsinkiläiset nuoret ja alueellisessa työssä erityisesti yläkouluikäiset 
nuoret.

Yhteistyö koulujen kanssa on nuorisotyössä keskeistä. Lapsi- ja 
nuorisopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2012 – 2015 todetaan, että 
hyvä yhteistyö koulujen ja nuorisotyön välillä voi antaa apua koulussa 
viihtymiseen. Myös nuorisolautakunnan vahvistamassa ruotsinkielisen 
nuorisotyön kehittämisstrategiassa painotetaan kouluyhteistyön 
merkitystä.

Ruotsinkielinen nuorisotyöyksikkö on rakentanut toimintaa vahvasti 
kouluyhteistyön perustalle ja kehittänyt yhteistyötä erityisesti niiden 
koulujen kanssa, jotka sijaitsevat samassa kiinteistössä nuorisotalon 
kanssa. Sandelsissa nuorisotalon aukioloajat on suunniteltu tukemaan 
kokonaiskoulupäivän ideaa, jolloin nuorilla on mahdollisuus viettää 
pitkiä välitunteja ja hyppytunteja nuorisotalon tiloissa ohjatusti.

Nuorisotyön näkökulmasta yhteys yläkouluihin ja yläkouluikäisiin 
nuoriin on olennaista. Mikäli uusi strategia johtaa siihen, että yläkoulu 
siirtyy Sandelsista muihin tiloihin, joutuu nuorisoasiainkeskus 
miettimään omia tilaratkaisujaan uudelleen ja mahdollisesti luopumaan 
Sandelsista.
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