
NUORTEN ALOITTEET 2016 – Koonti 

 

# 1 

Aloite Poliittiset nuorisojärjestöt kouluille  

Poliittisilla nuorisojärjestöillä tulee olla mahdollisuus kertoa toiminnastaan, 

politiikastaan ja muista niihin liittyvistä asioista kouluilla. Jotta vältyttäisiin 

poliittiselta kasvatukselta, poliittisia nuorisojärjestöjä pitää olla samaan aikaan 

koululla vähintään kaksi kerralla. Enimmäismäärää ei tule asettaa. 

Nuorten kiinnostus politiikasta on alhainen. Nuoret eivät ole myöskään 

tietoisia puolueista. Jotta saataisiin nuorten intoa liittyä poliittiseen 

nuorisojärjestöön, nuorten ymmärrystä nuorisojärjestöjen toiminnasta pitää 

kertoa lisää. Siten nuorista tulisi yhteiskunnallisesti aktiivisempia. 

Asialla olisi myös vaikutusta pitkällä aikavälillä. Nuoret olisivat aikuisina 

aktiivisempia vaikuttajia, ja äänestysinto olisi heillä suurempi. 

Jättöpvm 25.11.2017 

Virasto Opetusvirasto  

Välivastaus pvm 31.1.2017 

Välivastaus Opetusviraston lausunto nuorten aloitteesta poliittiset nuorisojärjestöt 
kouluille 
 
Aloitteessa toivotaan poliittisille nuorten järjestöille mahdollisuutta tulla 
kouluun kertomaan toiminnastaan. Perusopetuksen uudessa 
opetussuunnitelmassa on paljon tavoitteita ja sisältöjä oppilaiden 
osallisuuden ja vaikuttamisen taitojen kehittämiseksi. Poliittisten 
nuorisojärjestöjen vierailu kouluissa toteuttaa 7-9 luokkien 
opetussuunnitelmaa. Osallisuus, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus laaja-
alaisen osaamisen tavoitteissa on 7-9 luokan kohdalla kirjoitettu näin: 
”Oppilaat oppivat tietoja ja saavat kokemuksia osallistumisen keinoista kuten 
ympäristötoiminnasta, vapaaehtoistyöstä sekä median, taide-elämän, julkisen 
sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta 
vaikuttamisesta.” 
 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on yhteistyössä Helsingin poliittisten 
nuorisojärjestöt kanssa järjestänyt helsinkiläisille peruskouluille, 
lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta- 
ja europarlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuksia ja vaalittomina 
vuosina Politiikkatoreja. Yhteistyössä on mukana ollut kaikkien 
eduskuntapuolueiden poliittiset nuorisojärjestöt. Suomen 



nuorisotyöyhteistyö 
Allianssi on järjestänyt valtakunnalliset Nuorisovaalit, johon koulut 
ja oppilaitokset ovat voineet osallistua. 
Aloitteen mukainen toiminta tukee perusopetuksen opetussuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista. Koulut voivat halutessaan kutsua esimerkiksi 
yhteiskuntaopin opetuksen tunneille poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia 
aloitteessa ehdotetulla tavalla. Tämän kaltainen toiminta on tärkeää 
ja tukee monien opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. 
Lisätiedot 
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026 
kirsi.verkka(a)hel.fi 
Liisa Pohjolainen 
opetustoimen johtaja 

Vastauspvm 27.2.2017 

Vastaus Nuorten aloite poliittiset nuorisojärjestöt kouluille 
 
Aloitteessa todetaan mm., ”että poliittisilla nuorisojärjestöillä tulee olla 
mahdollisuus kertoa toiminnastaan, politiikastaan ja muista niihin liittyvistä 
asioista kouluilla. Jotta vältyttäisiin poliittiselta kasvatukselta, poliittisia 
nuorisojärjestöjä pitää olla samaan aikaan koululla vähintään 
kaksi kerralla. Enimmäismäärää ei tule asettaa.” 
 
Opetusvirasto on antanut vastauksensa aloitteeseen lausunnon, jossa 
todetaan seuraavaa: 
 
Aloitteessa toivotaan poliittisille nuorten järjestöille mahdollisuutta tulla 
kouluun kertomaan toiminnastaan. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 
on yhteistyössä Helsingin poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa järjestänyt 
helsinkiläisille peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille 
oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta- ja europarlamenttivaalien alla 
vaalipaneelitilaisuuksia ja vaalittomina vuosina politiikkatoreja. Yhteistyössä 
on ollut mukana kaikkien eduskuntapuolueiden poliittiset nuorisojärjestöt. 
Koulut ja oppilaitokset ovat olleet aktiivisia vaalipaneeleiden ja 
politiikkatorien järjestämisessä. Joinakin vuosina kaikille halukkaille kouluille 
ja oppilaitoksille ei ole pystytty järjestämään kyseisiä tilaisuuksia. Lisäksi 
Suomen nuorisotyöyhteistyö Allianssi on järjestänyt valtakunnalliset 
nuorisovaalit, johon koulut ja oppilaitokset ovat voineet osallistua. 
 
Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa on paljon tavoitteita ja 
sisältöjä oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen taitojen kehittämiseksi. 
Poliittisten nuorisojärjestöjen vierailu kouluissa toteuttaa 7-9 luokkien 
opetussuunnitelmaa. Osallisuus, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus laaja-
alaisen osaamisen tavoitteissa on 7-9 luokan kohdalla kirjoitettu näin: 
”Oppilaat oppivat tietoja ja saavat kokemuksia osallistumisen keinoista kuten 
ympäristötoiminnasta, vapaaehtoistyöstä sekä median, taide-elämän, julkisen 
sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden 



kautta vaikuttamisesta". Aloitteen mukainen toiminta tukee perusopetuksen, 
lukion sekä ammatillisen 
koulutuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Koulut 
ja oppilaitokset voivat kutsua esimerkiksi yhteiskuntaopin opetuksen 
tunneille poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia aloitteessa ehdotetulla 
tavalla. Tämän kaltainen toiminta on tärkeää ja tukee monien 
opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa järjestetään erilaisia teemapäiviä, joissa korostuu aktiivinen 
osallistuminen ja vaikuttaminen. 
 
Lisätiedot 
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185 
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 
apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/poliittiset-nuorisojarjestot-kouluille/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-013161 T 12 01 08 
 

Muuta  

 



 

# 2 

Aloite Tekonurmi Herttoniemenrantaan ja tekonurmi sekä tekojää Herttoniemen 

urheilupuistoon  

Nuorilta nousi ehdotus, että Herttoniemen urheilupuistoon ja Herttoniemen 

rantaan saataisiin tekonurmet, sekä urheilupuistoon myös tekojää. Näiden 

asioiden puolesta äänesti 58% 727 nuorista Herttoniemen alueella. Harrastus 

on suosittua Herttoniemen alueella, joten kenttien tarve on suuri. Olisi paljon 

mukavampaa pelata tekonurtsilla kuin hiekalla. Luonnonjää ei kestä kauan, 

joten monet eivät pysty pelaamaan jääkiekkoa tai luistelua. Tekojää kestäisi 

paljon kauemmin kuin luonnonjää. 

Jättöpvm 25.11.2016 

Virasto Liikuntavirasto 

Välivastaus pvm 11.1.2017 

Välivastaus Liikuntaviraston lausunto nuorten aloitteesta tekonurmikentän sijoittamisesta 
Herttoniemenrannan liikuntapuistoon sekä tekonurmikentän ja tekojääradan 
sijoittamisesta Herttoniemen liikuntapuistoon 
 
Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut antaa lausunnon kaupunginkanslialle 
nuorisoaloitteesta koskien tekonurmikenttien saamiseksi 
Herttoniemenrannan ja Herttoniemen liikuntapuistoihin sekä tekojääradan 
saamiseksi Herttoniemen liikuntapuistoon: 
Liikuntaviraston investointikohteiden pitkäntähtäimen suunnitelmassa 
on ainoastaan yksi tekojäärata, joka on suunniteltu toteutettavaksi 
Jätkäsaaren liikuntapuistoon. Alustavan suunnitelman mukaan toteutusvuosi 
on 2021. Helsingin tekonurmien määrä on kasvanut kymmenillä viimeisen 
kymmen vuoden aikana. Kenttiä on toteutettu kaupungin toimesta sekä 
yhteistyössä jalkapalloseurojen kanssa. 
Herttoniemen alueelle ei ole lähitulevaisuudessa suunnitteella toteuttaa 
tekonurmea. Vuoden 2017 talousarvioissa liikuntalautakunnan osoittamiin 
määrärahoihin on ainoastaan varattu määrärahat Tehtaanpuistoon 
rakennettavalle tekonurmikentälle. Seurojen kanssa yhteistyössä on 
suunniteltu toteuttavaksi tekonurmikentät tänä vuonna Kurkimäkeen, 
Tapanilaan, Lassilaan sekä Vuosaaren. 
Liikuntavirastolle osoitettuja määrärahoja on vähennetty viime vuosina 
miljoonilla, jolloin pääosa määrärahoista on jouduttu osoittamaan jo 
rakennettujen liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 

Vastauspvm 16.1.2017 



Vastaus Nuorten aloite tekonurmikentän sijoittamisesta Herttoniemenrannan 
liikuntapuistoon sekä tekonurmikentän ja tekojääradan sijoittamisesta 
Herttoniemen liikuntapuistoon 
 
Aloitteessa esitetään, että Herttoniemenrannan ja Herttoniemen 
liikuntapuistoihin saataisiin tekonurmikentät ja Herttoniemen 
liikuntapuistoon tekojäärata. Harrastus on suosittua Herttoniemen alueella, 
joten kenttien tarve on suuri. 
Liikuntavirasto on antanut vastauksena aloitteeseen lausunnon, jossa 
todetaan mm.: KTS. yllä välivastaus. 

…Lisätiedot 
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185 
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi 

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 
apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tekonurmi-herttoniemenrantaan-

tekonurmi-seka-tekojaa-herttoniemen-urheilupuistoon/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-013147 T 12 03 02 

Muuta  

 



 

# 3 

Aloite RAITIOVAUNUT POIS HELSINGISTÄ 

Spåra-liikenne on ollut erittäin hieno ja formaali tapa kulkea ympäri Helsinkiä. 

Raitiovaunut ovat toisaalta hyvin epäkannattava, kallis, ja epäegolokinen 

kulkemis tapa. Bussiliikenne spårien tilalle olisi paljon halvempi, koska bussiin 

mahtuu paljon enemmän ihmisiä, ja busseissa on manditorio maksaa lipusta. 

Raitiovaunuissa lippututkailu on todella heikkoa, ja esimerkiksi Helsinkiläiset 

nuoret näkevät ilmaisen liikenteen mahdollisuuden. Spårilla siis kuljetaan 

paljon pummilla, joka tarkoittaa sitä, että valtion kassaan ei myöskään tule 

rahaa. Raitiovaunut ovat myös rankan sään alla hyvin tapaturma alttiita, ja 

jäävät usein esimerkiksi lumisateella kiinni hankisiin kiskoihin. Jos 

raitiovaunuliikenne korvattaisiin busseilla, tienaisi valtio paljon enemmän ja 

meillä olisi paljon nopeampaa liikkua. 

Jättöpvm 3.11.2016 

Virasto Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Välivastaus pvm 18.1.2017 

Välivastaus Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle nuorten 
aloitteesta raitiovaunujen poistamiseksi Helsingistä 
 
Lausunto 
 
Raitioliikenne on pidetty kulkumuoto ja yksi Helsingille tunnusomaisista 
asioista. Joukkoliikenteestä vastaavan viranomaisen Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan vuonna 2015 
kyselyyn vastanneista raitioliikenteen matkustajista 92 % oli matkaansa 
tyytyväisiä. Raitioliikenne on kannattavaa siellä, missä matkustajavirrat ovat 
kohtuullisen suuria. Raitiovaunuun mahtuu kyytiin enemmän matkustajia kuin 
suurimpaan bussiin, joten suurimmat hyödyt saadaan siellä missä tiheästikin 
ajavat bussit olisivat täynnä. Esimerkiksi Raide-Jokerin tapauksessa tämä on 
yksi hankkeen tärkeimpiä perusteluita. Väite, että bussiin mahtuisi enemmän 
ihmisiä kuin raitiovaunuun, ei pidä paikkaansa. Tulevaa raitioliikennettä 
suunnitellaan nimenomaisesti suuren kysynnän reiteille, joilla isommasta 
vaunukoosta on eniten hyötyä. Myös nykyistä 
raitiolinjastoa ollaan muokkaamassa HSL:n laatiman raitioliikenteen 
linjastosuunnitelman mukaisesti, tavoitteena saada palveltua 
enemmän matkustajia samalla vaunumäärällä eli saada raitiovaunut 
tehokkaampaan käyttöön. 
 
Raitioliikenne on bussiliikennettä vähäpäästöisempää, sähkökäyttöisyyden 



vuoksi lähipäästöjä ei ole. Suurin osa busseista tulee vielä pitkään olemaan 
diesel-käyttöisiä, mutta tekniikan kehittyminen vähentää onneksi niidenkin 
päästöjä vähitellen. Sähköbussit tulevat tulevaisuudessa varmasti olemaan 
hyvä lähipäästötön ratkaisu bussiliikenteen hoitamiseen. On kuitenkin 
huomattava, että sähköbussit ovat samankokoisia kuin diesel-bussit, eivätkä 
ratkaise suuremman kapasiteetin kuljetustarpeita. Raitiovaunuissa, kuten 
metrossa ja lähijunissakin, on käytössä avorahastus, eli kyytiin voi nousta 
kaikista ovista eikä kuljettaja vahdi kyytiin nousevien matkustajien lippuja. 
Tämä on välttämätöntä pysäkkiaikojen pitämiseksi lyhyinä kun vaunut ovat 
pitkiä ja matkustajia paljon. Avorahastus on otettu käyttöön liikenteen 
nopeuttamiseksi myös runkobussilinjoilla 550 ja 560. Raitioliikenteessä liputta 
matkustajia oli vuoden 2015 tilaston mukaan 3 %. Joukkoliikenteen lipputulot 
ja tarkastusmaksutulot menevät HSL:lle ja niillä maksetaan yhteensä noin 
puolet joukkoliikenteen tuotantokustannuksista. Toinen puoli on seudun 
kuntien tukea joukkoliikenteelle. Raitioliikenteen häiriöt huonossa säässä, 
esimerkiksi runsaiden lumisateiden aikana, johtuvat pääosin muusta 
liikenteestä ja erityisesti liian lähelle kiskoja virheellisesti pysäköidyistä 
autoista. Raitioliikenteen luotettavuutta 
voidaankin parantaa rakentamalla kadunvarsipysäköinti tarpeeksi 
kauas raitiokiskoista ja tehostamalla talvikunnossapitoa tällaisilla 
kaduilla. Talviaikaan käytössä on myös tilapäisiä pysäköintirajoituksia 
häiriöaltteimmissa paikoissa. Raiteiden ollessa vapaina muista esteistä 
raitiovaunut etenevät sujuvasti lumenkin peittämillä kiskoilla. 
Helsinki jatkaa panostamista raitioliikenteeseen. Kaupunginhallitus on 
hyväksynyt 16.11.2015 raitioliikenteen kehittämistavoitteet, joiden 
mukaisesti raitioliikennettä kehitetään nopeaksi, sujuvaksi, luotettavaksi ja 
häiriöttömäksi kulkumuodoksi. Uudet pikaraitiotiet laajentavat 
raitioliikennettä myös kantakaupungin ulkopuolelle, ensimmäisenä on 
päätetty toteuttaa Raide-Jokeri ja Kruunusillat. Syksyllä 2016 hyväksytty 
yleiskaava perustuu myös osin pikaraitiotieverkon laajentamiseen. 
Kaupunkirakenteen 
tiivistäminen edellyttää tehokasta, raiteisiin perustuvaa 
joukkoliikenneratkaisua ja raitiotiet tarjoavat tähän kustannustehokkaan 
keinon. 
 
Lisätiedot 
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031 
niko.setala(a)hel.fi 
 
Mikko Aho, virastopäällikkö  
Reetta Putkonen, liikennesuunnittelupäällikkö 

Vastauspvm 20.1.2017 

Vastaus Nuorten aloite raitiovaunuista 
Aloitteessa 3.11.2016 ehdotetaan, että kaupunki luopuisi raitiovaunuista ja 
raitioliikenne korvattaisiin busseilla. Aloitteesta on pyydetty 
kaupunkisuunnitteluviraston lausunto, joka on liitteenä. 



Raitioliikenne on Helsingille tunnusomainen ja hyvin pidetty kulkumuoto. 
Kaupunki on panostanut raitioliikenteeseen, ja uusia raitiolinjoja on tulossa 
myös kantakaupungin ulkopuolelle. Busseihin verrattuna raitiovaunut ovat 
tilavampia ja niihin mahtuu enemmän matkustajia kuin busseihin. 
 
Lisäksi raitiovaunut ovat vähäpäästöisempiä. Tilapäisiä häiriötilanteita 
esimerkiksi vaikeissa sääolosuhteissa aiheuttavat mm. liian lähelle 
kiskoja pysäköidyt autot, ei niinkään luminen keli. Raitiovaunulla 
liikkuminen on helsinkiläisten mielestä hyvä kulkumuoto, yli 90 % 
matkustajista oli vuonna 2015 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 
tyytyväisiä matkaansa. 
 
Lisätiedot 
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035 
kristiina.matikainen(a)hel.fi 
Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/raitiovaunut-pois-helsingista/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-012072 T 08 02 00 

Muuta  

 



 

# 4 

Aloite Nuorille discoja 

Olen tässä jo pitkään miettinyt ihmisten ihmettelyä siitä kuinka nuoret 

syrjäytyvät, pelaavat kotonaan videopelejä yksinään tai liikkuvat ihan väärissä 

porukoissa ulkona ja rupeavat kapinallisiksi. Itse rakastan katsoa elokuvia, 

varsinkin tanssielokuvien katselua. Siitä tulee itsellekin fiilis, että haluaisin 

vain tanssia. Aina kun olen katsonut sellaisen, mieleeni tulee vain, että miksi 

Suomessa ei voi olla mitään tallaista? 

 

Tiedän, että mm. nuorisotilat järjestävät omia discoja ja Gloriassa järjestetään 

omia alaikäisille tarkoitettuja yökerhoja joinain iltoina, mutta ne 

nuorisotilojen discot rajoittuvat yleensä ala-aste ikäisiin ja loppuvat 

vanhempien toiveesta jo 22:00, kun taas Gloriaan ei kukaan vanhempi lastaan 

päästäisi; pääsymaksu 10€ joskus enemmänkin, nuori tulisi keskellä yötä 

kotiin.. Ei se minun nuorenkaan korvassa kuulosta ollenkaan hyvältä. 

 

Niinpä ehdotan, että 14-17 vuotiaille pidettäisiin ihan omia discoja 

vuokratuissa tiloissa tai vaikka rakennettaisiin sellainen tila ihan sitä varten, 

että nuorilla olisi jokin paikka jossa pitää kivaa iltaa kavereiden kanssa. 

Mahtavaa olisi myös jos saataisiin joitain suomalaisia artisteja esiintymään 

tällaisiin tilaisuuksiin myös. Vähän kuin Gloriassa järjestetään yläasteikäisille 

discoja, mutta vaan niin, että ne loppuvat aikaisemmin ja vaadittaisiin paljon 

pienempää sisäänpääsymaksua, sisällä voisi ostaa virvokkeita, tanssia niin 

paljon kuin sielu sietää, olla oma itsensä. 

 

Nuorten vapaa-ajan viettopaikkojen vähäisyys ei koske vain yhtä tiettyä 

kuntaa, vaan koko Suomea. Näinpä ollen sain tämän idean ja toivon, että joku 

taho kiinnostuisi idean kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä. 

Jättöpvm 14.10.2016 

Virasto Nuorisoasiainkeskus  

Välivastaus pvm 21.11.2016 

Välivastaus Vastaus nuorten aloitteeseen nuorille discoja 



Nuorisoasiainkeskus antaa aloitteesta seuraavan lausunnon: 
Helsingissä on yli 60 nuorisotaloa ja -tilaa, jotka tarjoavat 
harrastusmahdollisuuksia, tapahtumia, viikonloppu- ja lomatoimintaa, 
kursseja, leirejä, kansainvälisiä vaihtoja, vaikuttamismahdollisuuksia, tukea, 
apua ja neuvontaa. Nuorisoasiainkeskus tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. 
Nuoret voivat suunnitella ja toteuttaa toimintaa toisilleen ja itselleen. Näin 
tulee toimia kaikissa toimipaikoissamme, joista lähimmän löydät kartalta: 
http://munstadi.fi/paikkoja-ja-toimintaa/?map=1 
 
Discot ovat olleet perinteinen nuorisotalojen toimintamuoto. Viimeaikoina 
nuorisotalojen yläasteikäisten discot eivät ole olleet kovin vetovoimaisia, 
joten niiden järjestäminen on vähentynyt. Kuitenkin meillä toimii aktiivisesti 
esimerkiksi Kannelmäen nuorisotalolla kuukausittain järjestettävä Megaparty, 
jonka järjestämisestä vastaa nuorten tiimi. Seuraava Megaparty on 26.11.16 
klo 18.00–22.30 
Kulttuuriareena Glorian tehtävänä on tarjota nuorille tila järjestää 
tapahtumia. Glorian väki myös auttaa ja tukee tapahtumien järjestämisessä. 
Nuorilta itseltään tuleva palaute on ensiarvoisen tärkeää ohjelmiston 
suunnittelussa. Suurin osa Kulttuuriareena Glorian nuorten tapahtumista on 
nuorten itsensä 
suunnittelemia. Näin myös tapahtumien aukioloajat ja lippujen 
hinnat ovat usein nuorten tapahtumienjärjestäjien itsensä päättämiä 
seikkoja. Gloriassa pyritään varmistamaan, että tapahtumat sopivat 
juuri sille yleisölle, kuin ne ovat tarkoitettu. 
Glorian työntekijöiden kokemus on, että nuorille järjestetään aivan liian 
vähän disco-tapahtumia. Lisäksi eri puolilla kaupunkia järjestettäviä 
tapahtumista on haastavaa löytää tietoa. Tähän olisikin syytä luoda 
tapahtumat kokoama verkkosivusto. 
 
Palautteessa mainittu amerikkalaisten tanssielokuvien tyylinen nuorten 
disco on kiehtova idea. Tämä idea voidaan ottaa osaksi Glorian ohjelmistoa, 
jos sen järjestäjiksi löytyy nuorten ryhmä, joka saa toki tuen tapahtuman 
järjestämiseen.  
 
Lisätiedot 
Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252 
mikko.vatka(a)hel.fi 
Ritva Varelius, tanssitoiminnan koordinaattori, puhelin: 310 89115 
ritva.varelius(a)hel.fi 
Juha Oinonen, tuottaja, puhelin: 310 45801 
juha.oinonen(a)hel.fi 
 
Osastopäällikkö 
Mikko Vatka 
osastopäällikkö 

Vastauspvm 8.12.2016 

http://munstadi.fi/paikkoja-ja-toimintaa/?map=1


Vastaus Aloitteesi discojen järjestämisestä nuorille 
 
Hyvä Pihla 
Kysyin aloitteesi johdosta kommentteja nuorisoasiainkeskukselta. Sieltä 
kerrottiin, että Kulttuuriareena Glorian työntekijät ovat kanssasi samaa 
mieltä: nuorille järjestetään aivan liian vähän disco-tapahtumia. Eri puolilla 
kaupunkia järjestettävistä discoista on lisäksi vaikea löytää tietoa. 
Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena onkin nyt lähteä laatimaan 
verkkosivua, jonne tapahtumat kootaan. 
Gloria tarjoaa nuorille tilan, jossa he voivat järjestää tapahtumia. Glorian väki 
myös auttaa ja tukee tapahtumien järjestämisessä. Suurin osa tapahtumista 
onkin nuorten järjestämiä. Näin myös tapahtumien ajat ja lippujen hinnat 
ovat nuorten itsensä päättämiä. 
 
Viittauksesi tanssielokuviin on hauska, ja siltä pohjalta voisi ideoida 
monenlaisia discoja. Sinun kannattaisi nyt koota ryhmä, joka lähtisi 
valmistelemaan tällaisia tapahtumia. Suunnitteluvaiheessa kannattaisi pitää 
kiinteästi yhteyttä Glorian henkilökuntaan. Tällä tavoin pystyisit itse 
vaikuttamaan niin ohjelman sisältöön kuin sen ajankohtaankin. 
Alkutalvesta on myös tulossa joukko tapahtumia, jotka voivat sopia sinulle. 
 
Lauantaina 7. tammikuuta Gloriassa on hiphop -tapahtuma, jossa 
peritään ainoastaan narikkamaksu, 2,50 euroa, ja perjantaina 20. tai 
lauantaina 21. tammikuuta on Gloriassa Good Bye Winter -tapahtuma. 
Helmikuun 4. päivänä järjestetään GYEOUL -party, jonne liput maksavat 7,50 
euroa ja 25. helmikuuta Reaktorin päätösdisco, jonne päämaksu on 4 euroa. 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorille-discoja/ 
 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-011394 T 12 04 00 

Muuta  

 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorille-discoja/


 

# 5 

Aloite Tekonurmi Viikkiin 

Viikissä ei ole tällä hetkellä tekonurmea ja tähän me viikkiläiset haluaisimme 

pikaisesti muutoksen. 

Viime vuoden ja tämän vuoden RuBufesteillä useat kymmenet nuoret ovat 

toivoneet tekonurmikenttää Viikkiin. Facebookissa on ryhmä ”Tekonurmi 

Viikkiin”, joten me nuoret emme ole ainoita jotka toivovat tekonurmikenttää. 

Lisäksi kuulin että elokuussa Latokartanon torilla järjestetyssä tapahtumassa 

kerättiin adressiin nimiä tämän asian puolesta. Itse harrastan jalkapalloa 

joukkueessa toisella puolella kaupunkia, ja olisi kivaa ettei tarvitsisi kulkea 

toiselle puolelle kaupunkia montaa kertaa viikossa. 

Toivomme että asiaan puututaan nopeasti ja saamme Viikkiin tekonurmen. 

Tässä vielä linkit Facebook-ryhmään ja adressiin: 

www.facebook.com/ViikkiTekonurmi/?ref=ts&fref=ts 

www.adressit.com/viikintekonurmi 

Jättöpvm 19.9.2016 

Virasto Liikuntavirasto 

Välivastaus pvm 13.1.2017 

Välivastaus Liikuntaviraston lausunto nuorten aloitteesta tekonurmikentän sijoittamiseksi 
Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut antaa lausunnon kaupunginkanslialle 
nuorisoaloitteesta koskien tekonurmikenttien saamiseksi Viikinkentän 
alueelle: 
Helsingin tekonurmien määrä on kasvanut kymmenillä viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Kenttiä on toteutettu kaupungin toimesta sekä yhteistyössä 
jalkapalloseurojen kanssa. 
Viikin alueelle ei ole lähitulevaisuudessa suunnitteella toteuttaa 
tekonurmikenttää. 
 
Vuoden 2017 talousarvioissa liikuntalautakunnan osoittamiin 
määrärahoihin on ainoastaan varattu määrärahat Tehtaanpuistoon 
rakennettavalle tekonurmikentälle. Seurojen kanssa yhteistyössä on 
suunniteltu toteuttavaksi tekonurmikentät tänä vuonna Kurkimäkeen, 
Tapanilaan, Lassilaan sekä Vuosaaren. Liikuntalautakunnalle osoitettuja 
määrärahoja on vähennetty viime vuosina miljoonilla, jolloin pääosa 
määrärahoista on jouduttu osoittamaan jo rakennettujen liikuntapaikkojen 



perusparantamiseen. 
 
Lisätiedot 
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901 
stefan.froberg(a)hel.fi 
 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto/ Ulkoliikuntapalvelut 

Vastauspvm 17.1.2017 

Vastaus Aloitteessa esitetään, että Viikkiin tulisi saada tekonurmikenttä. 
Liikuntavirasto on antanut vastauksena aloitteeseen lausunnon, jossa 
todetaan mm.: 
Helsingin tekonurmikenttien määrä on kasvanut kymmenillä viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Viikin alueelle ei ole lähitulevaisuudessa 
suunnitteilla toteuttaa tekonurmikenttää. Vuoden 2017 talousarviossa 
liikuntalautakunnan osoittamiin määrärahoihin on varattu määräraha 
ainoastaan Tehtaanpuistoon rakennettavalle tekonurmikentälle. Seurojen 
kanssa yhteistyössä on suunniteltu toteutettavaksi tekonurmikentät 
Kurkimäkeen, Tapanilaan, Lassilaan ja Vuosaareen. 
Liikuntavirastolle osoitettuja määrärahoka on vähennetty viime vuosina, joten 
pääosa määrärahoista on osoitettu jo rakennettujen liikuntapaikkojen 
perusparantamiseen. 
 
Lisätiedot 
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185 
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tekonurmi-viikkiin/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-010313 T 12 03 02 

Muuta  

 



 

# 6 

Aloite Toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille suunnatusta opiskelutilasta 

 

Olemme Ruudin ydinryhmän tapahtumat ja tilat -pienryhmän kanssa 

miettineet, että Helsingistä puuttuu toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille 

suunnattu opiskelutila. Tilan tavoitteena olisi antaa toiseen ja kolmannen 

asteen opiskelijoille mahdollisuus opiskella rauhassa. Usein monet tilat, joissa 

saa olla maksutta tai ilman ostopakkoa ovat rauhattomia ja sieltä löytyy 

muitakin häiriötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun. Kirjastot ovat 

hieman rajottuneita tähän tarkoitukseen ja koulut eivät ole usein iltasin auki 

lainkaan. Toivoisimme tilaan myös kahvilaa/kahviota, jossa olisi opiskelijan 

budjettiin sopivaa tarjoilua. Tilan pitäisi olla rauhallinen ja viihtyisän 

tunnelmallinen, jossa olisi mahdollisuus myös tehdä sähköisesti töitä. Tilan 

kannalta tärkeää olisi muutama tietokone, pistokkeita sekä muutama 

oppikirja. Tila voisi myös joko tarjota tai myydä opiskelutarvikkeita, kuten 

kyniä, kumeja ja vihkoja. Tilan henkilökunnaksi voisi myös palkata opiskelijoita 

ja paikalla olisi hyvä olla esim. Opinto-ohjaaja ja/tai opettaja. Tila voisi auttaa 

tuoreita opiskelijoita selviämään mm. kurssivalinnoista ja tulevaisuuden 

suunnittelusta. Tila voisi sijaita jossakin helpon matkan päästä keskustassa 

kuten, kalliossa tai keskustassa. 

Terveisin, 

Ruudin ydinryhmän tilat ja tapahtumat -ryhmä 

Jättöpvm 22.8.2016 

Virasto Opetusvirasto 

Välivastaus pvm 21.11.2016 

Välivastaus Opetusviraston lausunto nuorten aloitteesta toisen asteen opiskelijoille 
suunnatusta opiskelutilasta 
 
Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon: 
Ruudin ydinryhmän tilat ja tapahtumat –ryhmä on jättänyt nuorten 
palautejärjestelmän kautta aloitteen toisen asteen opiskelijoille suunnatusta 
opiskelutilasta. Opiskelutilan tulisi olla rauhallinen, keskeisellä paikalla ja siellä 
tulisi olla opinto-ohjaajan palveluita. Lisäksi tilassa tulisi olla tietokone, 
opiskelutarvikkeita sekä mahdollisuus ostaa kahvia. 
 
Aloitteessa kuvattu opiskelutila ja siellä olevat palvelut kuten opinto-ohjaajan 



tuki, löytyy tällä hetkellä Ohjaamosta. Ohjaamo tarjoaa helsinkiläisille nuorille 
monialaista ja moniammatillista tukea. Esimerkiksi tietoa ja neuvontaa 
opintoihin, työhön, asumiseen ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. 
Ohjaamossa on joka arkipäivä paikalla opinto-ohjaaja ja erityisopettaja sekä 
muita ohjauksen ammattilaisia. He voivat auttaa opiskelijoita kurssivalinnoissa 
sekä antaa vinkkejä urasuunnitteluun. Ohjaamo on matalan kynnyksen 
palvelupiste Kampissa, osoitteessa Fredrikinkatu 48. Siellä voi asioida ilman 
ajanvarausta. Aulatilassa on käytettävissä tietokone ja välisermeillä rajattu 
hiljainen tila, jota voi käyttää esimerkiksi opiskeluun. Opiskelijan tulee itse 
huolehtia opiskelutarvikkeista 
kuten oppikirjoista ja muistiinpanovälineistä. Ohjaamossa on nuorille tarjolla 
ilmaista kahvia. Ohjaamon tilat ovat auki arkisin klo 10–17. 
Lisäksi ympäri kaupunkia on kirjastoja ja monitoimitaloja, joita voi vapaasti 
käyttää ilta-aikaan. Niistä löytyy rauhallisen työskentelyn tiloja ja vapaasti 
käytettäviä tietokoneita. Monitoimitalojen yhteydessä on myös usein 
kahvilapalveluita tarjoava yritys.  
 
Nuorisoasiainkeskus on kehittänyt osallistuvaa budjetointia nuorten 
alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineeksi. RuutiBudjetissa nuoret 
vaikuttavat nuorisoasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja 
varojen käyttöön. RuutiBudjetin kautta nuoret voivat ideoida toisen asteen 
opiskelijoille suunnattua opiskelutilaa, mikäli kaupungin nykyiset tilat ja 
palvelut eivät vastaa riittävällä tavalla nuorten tarpeeseen. 
 
Lisätiedot 
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469 
ulla.juhanko(a)hel.fi 

Vastauspvm 13.1.2017 

Vastaus Aloitteessa esitetään, että toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille tulisi 
järjestää opiskelutila, joka olisi rauhallinen, keskeisellä paikalla ja 
siellä tulisi olla opinto-ohjaajan palveluita. Tilassa tulisi olla tietokone, 
opiskelutarvikkeita ja mahdollisuus ostaa kahvia. 
Opetusvirasto on antanut vastauksena aloitteeseen lausunnon, jossa 
todetaan mm.: Kts välivastaus yllä.  
… 

 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 
apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/toisen-ja-kolmannen-asteen-opiskelijoille/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-009249 T 10 06 00 



Muuta  

 



 

# 7 

Aloite Graffitiseinä Kontulaan  

Vesalan kentälle graffiti seinä. Mietittiin kaverin kanssa kun harrastetaan niin 

sanottua bommausta, että kun Kontulassa ei vielä ole paikkaa missä voisi 

tehdä graffiteja laillsesti että Kontulaan sopisi laillinen graffiti seinä mainiosti. 

Paikka olisi siis Vesalan kenttä koska se sopisi sinne hyvin. Seinään riittäisi pari 

isoa vanerilevyä ja ne vaikka nippusiteillä aitaan kiinni. Ja tyhjät spraymaali 

purkit vaikka johonkin astiaan mikä pitäisi hommata myös. 

Jättöpvm 11.8.2016 

Virasto Nuorisoasiainkeskus 

Välivastaus pvm 23.8.2016 

Välivastaus Nuorten aloite graffitiseinä Kontulaan 
 
Nuorisoasiainkeskus antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon: 
Kiitos aloitteesta! Kontulan alueelle, Kelkkapuistoon, joka on vajaan 
kahden kilometrin kävelymatkan päässä Vesalan kentältä, on vielä elokuun 
2016 aikana tulossa nuorisoasiainkeskuksen liikuteltava katutaidekontti. 
Kontin neljä seinäpintaa ovat vapaasti kaikkien halukkaitten maalattavissa ja 
kontin sisällä on tyhjien spraypurkkien keräysastia. Kontin on tarkoitus olla 
Kelkkapuistossa kevääseen 2017, jolloin puiston parannustyö alkaa. 
Parannustyön yhteydessä puistoon rakennetaan pysyviä skeittiramppeja ja 
pyrimme saamaan sinne myös pysyvän maalausseinän. Seinää on ehdotettu 
Kontulan nuorisotalon Piparia ja politiikkaa -keskustelutilaisuudessa talvella 
2015. 
Lisätietoja siitä, kuinka asia etenee voi saada Kontulan nuorisotalon 
työntekijöiltä. 
 
Lisätiedot 
Ulla Laurio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 70137 
ulla.laurio(a)hel.fi 
 
Jarkko Poropudas, nuoriso-ohjaaja, puhelin: 310 89145 
jarkko.poropudas(a)hel.fi 
 
Tommi Laitio 
nuorisotoimenjohtaja 

Vastauspvm 2.11. 



Vastaus Aloitteesi graffitiseinästä Kontulaan 
 
Pyysin aloitteestasi selvitystä nuorisoasiainkeskukselta. Heidän selvityksensä 
on liitteenä. Siitä selviää, että Kontulaan, Kelkkapuistoon, oltiin jo elokuun 
aikana toimittamassa katutaidekonttia. Virastojen välinen selvittely hieman 
viivästytti toimitusta, mutta nyt olen saanut nuorisoasiainkeskukselta tiedon, 
että kontti on paikoillaan. Nuorisoasiainkeskus pyrkii saamaan puistoon myös 
pysyvän maalausseinän. Lisätietoja siitä, kuinka asia etenee, voit saada 
Kontulan nuorisotalon työntekijöiltä. 
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan oikein mukavaa syksyä! 
Lisätiedot 
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 
leena.mickwitz(a)hel.fi 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 
apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/graffiti-seina-kontulaan/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-008980 T 10 06 00 

Muuta  

 



 

# 8 

Aloite Skeittipuisto Taivikseen  

 

Eilen ja tänään Taiviksen suosittu skeittaus ja skuuttauspaikka eli Taiviksen 

leikkipuiston uima-allas purettiin. Se oli tosi suosittu ja iltaisin meitä skeittasi 

ja skuuttasi siinä helposti 20-30 poikaa ja tyttöä. 

Onko mahdollista rakentaa uusi skeittauspuisto Taivikseen tai vaikka 

Hietsuun? Hietsussa on kaksi koriskenttää, joista toista ei näytetä 

käytettävän. Siinä olisi asfalttikin valmiina. Skeittipuiston ei tarvitse olla niin 

hieno kuin Eltsussa, jonne on Etu-Töölöstä liian pitkä matka mennä skuuteilla 

tai skeiteillä. 

Uskon, että tämän hakemuksen takana on satoja lapsia Etu-Töölön alueelta. 

Toivottavasti saisimme uuden skeittauspaikan. 

T: Aaron Räty ja Elias Vähämurto, Dan Estola, Miro Mäkelä, Joel Savolainen ja 

monet muut Taiviksen koulun lähellä asuvat 

Jättöpvm 9.8.2016 

Virasto Nuorisoasiainkeskus 

Välivastaus pvm 7.9.2016  

Välivastaus Nuorisoasiainkeskus ja kaupungin skeittipaikkatyöryhmä antavat aloitteesta 
seuraavan lausunnon: 

Aloitteenne käsiteltiin kaupungin skeittipaikkatyöryhmässä, joka vastaa 
skeittipaikkojen koordinaatiosta ja uusien suunnittelusta. 
Skeittipaikkatyöryhmä 
vastaa kaupungin skeittiohjelman valmistelusta. Skeittiohjelmassa 
määritellään se, mihin uusiin skeittipaikkoihin varatut määrärahat 
käytetään lähivuosina. 

Skeittiohjelman valmistelussa kuullaan laajasti skeittareita ja skuuttaajia. 
Nykyistä ohjelmaa valmisteltaessa Taivallahden tarpeet eivät tulleet 
selvästi esiin. Varmasti myös siitä syystä, että leikkipuiston uima-allas 
oli tuolloin käytettävissä. 

Seuraavaa skeittiohjelmaa valmisteltaessa aloitteenne otetaan huomioon, 
mutta valitettavasti lähivuosien suunnitelmissa ei ole rakentaa 
uutta skeittipaikkaa Töölön alueelle. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin 



aiheesta, 

Lisätiedot: 
Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252 
mikko.vatka(a)hel.fi 
Osastopäällikkö 

Mikko Vatka 

osastopäällikkö . 

Vastauspvm 4.11.2016 

 

Vastaus Aloitteenne skeittipuiston saamiseksi Taivikseen 
Hyvä Aaron ja muut aloitteen tekijät 
Pyysin aloitteestanne selvitystä nuorisoasiainkeskukselta ja kaupungin 
skeittipaikkatyöryhmältä. Selvityksestä ilmenee, että kaupungin 
skeittipaikkaohjelma 
on juuri uusittu. Tuossa ohjelmassa ei ole mukana Taivallahden 
skeittipaikkaa. Sen tarve ei tullut ohjelmaa valmisteltaessa 
selvästi esille. Syynä saattoi olla se, että leikkipuiston uima-allas oli 
tuolloin käytettävissä. 
Teidän aloite otetaan huomioon, kun seuraavaa skeittiohjelmaa valmistellaan. 
Lähivuosien suunnitelmissa skeittipaikan rakentaminen Taivallahdelle 
ei kuitenkaan ole. 
Kiitän teitä aloitteellisuudestanne ja toivotan teille oikein mukavaa 
loppusyksyä. 
Lisätiedot 
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 
leena.mickwitz(a)hel.fi 
Ritva Viljanen 

apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/skeittipuisto-taivikseen/ 

 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-008855 

Muuta  

 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/skeittipuisto-taivikseen/


 

# 9 

Aloite Tässä saa taiteilla!  

Esittävä katutaide on tärkeä osa urbaania kaupunkikulttuuria. 

Helsinki on elävä kaupunki. Helsinki toimii. Helsingissä tapahtuu. 

Toimiva Helsinki tarvitsee kuitenkin liikettä. Toimiva kaupunki tarvitsee 

tapahtumia. Toimiva kaupunki tarvitsee asioita, joista ihmiset pitävät. 

Sellaista on katutaide. 

Helsinki voisi toimia mallikaupunkina esittävän katutaiteen ystäväkaupunkina. 

Yksi toimiva tapa esittävän katutaiteen tukemiseksi olisi keksimäni ”Tässä saa 

taiteilla!” -katualueet. Keskeisille, kaupungin omistamille katualueille 

voitaisiin merkitä paikat, joissa olisi luvallista esittää mitä erilaista 

katutaidetta. Merkkinä katutaiteen paikalle voisi toimia maalattu kuvio tai 

jopa sapluunan avulla painepesurilla asfalttiin tai katukivetykseen tehty kuvio. 

Helsinki kaipaa esittävää katutaidetta. Olen valmis kehittelemään ratkaisuja 

paremman katutaidekulttuurin luomiselle Helsingissä. 

Jättöpvm 2.6.2016 

Virasto Nuorisoasiainkeskus 

Välivastaus pvm 1.9.2016 

Välivastaus Nuorisoasiainkeskuksen vastaus Jani Alasen Ruuti-aloitteeseen 
Tässä saa taiteilla! 
Nuorisoasiainkeskus antaa aloitteesta seuraavan lausunnon: 
Jani Alasen ehdotus on raikas ja nuorisoasiainkeskus näkee, että hänen 
ideoimansa ”Tässä saa taiteilla!” -katualueet voisivat hyvinkin toimia 
kaupunkia elävöittävinä ja asukkaita ilahduttavina paikkoina eri 
puolilla kaupunkia. Nuorisoasiainkeskuksen vetämässä Katutaiteen 
pelisäännöt –työryhmässä on edustus niistä virastoista, joiden kannanottoa 
kyseisen ehdotuksen toteuttaminen sekä teknisesti että sisällöllisesti vaatisi. 
Ehdotamme, että Katutaiteen pelisäännöt –työryhmä käsittelee ehdotuksen 
heti alkusyksyn aikana. Mikäli näyttää siltä, että ehdotuksessa mainittujen 
”Tässä saa taiteilla!” -katualueiden käyttöönottamiselle ei ole esteitä, ryhmä 
voi olla yhteydessä Jani Alaseen keskustellakseen ehdotuksen toimeenpanon 
laajuudesta, aikataulusta ja käytännön toteutuksesta vielä syksyn 2016 
aikana. 
 
Lisätiedot 
Ulla Laurio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 70137 



ulla.laurio-makinen(a)hel.fi 
 
Tommi Laitio 
nuorisotoimenjohtaja 

Vastauspvm 2.9.2016 

Vastaus Kiitän sinua aloitteestasi. Liitteenä on nuorisoasiainkeskukselta tullut 

lausunto, jossa aloitetta pidetään raikkaana ja kaupunkia elävöittävänä. 

Lausunnosta ilmenee, että aloitettasi tullaan käsittelemään "Katutaiteen 

pelisäännöt" -työryhmässä, jossa selvitellään aloitteen toteuttamisen teknisiä 

ja sisällöllisiä edellytyksiä. Sinun kannattaa varmaan syksyn mittaan olla vaikka 

sähköpostilla yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan, Ulla Laurioon, 

ulla.laurio(a)hel.fi, niin saat päivitettyä tietoa aloitteen tilanteesta. 

Toivotan sinulle oikein mukavaa syksyä! 

Ritva Viljanen 

Apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tassa-saa-taiteilla/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-006658 

Muuta  

 



 

# 10 

Aloite Itsenäistymiskurssi perus- ja toisen asteen koulutukseen  

 

Esitämme itsenäistymiskurssin järjestämistä perus- ja toisen asteen 

koulutukseen. 

Itsenäistymiskurssi olisi kurssi, joka valmentaa nuorta itsenäiseen elämiseen. 

Itsenäistymiskurssilla käsiteltäisiin nuorelle tarpeellisia taitoja sekä 

koulutettaisiin ja motivoitaisiin nuorta itsenäiseen elämään. 

Tärkeimpänä tavoitteena itsenäistymiskurssilla olisi nuorten kasvun ja 

kehityksen tukeminen itsenäistymisen muodossa. Itsenäistymiskurssin olisi 

tarkoitus sijoittua koulujen tuntisuunnitelmaan. Itsenäistymiskurssi olisi 

tärkeä sijoittaa yläasteen loppupuolelle, koska oppilaista osa saattaa 

hakeutua kauemmas jatko-opiskelemaan ja muutto voi olla edessä jo 9-

luokan jälkeisenä kesänä. Toisella asteella nuori alkaa toden teolla itsenäistyä, 

joten silloin kurssia pitäisi olla tarjolla jokaiselle vuosikurssille. Kurssi olisi 

vapaaehtoinen, mutta siitä pitäisi tehdä näkyvä ja opettajien tulisi suositella 

sitä oppilaille. Itsenäistymiskurssi ei vastaisi samaa opetusta kuin kotitalouden 

kurssi vaan sen keskeinen aihealue sijoittuisi kotitöiden jälkeen jääville muille 

arjen askareille. Jos kuitenkaan itsenäistymiselle ei saataisi omaa kurssia, tulisi 

se sisällyttää kotitaloustunneille tai opotunneille. 

Kurssi voisi sisältää esimerkiksi: 

Laskujen maksamista, tukien hakemista, CV:n kasaamista, työn hakemista, 

rahan käyttämistä, asunnon etsimistä, perus kotiaskareita sekä kurssilla 

voitaisiin käydä opintokäynneillä eri virastojen toimipisteissä (mm. kela, 

sossu, verovirasto ja pankki). 

Jättöpvm 1.6.2016 

Virasto Opetusvirasto 

Välivastaus pvm 11.11.2016 

Välivastaus Opetusviraston lausunto nuorten aloitteesta koskien itsenäistymiskurssia 
 
Opetusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
Aloite koskien Itsenäisyyskurssia perus- ja toisen asteen koulutukseen 
sisältää aiheita, jotka valmentavat nuorta itsenäiseen elämään. Aloitteessa 
kurssin sisältöinä esitetään muun muassa laskujen maksamista, 



työn hakemista, CV:n luomista, tukien ja asunnon hakemista, rahan 
käytön harjoittelua, opintokäyntejä virastojen toimipisteissä. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman mukaisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävänä 
on tukea nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, 
antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja laaja-alaisena osaamisena sekä 
edistää sivistystä, tasa-arvoisuutta ja elinikäistä oppimista. Aloitteen 
sisältämät 
tavoitteet ja aiheet vastaavat peruskoulun kasvatus- ja opetustehtävän 
tavoitteita ja toteuttamista. Peruskouluilla on myös itsenäinen 
mahdollisuus luoda aihesisällöistä erillinen valinnaisaine. Olennaista 
on, että sisällöt ovat osa oppiaineiden ja koulun kasvatustyön arkea. 
Helsingin kaupungin Ohjaamo on kehittänyt aloitteen pohjalta yhdessä 
nuorten kanssa työpajoissa sisältöä syksyn ryhmätoiminnalle. 
Ryhmätoiminnasta 
on luotu esitteet ja tapaamiskokonaisuudet, joihin etsitään 
osallistujia. Tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä aloitteen mukaisesti 
Ohjaamon kanssa nuorten tarpeista lähtevää itsenäistä asumista ja 
elämistä tukevaa palvelua. Jatkosuunnitelmissa on tavoitteena huomioida 
edellä kuvatut aloitteen mukaisesti sisällöt. 
 
Lisätiedot 
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047 
tuulia.tikkanen(a)hel.fi 
 
Liisa Pohjolainen 
opetustoimen johtaja 

Vastauspvm 7.12.2016 

Vastaus Nuorten aloite itsenäistymiskurssin järjestämiseksi perus- ja toisen asteen 
koulutuksessa 
 
Aloitteessa esitetään, että perus- ja toisen asteen koulutukseen 
järjestettäisiin itsenäistymiskurssi, joka valmentaa nuorta itsenäiseen 
elämiseen. Opetusvirasto on antanut vastauksena aloitteeseen lausunnon, 
jossa todetaan mm.: 
Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti koulun kasvatus- ja 
opetustehtävänä on tukea nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan 
jäsenyyteen, antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja laaja-alaisena osaamisena 
sekä edellyttää sivistystä, tasa-arvoisuutta ja elinikäistä oppimista. Aloitteen 
sisältämät tavoitteet ja aiheet vastaavat peruskoulun kasvatus- ja 
opetustehtävän tavoitteita ja toteuttamista. Peruskouluilla on myös 
itsenäinen mahdollisuus luoda aihesisällöistä erillinen valinnaisaihe. 
Olennaista on, että sisällöt ovat osa oppiaineiden ja koulun kasvatustyön 
arkea. 
Helsingin kaupungin Ohjaamo on kehittänyt aloitteen pohjalta yhdessä 
nuorten kanssa työpajoissa sisältöä syksyn ryhmätoiminnalle. 



Ryhmätoiminnasta 
on luotu esitteet ja tapaamiskokonaisuudet, joihin etsitään 
osallistujia. Tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä Ohjaamon kanssa 
nuorten tarpeista lähtevää itsenäistä asumista ja elämistä tukevaa palvelua. 
Jatkosuunnitelmissa on tavoitteena huomioida aloitteen mukaisia 
sisältöjä. 
 
Lisätiedot 
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185 
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi 

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen,  apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/itsenaistymiskurssi-perus-toisen-asteen-

koulutukseen/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-006566 T 12 01 01 
 

Muuta  

 



 

# 11 

Aloite Uusi Lepakko Helsinkiin  

Ydinryhmän tapahtumat ja tilat ryhmässä on syntynyt toive uudesta lepakosta 

Helsinkiin. Tavoitteena olisi saada nuorille monipuolinen musiikkipainotteinen 

oleskelutila, jossa nuoret voisivat esiintyä, harjoitella ja viettää vapaa-aikaa. 

Juuri tämmöisiä tiloja ei Helsingistä pahemmin löydy. Tilat ovat joko 

maksullisia, kaukana/piilossa ja niissä on suuria puutteita. Tilojen käytön tulisi 

olla kaikille nuorille ilmaista (13-29v). 

 

Tilan olisi hyvä sijaita helposti päästävillä olevassa paikassa. Tilan pitäisi myös 

olla riittävän suuri, jotta sinne mahtuisi useampi ”treenikämppä” nuorille, 

kahvilatoimintaa sekä oleskelutila nuorille johon kuuluisi myös esiintymislava. 

Jokaiselle nuorelle muusikolle tai taiteilijalle pitää tarjota mahdollisuus 

organisoida omia tapahtumiaan talolla sekä harjoitella. 

 

Toiminta tulisi toimimaan muutaman palkatun työntekijän sekä vapaa-

ehtoistyövoiman avulla. Olemme suunnitelleet tilaan yhtä palkallista 

vahtimestaria, yhtä palkattua teknikkoa ja nuorten omia ryhmiä sekä vapaa-

ehtoisia, jotka voivat neuvoa aloittelijoita, pyörittää kahvilaa sekä hoitaa 

käytännön asioita kuten soittimien virittämistä ja asentamista. Tämänlainen 

tilaisuus olisi täydellinen esim. Nuva-opiskelijoille, jotka tarvitsevat 

työkokemusta. Siitä voisi myös saada nuorillekin useamman ensimmäisen 

työpaikan. Harjoittelijoitakin voi ”palkata” töihin ansaitsemaan arvokasta 

työkokemusta. 

 

Koemme, että tilasta olisi hyötyä monille, jollei kaikille helsinkiläisille nuorille, 

jotka ovat jääneet ilman treenipaikkaa ja useampaakin nuorta taiteilijaa, ketkä 

eivät ole aiemmin saaneet mahdollisuutta toteuttaa itseään. 

Jättöpvm 24.5.2016 

Virasto Nuorisoasiainkeskus / Kulttuurikeskus 

Välivastaus pvm 17.8.2016 

Välivastaus Nuorisoasiainkeskuksen vastaus aloitteeseen Uusi Lepakko Helsinkiin 
 



Aloitteessa nostetaan esille tärkeitä asioita. Nuorten omaehtoisen toiminnan 
tukeminen ja nuorten oman kulttuurin tuominen esille on yksi 
nuorisoasiainkeskuksen päätavoitteista. Nuorten omille tuotannoille 
tarjotaankin jo nykyisessä toiminnassa paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi 
Harjun nuorisotalolla ja 
kulttuuriareena Gloriassa nuoret saavat järjestää omia tapahtumiaan 
ammattituottajien tuella. Monipuolisella ohjelmatarjottimella on ollut 
tapahtumia rapista rokkiin, teknosta teatteriin, J-rockista oopperaan, 
yritysjuhlista elokuviin. Lisäksi Gloriassa on järjestetty nuorten 
kuvataiteilijoiden näyttelyitä, 
muotinäytöksiä, festivaaleja, konferensseja. Jos tapahtuma on nuorten 
järjestämä, tilaisuuden järjestäminen on nuorille maksutonta. 
 
Vuonna 2020 Helsingin kaupunki ja Elmu ry ovat näillä näkymin avaamassa 
Suvilahden kaasukelloihin uutta musiikin ja tapahtuman keskusta. Glorian 
toimintamalli nuorten omien tuotantojen tukemisesta siirtyy silloin 
Suvilahteen. Tähän kokonaisuuteen on tulossa toivomianne asioita eli 
treenikämppiä ja kahvilaravintola. Nykyisestä Gloriasta ja tulevan kaasukellon 
suunnittelusta vastaava toiminnanjohtaja Pekka Mönttinen voisi tavata 
aloitteentekijöitä ja kutsua heitä mukaan Suvilahden uuden 
kulttuurikeskuksen suunnitteluun. Nuorisoasiainkeskus rakentaa myös täysin 
uutena aloitteena Ruuti-laboratiota eli toimipaikkaa, joka tukisi nuorten omaa 
kansalaistoimintaa. Ajatuksena on, että yksi nuorisoasiainkeskuksen piste 
profiloituisi tekemään rohkeita kokeiluja uudenlaisesta kansalaistoiminnasta 
nuorten kanssa. Ympäristö tälle toiminnalle voisi olla jokin toinenkin kuin yksi 
nykyisistä nuorisotaloista. Alustava suunnitelma tästä 
valmistuu syksyllä 2016. Suunnitelman valmistelua vetävä toiminnanjohtaja 
Antti Sarpo voisi tavata aloitteentekijöitä ja kuulla heidän tarpeitaan myös 
Ruuti-laboratoriota varten. Nuorisoasiainkeskus tukee myös Oranssi ry:n 
Valvomoa, joka on vapaan kansalaistoiminnan tila Suvilahdessa. Monet 
aloitteessa esille tuodut mallit toteutuvat jo nyt Oranssin toiminnassa. 
Kannustankin aloitteentekijöitä olemaan suoraan yhteydessä Oranssiin ja 
keskustelemaan mahdollisuuksista järjestää toimintaa siellä. 
Nuorisoasiainkeskus toimii mielellään linkkinä tässäkin. 
Kannustankin nuoria lähtemään mukaan tapahtuman järjestämiseen 
nykyisissä tiloissa. Uuden tilan perustaminen on vaativa projekti eikä 
sellaiseen tällä hetkellä ole varattuna rahaa. Nykyisessä toiminnassa olisi 
mahdollisuus kasvattaa omia taitoja tapahtumien järjestämisessä sekä 
rakentaa yhteisöä musiikin ja 
nuorisokulttuurin ympärille. 
 
Tommi Laitio 
nuorisotoimenjohtaja 
Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus 
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9B) 

Vastauspvm 26.8.2016 



Vastaus Olen pyytänyt aloitteesta näkökohtia nuorisotoimesta ja kulttuurikeskukselta. 
Teidän ajatustanne pidetään tärkeänä, siinä nostetaan esille 
nuorten kannalta keskeisiä asioita. Päällekkäisiä toimintoja ei kuitenkaan 
kannata rakentaa, vaan teidän kannattaa vaikuttaa jo vireillä oleviin 
hankkeisiin. 

Nuorisoasiainkeskuksen selvityksessä, joka on liitteenä, kuvataan 
nuorten omille tuotannoille jo nyt tarjolla olevia tiloja. Selvityksessä mainitut 
suunnitelmat Suvilahden kaasukelloihin perustettavasta musiikin 
ja tapahtumien keskuksesta vaikuttavat hyvin lupaavilta. Samoin 
nuorisoasiainkeskuksessa suunnitteilla oleva Ruuti-laboratorio voi 
tulevaisuudessa tarjota tilaa nuorten omille tapahtumille. Olkaa näiltä osin 
yhteydessä osalta Glorian toiminnanjohtaja Pekka Mönttiseen ja Ruuti-
laboratoriohanketta suunnittelevaan toiminnanjohtaja Antti Sarpoon. 

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan teille menestystä nuorille suunnattujen 
tilojen suunnittelussa yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. 

 
Ritva Viljanen 
Apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/uusi-lepakko-helsinkiin/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-006356 

Muuta  

 



 

# 12 

Aloite Parempaa kouluruokaa  

Vuonna 1943 säädettiin laki ilmaisesta kouluruoasta josta viiden vuoden 

siirtymäajan jälkeen, vuonna 1948 tarjottiin ensimmäistä kertaa ilmaista 

kouluruokaa koululaisille. Tämä on saavutettu pitkäjänteisen työn ja 

puurtamisen jälkeen, joten nykyäänkään ei voida olettaa, että jokainen 

kehitysidea tai muutosehdotus tulisi voimaan heti. Kouluruoan historia on 

aika innostava ja jopa voimaannuttava, kun sitä lukee nykynuoren 

näkökulmasta. Suomi on ollut edelläkävijä ilmaisen kouluruokailun suhteen ja 

samalla luonut ikään kuin epävirallisen indikaattorin valtion hyvinvoinnista. 

Hyvä ja ravitseva kouluruoka edesauttaa keskittymistä ja pitää nälän ja sitä 

kautta levottomuuden poissa. 

 

Ryhmämme koostuu neljästä nuoriso-ohjaajasta, kahdesta lukio-opiskelijasta 

ja kahdesta peruskoulun oppilaasta. Siispä kokemuksemme kouluruokailusta 

ulottuvat eri vuosikymmenille ja eri kouluasteille. Parasta joukon 

monimuotoisuudesta ja ikäjakaumasta on näkökulmien diversiteetti, mutta 

ongelmaksi muodostuvat yleensä erot ensimmäisen ja toisen asteen 

kouluruokailun välillä. Sen sijaan, että keskittyisimme koko kouluruokailun 

uusimiseen, keskustelimme enemmänkin pienistä ja helposti toteutettavista 

ratkaisuista, jotka helpottaisivat monien koululaisten elämää. 

Maustevalikoiman lisääminen ruokalinjaston yhteyteen lisäisi makunautintoa. 

Kouluruokailun vaihtelevuus on hyvä esimerkki, miten voi kouluruokailua 

kehittää. Ryhmän yleinen mielipide on se, että he käyvät syömässä useammin 

teemaviikkoina, kuin tavallisina viikkoina. Hyvä esimerkki tälläisestä oli 

Vuosaaren Lukiossa ollut Kiina-Ruokaviikko, joka sai hyvää palautetta 

opiskelijoilta. Myös kaupassa käynti väheni sekä epäterveellisten 

virvoitusjuomien, leivonnaisten sekä makeisten ostaminen ruokatunniksi 

väheni, nopean miekipidekyselyn perusteella. Parempaa Kouluruokaa-aloite 

sai 21.1% äänistä Vuosaaren nuorisotyöyksikön järjestämässä äänestyksessä, 

jossa äänestä 1186 yläasteikäistä nuorta. RuutiBudjetti on osa Ruutia, joka on 

nuorten vaikuttamisjärjestelmä Helsingissä. Aloite oli toiseksi eniten ääniä, 

joten nuorille kouluruoka on selkeästi tärkeä asia. 

 

Sijoitus kouluruokaan on myös sijoitus nuorten ja lasten hyvinvointiin. 



Määrärahojen käyttö kyseisiin teemaviikkoihin sekä mausteisiin. Muutos on 

mahdollinen. Tehdään kouluruuasta parempaa. Yhdessä. 

Jättöpvm 17.5.2016 

Virasto Opetusvirasto 

Välivastaus pvm 21.6.2016 

Välivastaus Opetusviraston lausunto koskien parempaa kouluruokaa 
 
Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon: 
Ruuti – vaikuttamisjärjestelmän kautta on tehty aloite paremmasta 
kouluruoasta pienin ja helposti toteuttavien ratkaisujen avulla. Toimenpiteinä 
aloitteessa mainitaan mm. maustevalikoiminen kehittäminen ja kouluruoan 
vaihtelevuuden lisääminen teemaviikkojen avulla. Opetusvirasto on 
ohjeistanut 25.5.2014, että kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa perustetaan 
ravintolatoimikunnat tai toiminta integroidaan osaksi koulujen ja 
oppilaitosten olemassa olevia rakenteita. Ravintolatoimikuntien tavoitteena 
on lisätä paikallistasolla oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta 
koulu- ja opiskelijaruokailun kehittämiseksi palvelukuvausten ja sopimusten 
puitteissa. Palvelukuvauksen mukaan jokaisessa kouluravintolassa on 
mausteikot ja perusmaustevalikoima. Maustevalikoiman kehittämistä ja 
laajentamista voidaan uudistaa koulujen ravintolatoimikunnissa yhteistyössä 
koulun, oppilaiden ja keittiöhenkilökunnan kanssa. Asiakasryhmien tarpeissa 
on eroja mm. palveluita käyttävien asiakkaiden ikärakenteesta johtuen. 
 
Helsingin koulujen ja oppilaitosten ruokalistojen tuotevalikoimien 
kehittämisessä otetaan huomioon asiakaspalautteet. Tavoitteena on, että 
ruokalistalla olevat ruoat ovat mieluisia, jotta ruoka maistuu mahdollisimman 
monelle. Helsingissä ruokailee päivittäin yli 50 000 koululaista ja opiskelijaa. 
Isossa ruokailijamäärässä on paljon erilaisia ruokailu- ja makutottumuksia. 
Päivittäin on tarjolla kaksi pääruokavaihtoehtoa. Perusruokalistojen 
tuotevalikoimissa on niin suomalaiseen kuin kansainväliseen ruokakulttuuriin 
kuuluvia pääruokia. Lukuvuodessa on kahdeksan kertaa arjesta poikkeava 
ruokateema tai vuodenaikaisjuhla jälkiruoan kanssa. Ruokateemoja on 
vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Kerran lukuvuodessa on 
toiveruokaviikko. Muina päivinä on tarjolla arkiruokaa kotiruokailun tapaan. 
 
Opetusvirasto on esittänyt keväällä 2016 palvelukeskus Helsingille, että 
ruokateemojen suosittuja pääruokia nostetaan seuraavien lukuvuosien 
perusruokalistoille. Teemojen määrän lisäämiseen ei valitettavasti ole 
taloudellisia resursseja. Yhden vuosittaisen lisäteemaviikon toteuttaminen 
edellyttäisi noin 90 000 euron lisämäärärahan varaamista opetusviraston 
määrärahoihin. Rahamäärä vastaa mm. kolmen koulunkäyntiavustajan 
vuosittaista työpanosta. 
 
Lukuvuoden 2016 – 2017 kehittämisen painopiste asiakaspalautteiden 



perusteella on kasvisruokien kehittäminen. Tavoitteena on kasvisruokien 
mieluisuus, syömään houkuttelevuus, maukkuus ja tuotteiden ulkonäön sekä 
rakenteen erilaistaminen. Kaikkien kouluruokien keskeisin tulevaisuuden 
kehittämistavoite on, että ruokailija kokee syövänsä eri päivinä ja viikkoina 
toisistaan poikkeavia ruokia. Tämä tarkoittaa niiden rakenteen, ulkonäön, 
maun ja raakaaineiden uudistamista. Opetusviraston ruokapalvelupäällikkö 
on tavannut henkilökohtaisesti 
parempaa kouluruokaa työryhmän jäsenet ja heidän ohjaajat 
23.5.2016. Tapaamisessa keskusteltiin mm. kouluruokailun suunnittelun 
periaatteista, kasvisruokavalikoiman kehittämisestä asiakaskyselyjen ja 
päivittäisten asiakaspalautteiden perusteella. Keskeinen tavoite 
kehittämistyössä on löytää keino siihen, että kouluruoka maistuu 
mahdollisimman monelle. Ruoka voi olla hyvää vaikka se ei ole aina 
lempiruokaa yli 50 000 ruokailijalle.  
 
Lisätiedot 
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307 
airi.rintamaki(a)hel.fi 

Vastauspvm 22.6.2016 

Vastaus Nuorten aloite paremmasta kouluruoasta 
 
Nuorten Parempaa kouluruokaa -työryhmä on tehnyt aloitteen kouluruoan 
kehittämisestä pienten ja helposti toteuttavien ratkaisujen avulla. 
Toimenpiteinä aloitteessa mainitaan mm. maustevalikoiminen kehittäminen 
ja kouluruoan vaihtelevuuden lisääminen teemaviikkojen avulla. 
Opetusvirasto on antanut vastauksena aloitteeseen lausunnon, jossa se 
toteaa mm. näin: Kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on opetusviraston 
ohjeiden mukaisesti perustettu ravintolatoimikuntia, joiden tavoitteena on 
lisätä paikallistasolla oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta 
kouluja opiskelijaruokailun kehittämiseksi. Jokaisessa kouluravintolassa on 
mausteikot ja perusmaustevalikoima, jonka kehittämistä ja laajentamista 
voidaan uudistaa koulujen ravintolatoimikunnissa yhteistyössä koulun, 
oppilaiden ja keittiöhenkilökunnan kanssa. 
 
Koulujen ja oppilaitosten ruokalistojen kehittämisessä otetaan huomioon 
asiakaspalautteet. Tavoitteena on, että ruokalistalla olevat ruoat ovat 
mieluisia, jotta ruoka maistuu mahdollisimman monelle. Helsingissä ruokailee 
päivittäin yli 50 000 koululaista ja opiskelijaa. Isossa ruokailijamäärässä on 
paljon erilaisia ruokailu- ja makutottumuksia. Päivittäin on tarjolla kaksi 
pääruokavaihtoehtoa. Perusruokalistojen valikoimissa on niin suomalaiseen 
kuin kansainväliseen ruokakulttuuriin kuuluvia pääruokia. Lukuvuodessa on 
kahdeksan kertaa arjesta poikkeava ruokateema tai vuodenaikaisjuhla 
jälkiruoan kanssa. Ruokateemoja on vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. 
Kerran lukuvuodessa on toiveruokaviikko. Muina päivinä on tarjolla 
arkiruokaa kotiruokailun tapaan. Opetusvirasto on tänä keväänä esittänyt, 



että ruokateemojen suosittuja pääruokia nostetaan seuraavien lukuvuosien 
perusruokalistoille. Teemojen määrän lisäämiseen ei valitettavasti ole 
taloudellisia resursseja. 
 
Yhden vuosittaisen lisäteemaviikon toteuttaminen edellyttäisi noin 90 
000 euron lisämäärärahaa opetusvirastolle. Rahamäärä vastaa esim. 
kolmen koulunkäyntiavustajan vuosittaista työpanosta. 
Lukuvuoden 2016–2017 kehittämisen painopiste asiakaspalautteiden 
perusteella on kasvisruokien kehittäminen. Tavoitteena on kasvisruokien 
mieluisuus, syömään houkuttelevuus, maukkuus ja tuotteiden ulkonäön sekä 
rakenteen erilaistaminen. 
Opetusviraston ruokapalvelupäällikkö on tavannut henkilökohtaisesti 
Parempaa kouluruokaa -työryhmän jäsenet ja heidän ohjaajansa 
23.5.2016. Tapaamisessa keskusteltiin mm. kouluruokailun suunnittelun 
periaatteista ja kasvisruokavalikoiman kehittämisestä asiakaskyselyjen ja -
palautteiden perusteella. Keskeinen tavoite kehittämistyössä on löytää keino 
siihen, että kouluruoka maistuu mahdollisimman monelle. 
 
Lisätiedot 
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683 
maria.nyfors(a)hel.fi 
 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen, 
apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/parempaa-kouluruokaa/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-006001 T 12 01 03 

Muuta  

 



 

# 13 

Aloite Herttoniemen metroaseman viihtyisyyden parantaminen 

Neljässä kaakkois-helsingin koulussa järjestestettiin ruuti-budjetti kysely, jossa 

kyseltiin viihtyisyyden parantamista alueella. Kyselyssä 380 nuorta nosti ylös 

herttoniemen metroaseman viihtyisyyden ja haluaisi siihen parannusta. 

Toivoisimme muutosta metroaseman julkisivuun, sillä nykyinen on nuorten 

mielestä alueella erittäin epämielyttävän näköinen. Betonisten 

kukkalaatikoiden poistaminen tilan lisäämiseksi ja liittyen julkisivuun. 

Erilliseen tupakointi alue, koska ihmiset tupakoivat aivan ovien vieressä ja 

joutuu väkisinkin kulkemaan vierestä ja nuoret eivät tykkää tupakoinnin 

aiheuttamasta savusta. Kaakkois-helsingin nuoret kulkevat paljon 

herttoniemen metroaseman kautta ja täten näitä parannuksia halutaan, sillä 

se on vilkas metroasema. Ja toivomme että nämä toteutuisivat. 

Jättöpvm 19.4.2016 

Virasto HKL  

Välivastaus pvm 9.6.2016 

Välivastaus Liikennelaitos -liikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle: Nuorten aloite 
Herttoniemen aseman viihtyisyyden parantamisesta 
 
Lausuntoehdotus 
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
 
Kaakkois-Helsingin nuoret ovat Ruuti-budjetti -kyselyssä nostaneet 
esiin aloitteen Herttoniemen metroaseman viihtyisyyden parantamisesta. 
Nuoret toivovat mm. muutosta metroaseman julkisivuun sekä erillistä, ovista 
kauempana olevaa tupakointialuetta. 
HKL on tunnistanut Herttoniemen metroaseman perusparantamisen 
tarpeen, ja luonnossuunnitelmat aseman peruskorjausta varten on jo 
tehty. Peruskorjaus on siirtynyt aiemmilta vuosilta eteenpäin asemaalueen 
muun rakentamisen, mm. Megahertsi-suunnitelmien, viivästymisen vuoksi. 
HKL on kuitenkin nyt valmistautunut aloittamaan aseman peruskorjaustyön 
niin, että se voidaan toteuttaa omana erillisenä hankkeenaan. Herttoniemen 
metroaseman peruskorjaus on alustavan aikataulun mukaisesti alkamassa 
vuonna 2018. Peruskorjaus tuo nuorten toivomia parannuksia myös aseman 
julkisivuun. Jo tätä ennen HKL toteuttaa pienparannuksia alueella nuorten 
toivomaan suuntaan. HKL on aloittanut yhteistyön paikallisten toimijoiden 
kanssa Herttoniemessä tarkoituksenaan asemaympäristön viihtyisyyden 



lisääminen. Tähän liittyen HKL on solminut pilottiluonteisen sopimuksen 
osuuskunta Hertsikan Pumpun kanssa. Kokeilussa Hertsikan Pumppu perustaa 
kesällä 2016 metroaseman ja metrovalvomon väliselle torialueelle ja käytöstä 
poistettuun entiseen bussinkuljettajien taukotilaan kesäkahvilan ja 
asukasyhdistyksen tiedotustilan. Osuuskunnan yhteistyötahoja ovat 
mm. Ympäristökeskus, Herttoniemen ruokapiiri ja Helsingin Polkupyöräilijät 
ry. Yhteistyöstä kerätään kokemuksia erityisesti alueen siistiytymisen 
näkökulmasta. 
 
Muista nuorten esittämistä parannusehdotuksista HKL toteaa, että 
tuhkakuppien 
siirto kauemmas metroaseman ulko-ovilta ei käytännössä lopeta 
tupakointia paikalla, mutta sen sijaan lisää alueen roskaisuutta. 
HKL kuitenkin selvittää mahdollisuuksia parantaa tilannetta tältä osin. 
Betoniset kukkalaatikot jäävät vielä paikoilleen aseman peruskorjaukseen 
asti, mutta niitä siistitään ja niihin lisätään istutuksia osana Hertsikan 
Pumpun kesäkahvila-aluetta. HKL selvittää alueella myös pyöräpysäköinnin 
kehittämismahdollisuuksia, 
esimerkiksi kiinteiden pyörätelineiden ja pyörän pikahuoltopisteiden 
asentamista metroaseman viereen. 
 
Esittelijän perustelut 
Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt 30.6.2016 mennessä Liikennelaitos-
liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa nuorten aloitteesta parantaa 
Herttoniemen metroaseman viihtyisyyttä. 
 
Esittelijä 
yksikön johtaja 
Karoliina Rajakallio 
Lisätiedot: Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 
karoliina.rajakallio(a)hel.fi 

Vastauspvm 29.8.2016  

Vastaus Vastaus nuorten aloitteeseen Herttoniemen metroaseman viihtyvyyden 
parantamisesta 
 
Kaakkois-Helsingin nuorten aloitteessa toivotaan Herttoniemen metroaseman 
viihtyisyyden parantamista. Aloitteessa tuodaan esiin hyviä ehdotuksia. 
 
Herttoniemen metroaseman perusparantamisen tarve on tunnistettu, 
mutta peruskorjaus on siirtynyt asema-alueen muiden hankkeiden, 
mm. Megahertsin viivästymisen takia. Herttoniemen metroaseman 
peruskorjaus on alustavan aikataulun mukaisesti alkamassa vuonna 
2018. Peruskorjaus tuo nuorten toivomia parannuksia myös aseman 
julkisivuun. HKL on aloittanut yhteistyön paikallisten toimijoiden kanssa 
tarkoituksena Herttoniemen asemaympäristön viihtyisyyden lisääminen. 



HKL;n ja osuuskunta Hertsikan Pumpun pilottiluonteisessa kokeilussa 
Hertsikan Pumpulla oli kesällä 2016 metroaseman ja metrovalvomon välisellä 
torialueella ja käytöstä poistetussa bussinkuljettajien taukotilassa kesäkahvila 
ja asukasyhdistyksen tiedotustila. Osuuskunnan yhteistyötahoja ovat mm. 
Ympäristökeskus, Herttoniemen ruokapiiri ja Helsingin Polkupyöräilijät ry. 
Yhteistyöstä kerätään kokemuksia erityisesti alueen siistiytymisen 
näkökulmasta. 
Muista nuorten esittämistä parannusehdotuksista tuhkakuppien siirto 
kauemmas metroaseman ulko-ovilta ei käytännössä lopeta tupakointia 
paikalla, vaan lisää alueen roskaisuutta. HKL kuitenkin selvittää 
mahdollisuuksia parantaa tilannetta tältä osin. 
Betoniset kukkalaatikot jäävät paikoilleen aseman peruskorjaukseen 
asti, mutta kukkalaatikoita on siistitty ja istutuksia lisätty osana Hertsikan 
Pumpun kesäkahvila-aluetta. HKL selvittää alueella myös pyöräpysäköinnin 
kehittämismahdollisuuksia, esimerkiksi kiinteiden pyörätelineiden ja pyörän 
pikahuoltopisteiden asentamista metroaseman viereen. 
 
Lisätiedot 
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035 
kristiina.matikainen(a)hel.fi 
 
Pekka Sauri 
apulaiskaupunginjohtaja 

 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/herttoniemen-metroaseman-viihtyisyyden-

parantaminen/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-005003  

Muuta  

 



 

 

# 14 

Aloite Iltapäiväruokailut kouluihin  

Minun mielestäni kaikkien Helsingin kaupungin kouluilla pitäisi järjestää 

koulun puolesta iltapäiväruokailu niille, jotka sitä haluavat. 

Iltapäiväruokailu siis olisi esimerkiksi kello 14- 16 ja se sisältäisi jotakin 

lämmintä ruokaa, salaattia, maitoa ja leipää. Ruokailu tapahtuisi ihan samalla 

lailla kuin koululounaalla. Iltapäiväruokailu maksaisi jotakin pientä (esim. 

2.25eur), jotta koulu ei ihan jäisi tässä mitenkään hirveesti tappiolle. Käyn itse 

tällä hetkellä koulu Pohjois-Haagan yhteiskoulussa, jossa tämä on käytössä. 

Olen itsekkin käynnyt näissä ruokailuissa ja aina kun olen kysynyt, että kuinkas 

monta oppilasta on tänään käynnyt iltapäiväruokailussa niin aina on ollut 

vastaus, että ainakin parikymmentä. Aloitteeni siis on, että Helsingin 

kaupungin kouluihin tulisi samanalainen ruokailu, kuin lounaalla, mutta pientä 

maksua vasten. Tämä varmasti myöskin alentaisi opiskelijoitten kaupassa 

käymistä (, jolloin siis ostettaisin jopa vähemmän epäterveellistä ruokaa). 

Jättöpvm 24.3.2016 

Virasto Opetusvirasto 

Välivastaus pvm 3.5.2016 

Välivastaus Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon: 

Ruuti -järjestelmän kautta on tehty aloite iltapäiväruokailun järjestämisestä 
pientä maksua vastaan kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa 
kello 14.00 – 16.00 välillä. 

Aloitteessa mainitussa Pohjois-Haagan urheilupainotteissa yhteiskoulussa 
on järjestetty iltapäiväruokailua syyslukukaudesta 2015 alkaen 
kello 14.00 – 16.00 välillä. Oppilas maksaa lämpimästä ateriasta 2,25 
euroa. Rehtorilta saadun tiedon mukaan iltapäivän ateriapalvelua käyttää 
keskimäärin 40 oppilasta koulun 876 oppilaasta (4,6 prosenttia). 
Iltapäiväruokailun järjestäminen on edellyttänyt Pohjois-Haagan 
yhteiskoulussa 
henkilöstöresurssien lisäämistä koulun ruokapalveluihin. 
Henkilöstöresurssista 
aiheutuva lisäkustannus on yhteensä noin 14 400 euroa 
lukuvuodessa. 

Helsingin kaupungilla on kouluja ja lukioita 127. Toimipisteitä on noin 



165. Jos iltapäiväruokailua järjestettäisiin 127 kohteessa Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun tapaan, merkitsisi se lukuvuodessa noin 1 829 000 
euron lisämäärärahan varaamista opetusviraston ruokapalvelumäärärahoihin. 
Mikäli iltapäiväruokailua järjestetään kaikissa noin 165 Helsingin 
kaupungin toimipisteessä, olisi lisämäärärahatarve vastaavasti 2 
376 000 euroa. 

Helsingin kaupungin koulujen ja lukioiden kouluravintoloissa on tarpeen 
mukaan iltapäivällä myynnissä erilaisia maksullisia välipalatuotteita. 
Myynnissä olevista tuotteista on mahdollista koota myös ravitseva 
välipalakokonaisuus. 
Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa on 
päivittäin tarjolla laajat kahviopalvelut iltaopiskelijoiden ateriapalvelujen 
lisäksi. 

Mäkelänrinteen urheilulukiossa toimii päivälukion kanssa iltaisin 
maanantaista 
torstaihin Helsingin aikuislukio. Aikuislukion opiskelijoilla on 
mahdollisuus ostaa iltapäivällä ennen oppituntien alkamista lämmin 
ateria lisäkkeineen. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla kahviopalvelut. 
Mäkelänrinteen 
urheilulukion opiskelijat voivat halutessaan ostaa aikuislukion 
opiskelijoille myynnissä olevan lämpimän aterian. 

Palvelusta aiheutuvien lisäkustannusten ja toimipisteiden suuresta 
lukumäärästä 
johtuen Helsingin kaupungin opetusvirastolla ei ole mahdollista 
toteuttaa yhdenvertaisesti kaikissa sen toimipisteissä iltapäiväruokailua 
Pohjois-Haagan yhteiskoulun tapaan. 

Opetusvirasto pitää tärkeänä, että lakisääteistä koululounasta, maksullista 
välipalavalikoimaa ja kahviopalveluita kehitetään oppilaiden ja toimipisteiden 
tarpeiden mukaan. 

Lisätiedot 

Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307 

airi.rintamaki(a)hel.fi 

Opetustoimen johtaja 

Liisa Pohjolainen 

opetustoimen johtaja psta. 

Vastauspvm 11.5.2016 

Vastaus Nuorten aloite koulujen iltapäiväruokailusta 
HEL 2016-003782 T 12 01 03 
Aloitteessa mainitussa Pohjois-Haagan urheilupainotteissa yhteiskoulussa 
on järjestetty iltapäiväruokailua syyslukukaudesta 2015 alkaen 



klo 14–16 välillä. Oppilas maksaa lämpimästä ateriasta 2,25 euroa. 
Rehtorilta saadun tiedon mukaan iltapäivän ateriapalvelua käyttää 
keskimäärin 40 koulun 876 oppilaasta. 
Iltapäiväruokailun järjestäminen Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on lisännyt 
ruokapalvelun työntekijöiden työmäärää niin, että henkilöstön 
määrää tai työtunteja on lisätty. Lisätyöstä aiheutuva kustannus on ollut noin 
14 400 euroa lukuvuodessa. 
Helsingin kaupungilla on kouluja ja lukioita yhteensä 127. Toimipisteitä 
on noin 165. Jos iltapäiväruokailua järjestettäisiin 127 paikassa Pohjois-
Haagan yhteiskoulun tapaan, tarkoittaisi se opetusvirastolle noin 1829 000 
euron lisäkustannusta lukuvuodessa. Jos iltapäiväruokailua järjestettäisiin 
kaikissa noin 165 toimipisteessä, lisäkustannus olisi 2376 000 euroa 
lukuvuodessa. 
 
Opetusviraston toimipisteiden suuresta määrästä ja iltapäiväruokailusta 
aiheutuvista lisäkustannuksista johtuen iltapäiväruokailua ei ole mahdollista 
toteuttaa yhdenvertaisesti kaikissa kouluissa Pohjois-Haagan yhteiskoulun 
tapaan. 
Helsingin kaupungin koulujen ja lukioiden kouluravintoloissa on tarpeen 
mukaan iltapäivällä myynnissä erilaisia maksullisia välipalatuotteita. 
Myynnissä olevista tuotteista on mahdollista koota myös ravitseva 
välipalakokonaisuus. On tärkeää, että koululounasta, maksullista 
välipalavalikoimaa ja kahviopalveluita kehitetään oppilaiden ja toimipisteiden 
tarpeiden mukaan. 
 
Lisätiedot 
 
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683, maria.nyfors(a)hel.fi 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen. 

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

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-003782 T 12 01 03 

Muuta  

 



 

# 15 

Aloite Fallkullan kotieläintilan uusi hevostalli   

Me Fallkullan hevoskerholaiset haluamme tehdä aloitteen uuden 

hevostallin saamiseksi. 

Fallkullassa on nykyään 2 erillistä pientä tallia (2 hevosta per talli). 

Fallkullan pihapiirissä on vanha varasto, joka ei ole tällä hetkellä 

kotieläintilan käytössä. Mielestämme se sopisi uudeksi hevostalliksi. 

Se olisi parempi, koska hevoset olisi samassa tallissa ja ne ovat 

laumaeläimiä jotka tarvitsevat seuraa. 

Se olisi nuorillekki mukavampi, koska kaikki saisivat olla samassa 

tallissa, eikä tarvitsisi jakaa porukkaa. Ohjaaja olisi nuorten saatavilla 

helpommin ja hänen ei tarvitsisi rampata tallista talliin. Hevoset voisi 

laittaa kuntoon tallissa, eikä tarvitsisi laittaa ulkona pakkasella ja 

sateella. Nykyisissä karsinoissa ei voi laittaa, koska ovat liian pienet ja 

se olisi myös vaarallista. Hevosia ei tarvitsisi tuoda navetan aulaan 

hoidettavaksi, pestäväksi ja kengittettäväksi. Navetassa ei ole 

turvallista olla hevosia, koska kapeat käytävät ja matala katto. Myös 

muiden eläinten äänet voivat pelottaa hevosia. Ihmismäärä on siellä 

iso, koska navetassa käy vierailijoita nuorten lisäksi. Tavarat olisi 

yhdessä paikassa. Nykyään hevosten tavarat joudutaan hakea 

navetasta, koska talleissa ei ole tilaa. Valjasvarasto on muutenkin 

ahdas, koska siellä säilytetään muidenkin eläinten tavaroita. Talliin 

tarvittaisiin juokseva vesi, sillä nyt joutuu kantamaan vesiastiat 

navetasta talliin. Tämä vie todella paljon aikaa ja hankalaa etenkin 

pakkasilla ja liukkailla säillä. Vesisaavit ovat nuorista todella painavia. 

Lantalava olisi lähempänä tallia. Nykyiset tallit ovat kesällä kuumia, 

sillä ne ovat niin pieniä. 

Tämä iso talli ratkaisi meidän ongelmat ja parantaa hevosten 

olemista. Eikä se ole pelkästään hevoskerholaisten toive, vaan koko 

Fallkullan nuorten ja ohjaajien yhteinen toive! 

Jättöpvm 23.3.2016 

Virasto Nuorisoasiainkeskus 

Välivastaus pvm 20.5.2016 



Välivastaus Vastaus Fallkullan hevoskerholaisten aloitteeseen 
 
Palaute/aloite on hyvin perusteltu ja ajankohtainen ja siinä on otettu 
hyvin ja monipuolisesti huomioon pedagogiset, eettiset, turvallisuus 
sekä käytännön näkökulmat. 
 
Fallkullassa oppiminen tukeutuu vertaisoppimiseen, yhdessä 
tekemiseen, ohjaajien ja eläinten kanssa. 
Hevostoiminta on erityisen suosittua nuorten tyttöjen keskuudessa, 
niin myös Fallkullassa. Koska Fallkulla ei ole ratsastuskoulu, toiminta 
siellä painottuu ratsastuksen sijaan enemmän hevosmiestaitoihin ja 
sitä kautta kykyyn oppia ja seurata hevosen käyttäytymistä niin 
yksilönä kuin 
lauman jäsenenä. Fallkullan hevostoiminta on hyvin lähellä 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen 
kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan 
lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, 
jossa toiminta tapahtuu. Toiminnan peruselementit nousevat 
sosiaalipedagogian 
teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus 
ja dialogisuus. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön 
omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden 
oivaltamiseen. Fallkullassa hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, 
kokonaisvaltaista 
ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden 
asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi 
puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta 
ja riittävä lepo. 
 
Näin ollen uusi talli mahdollistaisi paremmin pedagogiset 
mahdollisuudet toiminnassa ja helpottaisi resurssien puolesta 
parempaan ja turvallisempaan ohjaukseen, koska hevostoiminta 
tapahtuisi yhden katon alla. 

Vastauspvm 16.8.2016 

Vastaus Aloitteenne uuden hevostallin rakentamisesta Fallkullaan 
Lähetin aloitteenne asian selvittämistä varten 
nuorisoasiainkeskukseen. 
 
Nuorisoasiainkeskuksen selvitys on kirjeeni liitteenä. Selvityksessä 
todetaan, että teidän aloitteenne on hyvin perusteltu ja 
ajankohtainen. Uusi talli lisäisi pedagogisia mahdollisuuksia ja edistäisi 
parempaa ja turvallisempaa ohjausta. Uusi talli mahdollistaisi myös 
sen, että hevosia ei tarvitsisi hoitaa ja kuljetella navetassa, jossa 
saattaa olla monta sataa ihmistä. Nuorisoasiainkeskuksen Malmin 
nuorisotyöyksikkö selvittää tämän vuoden aikana, mitä uuden tallin 



rakentaminen tulisi maksamaan. Tämän selvityksen jälkeen 
nuorisoasiainkeskuksessa joudutaan pohtimaan, onko heillä 
mahdollisuuksia rahoittaa tallin rakentamista. Tätä pohdintaa he 
haluavat tehdä yhdessä teidän kanssanne. Kiitän teitä aloitteestanne 
ja toivotan hankkeellenne menestystä! 
 
Lisätiedot 
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 
leena.mickwitz(a)hel.fi 
Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/fallkullan-kotielaintilan-uusi-

hevostalli-2/ 

Palautejärjestelmän id 

/ Diaarinumero 

HEL 2016-003651 T 10 06 00 

Muuta  

 



 

# 16 

Aloite Jäteastioiden sijoittaminen kadunkulmiin Helsingissä 

Tupakantumppeja, pikaruokapapereita sekä nenäliinoja. Muun muassa näitä 

ja paljon muuta roskaa näin kävellessäni eräänä iltana Erottajalta Kamppiin 

Annankatua pitkin. Yhtään jäteastiaa en matkallani kuitenkaan nähnyt. 

Mielestäni Helsingin kaupunki voisi tehdä sijoituksen viihtyvyyteen, jotta 

kaupungistamme saataisiin entistä siistimpi kaikille. Tällä hetkellä jäteastioita 

on vain bussi- ja raitiovaunupysäkeillä sekä puistoissa. Miksei niitä voisi olla 

myöskin kadunkulmissa? Roskiksien ei tarvitse olla edes tylsän näköisiä. 

Voitaisiin järjestää esimerkiksi piirrustuskilpailu helsinkiläisille lapsille ja 

nuorille. Voittajatyö pääsisi kuvittamaan kantakaupungin jäte-astioita. 

Nyt on aika tehdä töitä helsinkiläisten viihtyisyyden eteen. Kukaan ei viihdy 

sotkuisessa kaupungissa. 

Jättöpvm 07.03.2016 

Virasto Rakennusvirasto 

Välivastaus pvm  

Välivastaus  

Vastauspvm 29.8.2016 

Vastaus Nuorten aloite jäteastioiden sijoittamisesta kadunkulmiin Helsingissä 
 
Ruudin ydinryhmän kautta on tullut nuorten aloite roskakorien lisäämisestä 
kantakaupunkiin. Aloitteessa on kiinnitetty huomiota tärkeään asiaan eli 
kaupungin roskaisuuden vähentämiseen ja kaupungin yleisen siisteyden 
lisäämiseen. Katujen siisteydestä huolehtiminen, mukaan lukien roskakorien 
asettaminen, kuuluu kantakaupungissa kiinteistöille. Tämä vastuu perustuu 
kunnossapitolakiin (laki kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta). Näin ollen kaupunki ei 
omin toimin voi ryhtyä lisäämään roska-astioita esim. jalkakäytäville. 
Kaupunki voi antaa roska-astian kadunvarren kiinteistöille, mikäli 
kiinteistönomistaja sitoutuu tyhjentämään roska-astian. 
Kaupunginhallitus on vuonna 2012 päättänyt, että kokonaisvastuulliseen 
ylläpitoon, jossa kiinteistöille lain mukaan kuuluvat katujen puhtaanapito- 
ja talvikunnossapitovelvollisuudet on siirretty kaupungin vastuulle, 
pyritään siirtymään vaiheittain myös kantakaupungissa. Sitten 
kun katujen hoidon kokonaisvastuu siirtyy kaupungille myös 
kantakaupungissa, 



voi kaupunki paremmin vaikuttaa roska-astioiden sijoitteluun 
ja määrään. 
Puistojen kohdilla rakennusvirasto voi asettaa roska-astioita. Toiveita ja 
esityksiä roska-astioiden lisäämisestä voi tehdä rakennusviraston 
palautekanavaan: 
http://www.hel.fi/www/hkr/fi/asiakaspalvelu/palaute/anna-palautetta 
Lisätiedot 
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-roskiksia-kantakaupunkiin/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-002966 T 10 05 03 

Muuta  

 



 

# 17 

Aloite (Pikaruokaravintola Tapulikaupunkiin) /MCDONALDS TAPULIKAUPUNKIIN 

Tapulissa on 3 baaria. Toivoisin että 1 niistä baareista tulisi mcdonalds tai joku 

muu hampurilais paikka. Tapulissa on vain pizzapaikkoja ja liikaa humalaisia. 

Hyötyä tästä olisi tapulin kaikille nuorille (tapulikaupugissa on paljon 7-17 

vuotiaita lapsia ja nuoria) 

Jättöpvm 15.2.2016 

Virasto Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Välivastaus pvm 7.6.2016 

Välivastaus Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle nuorten 
aloitteesta, jossa esitetään pikaruokaravintolaa Tapulikaupunkiin 
 
Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastolta 
lausuntoa nuorten aloitteesta, jossa esitetään pikaruokaravintolaa 
Tapulikaupunkiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Puistolan juna-
aseman itäpuolella sijaitsevalla Tapulikaupungin keskusta-alueella on 
voimassa asemakaavat 
numero 8932 vuodelta 1985 ja 9323 vuodelta 1988. Asemakaavoissa 
on keskusta-alueelle varattu tuhansia neliöitä liiketilaa. Tapulikaupungin alue 
on rakentunut pääosin 1970-luvulla laaditun kokonaissuunnitelman 
mukaisesti siten, että kaupalliset palvelut on pyritty keskittämään juna-
aseman itäpuolella olevien aukioiden ja Maatullinkujan reunoille. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei alueella ole välitöntä tarvetta alueen 
liiketilojen määrän lisäämiseen nykyisellä väestöpohjalla. 
 
Myös alueen nykyisiä toimijoita on haastateltu Helsingin kaupungin 
Lähiöprojektin toimesta vuonna 2012 laadittua asemanseudun 
analyysiä varten. Kaavoituksella ei yleensä määrätä liiketilojen toimialaa tai 
niiden tarjoamaa tuotevalikoimaa. Kaupalliset yritykset ja palvelut sijoittuvat 
tarjolla oleviin liiketiloihin markkinaehtoisesti vallitsevan kysynnän ja 
tarjonnan perusteella. Ravintolan keittiötilojen sijoittamisessa tulee 
huomioida myös mahdollinen tarve ilmanvaihdon rasvahormille. Lähin 
hampurilaisia tarjoava ketjuravintola sijaitsee nykyisin alle kilometrin 
etäisyydellä Tapulikaupungin keskustasta Kehä III:n ja Tikkuritien liittymässä. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.9.2006 Tapulikaupungin 
täydennysrakentamisen yleissuunnitelman ja suunnitteluperiaatteet. 
Yleissuunnitelman perusteella Tapulikaupunkiin on tehty viisi erillistä 
asemakaavan muutosta, jotka mahdollistavat yhteensä noin 600 uutta 
asukasta. Uudet asukkaat lisäävät osaltaan asiakaspohjaa ja edesauttavat 
siten alueen kaupallisten lähipalveluiden palvelujen kysyntää ja kehittymistä. 



Mikäli lausuntopyynnössä mainittu hampurilaisketjun ravintoloitsija haluaisi 
avata ravintolan Tapulikaupungissa, ei kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosasto näe sille estettä. Kaavoituksessa ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista suosia yksittäistä liiketoiminnan alaa muihin nähden. 
 
Lisätiedot 
Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275 
elias.rainio(a)hel.fi 
 
Mikko Aho  
virastopäällikkö 
  
Olavi Veltheim 
asemakaavapäällikkö 

Vastauspvm 21.6.2016 

Vastaus Vastaus nuorten asukkaan aloitteeseen pikaruokaravintolan saamisesta 
Tapulikaupunkiin 
Kiitos aloitteen tekemisestä nuorille tärkeässä asiassa! 
Tapulikaupungissa nuorille tarkoitetut ja osin oleilun ja muiden nuorten 
tapaamisen mahdollistavat pikaruokapaikat valitettavasti puuttuvat alueen 
tarjonnasta. Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa yksityisten yritysten 
tuottamiin palveluihin esimerkiksi kaavoituksen keinoin ovat kuitenkin hyvin 
rajalliset. Yritykset ja palvelut valitsevat itse toiminnalleen markkinalähtöisesti 
kannattavat sijainnit, joihin perustaa toimipaikkansa kuten esimerkiksi 
pikaruokaravintolan. 
Sen sijaan nuorisoasiainkeskus pystyy eri tavoin tarjoamaan Tapulikaupungin 
ja Puistolan alueen nuorille mahdollisuuksia olla itse asiassa aloitteellisia. 
Tapulin keskeisellä paikalla sijaitsee nuorisotalo, jossa työskentelee useita 
nuoriso-ohjaajia. Ohjaajien keskeinen tehtävä on tukea nuorten esittämien 
ideoiden toteuttamista yhdessä nuorten kanssa. Toiminta perustuu siis ennen 
kaikkea nuorten omaan aktiivisuuteen ja innostuneisuuteen. Ohjaajien 
avustuksella on mahdollista vaikkapa kokeilla kahvilatoiminnan 
järjestämistä nuorisotalon ulkopuolella esimerkiksi Tullikirjurin 
skeittipuistossa tai nuorisotalolla. Yksi mahdollisuus olisi etsiä paikallinen 
kumppani, jonka kanssa voitaisiin saada aikaan nuorten toivoma palvelu. 
Kumppanina voisi toimia myös HOK-Elanto, jonka kanssa on jo muutamalla 
alueella Helsingissä aloitettu hävikkiruoan hyödyntäminen. Kahvila-ja 
ravintolatoiminnan pyörittämisessä tarvitaan monenlaista osaamista, jonka 
vahvistamisessa nuorisoasiainkeskus voisi antaa tukea. Uuden toiminnan 
synnyttämisessä ja tunnetuksi tekemisessä markkinoinnilla on keskeinen 
merkitys. Myös tässä nuorisoasiainkeskuksen koulutustuki edistäisi hankkeen 
toteutumista. 
Kaiken kaikkiaan nuorten aloite pikaruokaravintolan perustamisesta on 
samaan aikaan sekä kiinnostava että kannatettava, mutta myös kaupungin 
toimijoille vaikea toteutettavaksi. Aloitteen etenemiselle keskeistä on tietyn 
nuorten ryhmän sitoutuminen hankkeeseen. Silloin nuorisoasiainkeskuksen ja 



muidenkin kaupungin toimijoiden on mahdollista tukea hankkeen 
toteutumista monin tavoin. 
Kaupunki kannustaa Tapulikaupungin nuoria hakemaan hanketukea 
ensisijaisesti alueen nuorisotalosta ja koillisen nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtajalta itseään kiinnostavan kahvilatoiminnan kokeilemiseksi 
alueella. 
 
Lisätiedot 
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313 
suvi.ramo(a)hel.fi 
 
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Anni Sinnemäki 
 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mcdonalds-tapulikaupunkiin/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-001866 T 14 00 01 

 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mcdonalds-tapulikaupunkiin/


 

# 18 

Aloite MAHDOLLISUUS KOKEILLA AMERIKKALAISTA JALKAPALLOA KAIKILLE 

KAARELASSA? 

Haluaisimme antaa kaikille mahdollisuuden kokeilla amerikkalaista jalkapalloa 

Kaarelan alueella. Tämä oli yksi alueemme viime vuoden Ruutibudjetti-

aloitteista. 

Amerikkalainen jalkapallo on kiinnostava laji monelle, mutta monet eivät 

uskalla tai voi mennä kokeilemaan. Esimerkiksi pelottaa mennä uutena 

tuntemattomien joukkoon, uskonnollisista syistä ei voi harrastaa eri 

sukupuolta olevien kanssa tai laji on liian kallis harrastettavaksi. Siksi 

toivomme, että alueelle tulisi mahdollisuus kokeilla amerikkalaista jalkapalloa 

ilmaiseksi tytöille ja pojille. Toivomme, että voisimme antaa mahdollisuuden 

harrastaa amerikkalaista jalkapalloa viimeistään loppu kesästä. Tällaisesta 

mahdollisuudesta moni olisi erittäin mielissään! 

Jättöpvm 8.2.2016 

Virasto Liikuntavirasto 

Välivastaus pvm  

Välivastaus  

Vastauspvm 3.5.2016 

Vastaus Nuorten aloite mahdollisuudesta kokeilla amerikkalaista jalkapalloa 
 
Liikuntavirasto järjestää nuorille kesäpelailua, jossa pääsee pelaamaan 
ja kokeilemaan myös amerikkalaista jalkapalloa Kannelmäen liikuntapuistossa 
6.6.–4.7.2016 klo 17–21 välisenä aikana. Amerikkalaista jalkapalloa 
järjestetään yhteistyössä GS Demons ry:n kanssa. Amerikkalaisen jalkapallon 
lajikokeilu on 10.6.2016 klo 12–15 Laajasuon tekonurmella. Yhteistyö GS 
Demons ry:n kanssa jatkuu myös syksyllä. Tarkempia tietoja näistä kokeiluista 
saa tarvittaessa liikuntavirastosta liikuntapalvelupäällikkö Maria Nyströmiltä 
(maria.nystrom@hel.fi). 
 
Lisätiedot 
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683 
maria.nyfors(a)hel.fi 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 

mailto:maria.nystrom@hel.fi


apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mahdollisuus-kokeilla-amerikkalaista-

jalkapalloa-kaikille-kaarelassa/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

HEL 2016-001564 T 12 03 02 

 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mahdollisuus-kokeilla-amerikkalaista-jalkapalloa-kaikille-kaarelassa/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mahdollisuus-kokeilla-amerikkalaista-jalkapalloa-kaikille-kaarelassa/


 

# 19 

Aloite Koulujen liikuntasalien ilmainen käyttö nuorisotaloille 

Meidän mielestä koulu salien vuokraaminen pitäisi olla ilmaista 

nuorisotaloille,myös klo.17.00 jälkeen. 

Esimerkiksi tykkäämmme pelata koripalloa, jalkapalloa mutta talvella on 

vaikea löytää sopiva kori- ja jalkapallo kentää.Liikuntamyllyssä on 

mahdollisuus pelata koripalloa, mutta siellä on yleensä täyttä, koska kentät 

ovat varattuja seuroille sekä yksityishenkilöille. Liikuntamyllyssä on vaikeaa 

löytää vaapaa kenttä jossa voisi pelata korista rauhassa kavereitten kanssa. 

iltaisin Koulujen salit mahdollistavat koriksen tai futsalin pelaamisen 

kavereitten kanssa. 

Jättöpvm 29.1.2016 

Virasto Liikuntavirasto / Opetusvirasto 

Välivastaus pvm  

Välivastaus Liikuntaviraston vastaukset nuorten aloitteisiin, jotka koskevat koulujen 
liikuntasalien maksutonta iltakäyttöä (29.1.2016, HEL 2016-001147 ja HEL 
2016-001335): 

VIRASTON VASTAUS: 

Liikuntavirastolta voi varata liikuntatiloja erilaista liikuntaa varten. Tilojen 
jakamisessa painotetaan lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, jota 
urheiluseurat tarjoavat koulupäivien jälkeen. Päiväaikaan liikuntatiloja 
tarjotaan myös Helsingin kaupungin koulujen liikuntaopetuksen tarpeisiin. 

Koulujen liikuntasalien jakamisesta koulupäivän jälkeen tapahtuvaan 
toimintaan vastaa tällä hetkellä opetusvirasto. Liikunta- ja opetusvirasto ovat 
parhaillaan kehittämässä yhteistyötä siten, että kaikki kaupungin liikuntatilat, 
ovat ne sitten liikuntaviraston hallinnassa tai koulujen yhteydessä olevia 
liikuntasaleja, olisivat ne yhä paremmin kaikkien kaupunkilaisten 
käytettävissä. Uusia käytäntöjä on odotettavissa kesästä 2017 lukien. 
Liikuntavirasto pitää tärkeänä, että kouluikäiset lapset ja nuoret pääsevät 
harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä, heti koulupäivän jälkeen ja 
alkuillasta. Valmistelussa tullaan huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien 
tarpeita, myös sellaisten nuorten, jotka eivät harrasta liikuntaa 
liikuntaseuroissa vaan kaveriporukan kanssa. 

Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa on jo tällä hetkellä niin sanottuja 
vapaaharjoitteluvuoroja, jolloin tilat ovat kaikkien käytettävissä liikuntapaikan 



sisäänpääsymaksun suorittamalla. Tällöin tila ei ole millekään urheiluseuralle 
tai muulle taholle varattu. Esimerkiksi Talissa on ”kolikkovuoro” sunnuntaisin 
klo 8.00 - 11.30. Helsingin jäähalleissa järjestetään säännöllisesti maksuttomia 
yleisöluisteluvuoroja kuntalaisille. Maunulan liikuntahallissa on salibandyn 
vapaaharjoittelun kolikkovuoro lauantaisin klo 16.00–17.00. Lisäksi Töölön 
kisahallissa ja Liikuntamyllyssä on kaikille mahdollisuus treenata oman 
aikataulunsa mukaisesti, kun kentät eivät ole varattuja muuhun toimintaan. 

Ulkoliikuntapaikoissa on maksuttomia ”höntsävuoroja” 14 tekonurmikentällä 
ja 24 ulkotenniskentällä. Arkisin tekonurmikenttien peliaika on kello 16.00 - 
18.00 ja viikonloppuisin kello 10.00 - 12.00. 

--- 

Opetusviraston lausunto koulujen liikuntatilojen iltakäytöstä 
HEL 2016-001147 T 12 01 08 

Kiitos nuorille saamastamme hyvästä aloitteesta, jonka mukaan koulun salien 
pitäisi olla nuorisotoimen käytössä maksuttomia myös kello 17 jälkeen. 

Nykyisen käytännön mukaan koulujen liikuntasalit ovat koulujen käytössä 
kello 17 asti. Käytöstä päättää koulun rehtori, jolla on oikeus varata tiloja 
koulun maksuttomaan omakäyttöön myös kello 17 jälkeen. Iltaisin ja 
viikonloppuisin tiloja voi varata sähköisesti kerta- ja kausivarauksina 
opetusviraston ilta- ja vapaa-ajankäytön varausjärjestelmästä. 

Tilojen käyttö on maksullista ja perittävät maksut vahvistaa vuosittain 
opetuslautakunta. Maksuilla katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta 
aiheutuvat kulut. 

Nuorten aloite liikuntatilojen iltakäytöstä tukee uuden opetussuunnitelman 
mukaista ajatusta koulun kehittämisestä kasvuyhteisönä ja vahvistaisi nuorten 
omaa aktiivista roolia yhteisön jäsenenä. Lisäksi koulun liikuntatilojen 
iltakäyttö edistäisi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja yhdessä 
tekemisen kulttuuria. 

Tehty aloite haastaa opetusviraston, koulut ja nuorisotoimen 
suunnittelemaan ja ratkaisemaan sellaiset liikuntatilojen yhteiset käytännöt ja 
järjestelyt varausten, valvonnan, siivouksen ja tilojen hinnoittelun suhteen, 
että ne mahdollistavat nuorille maksuttoman iikuntatilojen käytön 
lähikouluissa. 

Opetustoimella ja nuorisotoimella on tilojen yhteiskäyttöä useassa koulussa. 
Vuonna 2015 on aloitettu käytäntö, jossa opetusviraston rakennushankkeissa 
käydään läpi myös muiden hallintokuntien mahdolliset tilatarpeet 
kouluhankkeissa. 

Lisätiedot 



Anne Pellinen, hallintosihteeri, puhelin: 310 86438 
anne.pellinen(a)hel.fi 

Mauno Kemppi 

tilapalvelupäällikkö 

Vastauspvm 4.5.2016 

Vastaus Nuorten aloite koulujen liikuntasalien maksuttomasta iltakäytöstä 
 
Nykyisen käytännön mukaan koulujen liikuntasalit ovat koulujen omassa 
käytössä kello 17 asti. Liikuntasalien käytöstä päättää koulun rehtori, jolla on 
oikeus varata tiloja koulun omaan käyttöön myös kello 17 jälkeen. 
Opetusvirasto tila- ja varauspalvelu huolehtii kaikkien koulujen liikuntasalien 
vuorojen jakamisesta klo 17 jälkeen. Tiloja voi varata kerta- ja kausivarauksina 
opetusviraston sähköisestä varausjärjestelmästä. Tilojen käyttö on 
maksullista, maksujen suuruudesta päättää opetuslautakunta 
aina vuodeksi kerrallaan. Maksuilla katetaan tilojen valvonnasta 
ja siivouksesta aiheutuvat kulut. Opetusvirastolla ja nuorisoasiainkeskuksella 
on tilojen yhteiskäyttöä 
useassa koulussa. Viime vuonna on aloitettu käytäntö, jossa uusien 
koulujen rakennushankkeissa ja vanhojen koulujen peruskorjauksissa 
käydään läpi myös muiden kaupungin virastojen tarpeet koulun tilojen 
käytön suhteen. Koulujen liikuntatilojen lisäksi myös liikuntavirastolta voi 
varata erilaisia liikuntatiloja. Liikuntaviraston tilojen jakamisessa painotetaan 
lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, jota urheiluseurat tarjoavat koulupäivien 
jälkeen. Liikuntavirasto ja opetusvirasto ovat parhaillaan kehittämässä 
yhteistyötä siten, että kaikki kaupungin liikuntatilat, ovat ne sitten koulujen 
liikuntasaleja tai liikuntaviraston hallinnassa olevia liikuntatiloja, olisivat 
nykyistä paremmin kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Uusia käytäntöjä 
on odotettavissa kesästä 2017 lukien. Valmistelussa huomioidaan myös 
sellaisten nuorten tarpeita, jotka eivät harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa 
vaan kaveriporukan kanssa. 
 
Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa on jo tällä hetkellä niin sanottuja 
vapaaharjoitteluvuoroja, jolloin tilat ovat kaikkien käytettävissä liikuntapaikan 
sisäänpääsymaksun suorittamalla. Tällöin tila ei ole millekään urheiluseuralle 
tai muulle taholle varattu. Esimerkiksi Talissa on "kolikkovuoro" sunnuntaisin 
klo 8−11.30. Helsingin jäähalleissa järjestetään säännöllisesti maksuttomia 
yleisöluisteluvuoroja kaikille kuntalaisille. Maunulan liikuntahallissa on 
salibandyn vapaaharjoittelun kolikkovuoro lauantaisin klo 16–17. Lisäksi 
Töölön kisahallissa ja Liikuntamyllyssä on kaikille mahdollisuus treenata oman 
aikataulunsa mukaisesti, kun kentät eivät ole varattuja muuhun toimintaan. 
Ulkoliikuntapaikoissa on maksuttomia "höntsävuoroja" 14 tekonurmikentällä 
ja 24 ulkotenniskentällä. 
 
Arkisin tekonurmikenttien peliaika on kello 16−18 ja viikonloppuisin 



kello 10−12. Nuorten tekemä aloite haastaa opetusviraston, koulut, 
nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston yhdessä suunnittelemaan ja 
ratkaisemaan sellaiset järjestelyt koulujen liikuntatilojen varausten, 
valvonnan, siivouksen ja hinnoittelun suhteen, että ne mahdollistavat nuorille 
maksuttoman liikuntatilojen käytön lähikouluissa. Koulun liikuntatilojen 
iltakäyttö edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja yhdessä 
tekemistä. On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan liikuntaa 
kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. 
 
Lisätiedot 
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683 
maria.nyfors(a)hel.fi 
 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulun-salit/ 

Palautejärjestelmän 

id / Diaarinumero 

LIV HEL 2016-001147 / OPEVI HEL 2016-001335  

 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulun-salit/


 

# 20 

Aloite Koulujen liikuntasalien ilmainen käyttö nuorille ilta-aikaan 

 

Haluamme kaikenlaista tekemistä nuorille ja että nuorilla olisi mahdollisuus 

harrastaa ilmaiseksi. 

Haluamme, että lähikoulujen liikuntasalit olisivat vapaita nuorten käyttöön 

myös iltaisin. Me kontulan nuoret tarvitaan tila iltaisin jotta voitaisiin pelata 

jalkapalloa, sählyä, koripalloa, lentopalloa ja muuta sisäliikuntapelejä. Tällä 

hetkellä sali vuoroja ei saa iltaisin koska kaikki urheiluseurat ja järjestöt ovat 

varannut kaikki ilta vuorot. Siksi tarvitaan koulujen sali tiloja iltaisin, sillä 

nuorilla ei ole varaa maksaa kalliita salimaksuja. 

Jättöpvm 29.1.2016  

Virasto Opetusvirasto / Liikuntavirasto 

Välivastaus pvm 29.4.2016 / 4.5.2016 

 

Välivastaus Liikuntaviraston vastaukset nuorten aloitteisiin, jotka koskevat koulujen 
liikuntasalien maksutonta iltakäyttöä  

VIRASTON VASTAUS: 

Liikuntavirastolta voi varata liikuntatiloja erilaista liikuntaa varten. Tilojen 
jakamisessa painotetaan lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, jota 
urheiluseurat tarjoavat koulupäivien jälkeen. Päiväaikaan liikuntatiloja 
tarjotaan myös Helsingin kaupungin koulujen liikuntaopetuksen tarpeisiin. 

Koulujen liikuntasalien jakamisesta koulupäivän jälkeen tapahtuvaan 
toimintaan vastaa tällä hetkellä opetusvirasto. Liikunta- ja opetusvirasto ovat 
parhaillaan kehittämässä yhteistyötä siten, että kaikki kaupungin liikuntatilat, 
ovat ne sitten liikuntaviraston hallinnassa tai koulujen yhteydessä olevia 
liikuntasaleja, olisivat ne yhä paremmin kaikkien kaupunkilaisten 
käytettävissä. Uusia käytäntöjä on odotettavissa kesästä 2017 lukien. 
Liikuntavirasto pitää tärkeänä, että kouluikäiset lapset ja nuoret pääsevät 
harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä, heti koulupäivän jälkeen ja 
alkuillasta. Valmistelussa tullaan huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien 
tarpeita, myös sellaisten nuorten, jotka eivät harrasta liikuntaa 
liikuntaseuroissa vaan kaveriporukan kanssa. 

Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa on jo tällä hetkellä niin sanottuja 



vapaaharjoitteluvuoroja, jolloin tilat ovat kaikkien käytettävissä liikuntapaikan 
sisäänpääsymaksun suorittamalla. Tällöin tila ei ole millekään urheiluseuralle 
tai muulle taholle varattu. Esimerkiksi Talissa on ”kolikkovuoro” sunnuntaisin 
klo 8.00 - 11.30. Helsingin jäähalleissa järjestetään säännöllisesti maksuttomia 
yleisöluisteluvuoroja kuntalaisille. Maunulan liikuntahallissa on salibandyn 
vapaaharjoittelun kolikkovuoro lauantaisin klo 16.00–17.00. Lisäksi Töölön 
kisahallissa ja Liikuntamyllyssä on kaikille mahdollisuus treenata oman 
aikataulunsa mukaisesti, kun kentät eivät ole varattuja muuhun toimintaan. 

Ulkoliikuntapaikoissa on maksuttomia ”höntsävuoroja” 14 tekonurmikentällä 
ja 24 ulkotenniskentällä. Arkisin tekonurmikenttien peliaika on kello 16.00 - 
18.00 ja viikonloppuisin kello 10.00 - 12.00. 

--- 

Opetusviraston lausunto koulujen liikuntatilojen iltakäytöstä 
HEL 2016-001147 T 12 01 08 

Kiitos nuorille saamastamme hyvästä aloitteesta, jonka mukaan koulun salien 
pitäisi olla nuorisotoimen käytössä maksuttomia myös kello 17 jälkeen. 

Nykyisen käytännön mukaan koulujen liikuntasalit ovat koulujen käytössä 
kello 17 asti. Käytöstä päättää koulun rehtori, jolla on oikeus varata tiloja 
koulun maksuttomaan omakäyttöön myös kello 17 jälkeen. Iltaisin ja 
viikonloppuisin tiloja voi varata sähköisesti kerta- ja kausivarauksina 
opetusviraston ilta- ja vapaa-ajankäytön varausjärjestelmästä. 

Tilojen käyttö on maksullista ja perittävät maksut vahvistaa vuosittain 
opetuslautakunta. Maksuilla katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta 
aiheutuvat kulut. 

Nuorten aloite liikuntatilojen iltakäytöstä tukee uuden opetussuunnitelman 
mukaista ajatusta koulun kehittämisestä kasvuyhteisönä ja vahvistaisi nuorten 
omaa aktiivista roolia yhteisön jäsenenä. Lisäksi koulun liikuntatilojen 
iltakäyttö edistäisi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja yhdessä 
tekemisen kulttuuria. 

Tehty aloite haastaa opetusviraston, koulut ja nuorisotoimen 
suunnittelemaan ja ratkaisemaan sellaiset liikuntatilojen yhteiset käytännöt ja 
järjestelyt varausten, valvonnan, siivouksen ja tilojen hinnoittelun suhteen, 
että ne mahdollistavat nuorille maksuttoman iikuntatilojen käytön 
lähikouluissa. 

Opetustoimella ja nuorisotoimella on tilojen yhteiskäyttöä useassa koulussa. 
Vuonna 2015 on aloitettu käytäntö, jossa opetusviraston rakennushankkeissa 
käydään läpi myös muiden hallintokuntien mahdolliset tilatarpeet 
kouluhankkeissa. 



Lisätiedot 
Anne Pellinen, hallintosihteeri, puhelin: 310 86438 
anne.pellinen(a)hel.fi 

Mauno Kemppi 

tilapalvelupäällikkö . 

Vastauspvm 4.5.2016 

Vastaus Nuorten aloite koulujen liikuntasalien maksuttomasta iltakäytöstä 
 
Nykyisen käytännön mukaan koulujen liikuntasalit ovat koulujen omassa 
käytössä kello 17 asti. Liikuntasalien käytöstä päättää koulun rehtori, jolla on 
oikeus varata tiloja koulun omaan käyttöön myös kello 17 jälkeen. 
Opetusvirasto tila- ja varauspalvelu huolehtii kaikkien koulujen liikuntasalien 
vuorojen jakamisesta klo 17 jälkeen. Tiloja voi varata kerta- ja kausivarauksina 
opetusviraston sähköisestä varausjärjestelmästä. Tilojen käyttö on 
maksullista, maksujen suuruudesta päättää opetuslautakunta aina vuodeksi 
kerrallaan. Maksuilla katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat 
kulut. 
 
Opetusvirastolla ja nuorisoasiainkeskuksella on tilojen yhteiskäyttöä 
useassa koulussa. Viime vuonna on aloitettu käytäntö, jossa uusien 
koulujen rakennushankkeissa ja vanhojen koulujen peruskorjauksissa 
käydään läpi myös muiden kaupungin virastojen tarpeet koulun tilojen 
käytön suhteen. Koulujen liikuntatilojen lisäksi myös liikuntavirastolta voi 
varata erilaisia liikuntatiloja. Liikuntaviraston tilojen jakamisessa painotetaan 
lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, jota urheiluseurat tarjoavat koulupäivien 
jälkeen. Liikuntavirasto ja opetusvirasto ovat parhaillaan kehittämässä 
yhteistyötä siten, että kaikki kaupungin liikuntatilat, ovat ne sitten koulujen 
liikuntasaleja tai liikuntaviraston hallinnassa olevia liikuntatiloja, olisivat 
nykyistä paremmin kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Uusia käytäntöjä 
on odotettavissa kesästä 2017 lukien. Valmistelussa huomioidaan myös 
sellaisten nuorten tarpeita, jotka eivät harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa 
vaan kaveriporukan kanssa. Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa on jo tällä 
hetkellä niin sanottuja vapaaharjoitteluvuoroja, jolloin tilat ovat kaikkien 
käytettävissä liikunta paikan sisäänpääsymaksun suorittamalla. Tällöin tila ei 
ole millekään urheiluseuralle tai muulle taholle varattu. Esimerkiksi Talissa on 
"kolikkovuoro" sunnuntaisin klo 8−11.30. Helsingin jäähalleissa järjestetään 
säännöllisesti maksuttomia yleisöluisteluvuoroja kaikille kuntalaisille. 
Maunulan liikuntahallissa on salibandyn vapaaharjoittelun kolikkovuoro 
lauantaisin klo 16–17. Lisäksi Töölön kisahallissa ja Liikuntamyllyssä on kaikille 
mahdollisuus treenata oman aikataulunsa mukaisesti, kun kentät eivät ole 
varattuja muuhun toimintaan. Ulkoliikuntapaikoissa on maksuttomia 
"höntsävuoroja" 14 tekonurmikentällä ja 24 ulkotenniskentällä. 
Arkisin tekonurmikenttien peliaika on kello 16−18 ja viikonloppuisin 
kello 10−12. Nuorten tekemä aloite haastaa opetusviraston, koulut, 



nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston yhdessä suunnittelemaan ja 
ratkaisemaan sellaiset järjestelyt koulujen liikuntatilojen varausten, 
valvonnan, siivouksen ja hinnoittelun suhteen, että ne mahdollistavat nuorille 
maksuttoman liikuntatilojen käytön lähikouluissa. Koulun liikuntatilojen 
iltakäyttö edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja yhdessä 
tekemistä. On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan liikuntaa 
kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. 
 
Lisätiedot 
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683 
maria.nyfors(a)hel.fi 
 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen 
apulaiskaupunginjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ilmaisia-sali-vuoroja-nuorille/ 
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