
Helsingfors stad Protokoll 14/2020 1 (13)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
09.09.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 203
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om politisk 
ungdomsverksamhet i stadens lokaler

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Amanda Pasanen och 21 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden utreder möjligheten att etablera gemensam praxis för 
partipolisk ungdomsverksamhet i skolor och i stadens övriga lokaler för 
att främja ett aktivt medborgarskap bland unga.

Stadsstyrelsen konstaterar att stödet till ungdomarnas aktivitet och 
verksamhet som sker på egna villkor utvecklas under det innevarande 
året. Målet ingår i ungdomstjänsternas resultatkort. Under året sam-
manställs en tydlig tjänstemeny för ungdomsverksamhet som sker på 
egna villkor och anställda inom ungdomsarbetet utbildas så att de kan 
stöda dylik verksamhet och aktivitet.

Ungdomsrådet har i sitt utlåtande konstaterat att synligheten av både 
partipolitisk verksamhet och partipolitiskt obunden verksamhet i sta-
dens lokaler och skolor är väsentlig med tanke på främjandet av demo-
kratifostran och det aktiva medborgarskapet. Att göra alla befolknings-
gruppers åsikter hörda är en viktig del av demokratin.
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Då den partipolitiska verksamheten syns i skolor och i stadens övriga 
lokaler behövs tydliga och gemensamma spelregler. Stadsstyrelsen har 
20.8.2018, § 505, godkänt principerna för invånarbruk av stadens loka-
ler, enligt vilka lokalerna i omfattande utsträckning är tillgängliga för 
medborgarsamhället och den tredje sektorn. I användningen av loka-
lerna följs öppenhet och jämlikhet. Om verksamheten förbättrar delta-
gandemöjligheterna, trivseln eller den sociala sammanhållningen i om-
rådet, är användningen avgiftsfri. I beslutet finns också riktlinjer för an-
vändningen av stadens lokaler för parti- och valevenemang. Principer-
na gäller också politiska ungdomsorganisationer och politisk ungdoms-
verksamhet som sker på egna villkor.

Sektorerna kan dessutom besluta om egna riktlinjer för invånarbruk. 
Ungdomstjänsterna har fattat beslut om fördelningsprinciperna för sina 
lokaler så att Helsingforsungdomarnas verksamhetsgrupper och ung-
domsorganisationerna är på andra plats i kön genast efter verksam-
hetsställets egen verksamhet. Politiska ungdomsorganisationer be-
handlas likvärdigt med andra ungdomsorganisationer. Fostrans- och 
utbildningssektorn har fastställt principer för uthyrning av läroanstalter-
nas lokaler för invånarbruk. Med undantag av idrottslokaler kan före-
ningar, klubbar, organisationer, privata personer och företag fritt boka 
läroanstalternas lokaler i bokningssystemet. Det här gäller också parti-
politisk ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidssektorn ansvarar för 
bokningen av skolornas idrottslokaler i enlighet med de av idrottstjäns-
terna fastställda principerna.

En väsentlig uppgift för ungdomstjänsterna är att främja verksamhets-
förutsättningarna för ungdomsorganisationer och -grupper som är verk-
samma i staden och för ungdomarnas samhälleliga deltagande. Utöver 
lokaler erbjuds också mycket annat stöd till ungdomarnas medborgar-
verksamhet. Många organisationer där ungdomarna deltar aktivt inom 
medborgarinflytandet stöds med verksamhets- och projektbidrag. Verk-
samhets- och anställningsbidrag beviljas också till partipolitiska ung-
domsorganisationer i Helsingfors. Samarbete med politiska ungdoms-
organisationer har förts i decennier bl.a. för att öka valdeltagandet och 
för att göra det kommunala systemet för beslutsfattande bekant.

Systemet för beslutsfattande, det samhälleliga påverkandet och demo-
kratifostran behandlas mångsidigt i skolornas läroplaner och i grunder-
na för examina. Inom den grundläggande utbildningen är målet att 
främja välbefinnandet, demokratin och det aktiva aktörskapet i med-
borgarsamhället. Inlärarna erbjuds möjligheter att öva interaktionsfär-
digheter och stärka delaktigheten. I gymnasierna studeras demokrati-
fostran och det politiska beslutsfattandet särskilt inom ämnet samhälls-
lära, där frågorna kretsar kring bl.a. de nationella och samhälleliga sy-
stemen och påverkandet i dem. De studerande uppmuntras att delta 
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och påverka och att stärka den sociala sammanhållningen. Inom den 
yrkesinriktade utbildningen ingår aktivt medborgarskap och samhällelig 
påverkan i delar av de gemensamma examina.

Helsingforsungdomarna kan träna samhälleligt beslutsfattande och på-
verkande också utanför läroplanerna. Elev- och studentkårerna beslu-
tar årligen om s.k. Krut-medel, som är pengar som reserveras för elev- 
och studentkårens eget bruk. Budgetering per område tränas i Krut-
Budgeten, och alla som har fyllt 12 år kan också delta i OmaStadi-
omröstningen. Vartannat år väljer de 13–17-åriga Helsingforsungdo-
marna bland sig 30 ledamöter till ungdomsrådet, vars representanter 
har närvaro- och yttranderätt i sektornämnderna. Via ungdomarnas ini-
tiativsystem kan ungdomarna lämna in sina önskemål och ställningsta-
ganden till stadens beslutsfattare.

I sina utlåtanden har ungdomsrådet påpekat att även påverkansgrup-
per utanför partifältet är en viktig del av demokratin. Då den politiska 
verksamheten förs till skolorna bör man se till att olika slags medbor-
garorganisationer eller andra grupper utanför partifältet inte blir diskri-
minerade. Skolor och stadens andra lokaler kan erbjuda ungdomarna 
en möjlighet att skapa en uppfattning om världen och den framtid de vill 
leva i. Då politisk verksamhet tas in i stadens lokaler måste det ske på 
likvärdiga grunder utan att diskriminera olika politiska grupper och så 
att stadens värderingar respekteras.

Stadsstyrelsen har i ärendet fått utlåtanden från kultur- och fritids-
nämnden, fostrans- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. 
Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 468

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 43

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Amanda 
Pasasen valtuustoaloitteesta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edi-
stämiseksi:

Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin tärkeä asia nuorten aktiivisen kan-
salaisuuden edistämisestä. Päätöksentekojärjestelmää ja yhteiskunnal-
lista vaikuttamista käsitellään monipuolisesti opetussuunnitelmissa ja 
tutkinnon perusteissa. Lisäksi nuoria ohjataan aktiivisuuteen avaamalla 
erilaisia vaikuttamisen kanavia helsinkiläisille nuorille.

Aloitteessa pyydettiin selvitystä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta pu-
oluepoliittiselle toiminnalle Helsingissä. Helsingin kaupunginhallitus on 
laatinut (20.8.2018, 505 §) kaupungin tilojen asukaskäytölle periaatteet. 
Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on määritelty, miten ja 
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millä periaatteilla toimialan oppilaitosten tilat ovat opetuksen ulkopuoli-
sella ajalla asukkaiden vuokrattavissa.

Demokratiakasvatus opetussuunnitelmissa ja tutkinnon perusteissa

Demokratiakasvatus sisältyy perusopetuksen ja lukion opetussuunni-
telmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perusteisiin. Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) asetetaan yh-
deksi opetuksen tavoitteeksi hyvinvoinnin, demokratian ja aktiivisen to-
imijuuden edistäminen kansalaisyhteiskunnassa. Opetuksessa tulee 
tarjota oppijoille mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamisen taitoja ja va-
hvistaa jokaisen oppijan osallisuutta. Perusopetuksen yhtenä laaja-
alaisena tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioista. Demokratiakasvatukseen liittyviä asioita tutki-
taan usean oppiainesisällön kautta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan osallisuus ja 
demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiivi-
seen kansalaisuuteen. Helsingin lukioissa opiskelijoita kannustetaan 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja 
opiskelijat ovat mukana esimerkiksi oppilaitoksen erilaisissa työryh-
missä. Demokratiakasvatus ja poliittiseen päätöksentekoon perehtymi-
nen sisältyy lukion opetussuunnitelman perusteissa erityisesti yhte-
iskuntaopin opiskeluun, jossa käsitellään esimerkiksi valtiollisia ja yhte-
iskunnallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Demokratiakasvatusta 
toteutetaan myös muissa oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmassa de-
mokratiakasvatuksen keskeinen osa ovat myös valinnaiset Aktiivipolku-
opinnot, joiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä aktiivi-
siksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Aktiivipolku-
kursseilla opiskelijat oppivat osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla: 
lukion toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä. Aktiivipolku-
opintojen osaamista voi hankkia myös oppilaitoksen ulkopuolella va-
paa-ajalla tai harrastus- ja järjestötoiminnan kautta. Opetussuunnitel-
man mukaan opintojen tavoitteena on muun muassa se, että opiskelija 
oppii ottamaan osaa päätöksentekoon ja tekemään aloitteita sekä toi-
mimaan muiden opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyön rakentaja-
na.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että käynnissä oleva lu-
kion opetussuunnitelmauudistus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia lukio-
opiskelijoiden demokratiakasvatuksen vahvistamiseen entisestään. Yh-
tenä laaja-alaisen osaamisen taitona opetussuunnitelman perusteissa 
on yhteiskunnallinen osaaminen, johon sisältyy demokratiakasvatus. 
Uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä on mahdollista suunni-
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tella esimerkiksi oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja, joissa toteutuu 
demokratiakasvatuksen näkökulma. 

Ammatillisessa koulutuksessa yhteisissä tutkinnon osissa on yhteis-
kunnassa ja kansalaisena toimiminen -tutkinnon osa, joka on pakolli-
nen. Tutkinnon osassa hankittavaan osaamiseen kuuluvat esimerkiksi 
aktiivisena kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
tavat. Valinnaisissa osaamistavoitteissa syvennetään yhteiskunnallisen 
vaikuttamista osaamista, ja tavoitteena on muun muassa se, että opis-
kelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja hakee tietoa yhteis-
kunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista. Paikallisina yhteiskunnassa 
ja kansalaisena toimimisen valinnaisina osaamistavoitteina on Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisu-
us, jonka tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden aktiivisiksi kan-
salaisiksi kasvamista. Paikallisissa valinnaisissa osaamistavoitteissa 
opiskelija voi perehtyä esimerkiksi järjestössä tai muussa vaikuttamis-
organisaatiossa toimimiseen.

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen onkin sisällytetty opetussuunni-
telmien ja tutkinnon perusteiden tavoitteiksi. Kasvatus- ja koulutuslaut-
akunta kuitenkin muistuttaa, että opetuksen tulee olla oppilaitoksissa 
puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Oppijat aktiivisina toimijoina

Helsinkiläisnuoret harjoittelevat yhteiskunnallista päätöksentekoa, vaik-
uttamista ja osallisuutta monipuolisesti. Kaikki oppijat kuuluvat oppilas- 
tai opiskelijakuntaan, jota edustaa useimmiten oppilas- tai opiskelija-
kunnan hallitus. Jokainen oppilas- ja opiskelijakunta saa vuosittain 
päättää ns. Ruuti-rahasta, joka on oppilas- ja opiskelijakunnan omaan 
käyttöön varattua rahaa. Alueellista budjetointia harjoitellaan RuutiBud-
jetissa, jota koordinoidaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi 
nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helsinkiläisiin Nuorten Ääni -
toimituksen kautta. Joka toinen vuosi 13–17-vuotiaat helsinkiläisnuoret 
valitsevat keskuudestaan 30 edustajaa nuorisoneuvostoon. Nuoriso-
neuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakun-
nissa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jättämään toi-
veitaan ja kannanottojaan matalalla kynnykselle kaupungin päättäjille. 
OmaStadi-äänestyksessä kaikki helsinkiläiset saavat ehdottaa paran-
nusehdotuksia kaupungille ja näistä 12-vuotiaat ja vanhemmat saavat 
äänestää, mihin kaupungin helsinkiläisille tarkoittama budjetti jaetaan. 

Osallisuus on kaiken toiminnan ytimessä Helsingissä ja yhtenä keskei-
senä opetuksen ja koulutuksen tavoitteena. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla ymmärretään, että muutokseen tarvitaan kaikkia ja oppi-
jat on otettava mukaan tavoitteiden asettamiseen ja niiden eteen työs-
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kentelemiseen. Oppilaitoksissa on paljon käytäntöjä, joissa oppijat ovat 
monilla eri tavoilla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Oppilaitoksissa 
laaditaan kolmen vuoden välein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmat, joiden toteutumista tarkistetaan vuosittain. Suunnitelmien yti-
messä on osallisuus, jonka kautta oppijoiden sitoutuneisuus opiskeluun 
ja yhteisöön vahvistuu. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö edellyttää ko-
ko yhteisön aktiivisuutta ja suunnitelmien tarkistuksessa ja uusien laa-
dinnassa oppijat ovat aktiivisina toimijoina mukana. Osallisuus on 
keskeistä myös kiinnostuksen heräämisessä yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen. Kun oppilaitoksissa nuoret ovat aktiivisia oman oppimisensa 
ohjaamisessa, he haluavat ottaa kantaa ja vaikuttaa ympäröivään yhte-
iskuntaan.

Sekä perusopetuksessa että toisella asteella on erilaisia työryhmiä, jo-
issa oppijat suunnittelevat ja kehittävät oppilaitoksen käytänteitä ja toi-
mintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa useissa ai-
neissa nostetaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aktiiviseksi, yritte-
liääksi kansalaiseksi kasvaminen keskiöön. Tiedollisen perustan lisäksi 
opetuksessa korostetaan toimijuuden merkitystä ja aktiivista vaikutta-
mista. Oppilaitoksissa on käytössä erilaisia osallisuuden ja vaikuttami-
sen kanavia. Oppijat voivat vaikuttaa kouluruokaan ruokaraadeissa, 
suunnata päätöksiä kestävän kehityksen mukaisiksi esimerkiksi eko-
tiimeissä ja ympäristöraadeissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan halli-
tuksissa harjoitellaan päätöksentekoa ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi 
koulut ja oppilaitokset hyödyntävät paljon eri ammattiryhmiä osana yh-
teiskunnassa vaikuttamista. Oppilaitoksissa järjestetään vaalipaneeleja, 
asiantuntijavierailuita, retkiä, väittelyitä ja keskustelutilaisuuksia. Oppi-
jat ilmaisevat ajatuksiaan mielipidekirjoituksilla ja järjestävät mielenoso-
ituksia tärkeiksi kokemistaan asioista. Oppijoille pyritään mahdollisim-
man monipuolisesti tuomaan esiin erilaisia tapoja vaikuttaa ja tuoda 
esiin omia ajatuksia. Oppilaitoksilla on myös käytäntöjä, joissa oppijoita 
tuetaan osallistumaan lähiympäristönsä toimintaan ja myös viemään 
hyvää muille. 

Helsinkiläisnuoret on otettu aktiivisesti mukaan lukion uudistuvan ope-
tussuunnitelman (LOPS2021) kehitystyöhön. Nuorten osallisuus näh-
dään keskeisenä ja heidän äänensä pyritään eri tavoin saamaan kuu-
luviin. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat mukana johto-
ryhmän toiminnassa ja esimerkiksi opinto-ohjauksen suunnitelman te-
ossa. Lisäksi oppijat olivat voimakkaasti mukana kiusaamisen vastai-
sen ohjelman (KVO13) laadinnassa ja sen jalkauttamisessa.

Tilojen käytön periaatteet

Tilojen käyttöperiaatteista on tehty niin kaupunkitasolla kuin toimialata-
sollakin päätökset. Helsingin kaupunginhallitus on laatinut (20.8.2018, 
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505 §) tilojen asukaskäytölle yhteiset periaatteet. Periaatteissa linja-
taan, miten tilojen käytössä tulee noudattaa avoimuutta ja tasapuolisu-
utta. Toimialatasolla kaupunginhallituksen periaatteissa linjataan, että 
kaupungin tilojen on oltava kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden käytettävissä tilojen normaalin käyttöajan ulkopuolella. 
Mikäli toiminta kaupungin tiloissa lisää alueen osallistumismahdollisu-
uksia, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä, on tilojen käyttö maksutonta. 

Helsingin kaupunginhallituksen päätöksessä linjataan puolue- ja vaaliti-
laisuuksiin tarkoitetusta tilojen käytöstä. Päätöksessä korostetaan, mi-
ten yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista 
peritään maksu. Kaupungin tilojen samaa toimipistettä voi vuokrata 
samalle poliittiselle toimijalle vain yhden kerran omaa vaalitilaisuutta 
varten. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu ohjeet tilojen asu-
kaskäytöstä. Muiden kuin liikuntakäyttöön tarkoitettujen tilojen käyttö-
vuoroja voivat varata Timmi-järjestelmän kautta seurat, järjestöt, yksity-
iset henkilöt ja yritykset. Oppilaitosten tilat on varattu oppilaitosten 
käyttöön klo 8–17, jonka jälkeen liikuntatilojen varauksesta vastaa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimiala ja muut tilat ovat asukkaille varausjärjes-
telmästä vapaasti varattavissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitet-
tyä selvityksen tekemistä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta puoluepo-
liittiselle toiminnalle kaupungin tiloissa ja kouluissa nuorten aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseksi. Tämä tukisi nuorten vaikuttamista ja 
osallisuutta sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 39

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Aloitteen ajatus demokratiakasvatuksen vahvistamisesta on kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kannatettava. Myös enti-
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stä selkeämmät ja paremmin tunnetut yhteiset pelisäännöt ja käytänte-
et puoluepoliittisten toimijoiden näkymisestä kouluissa ja muissa kau-
pungin tiloissa tarvitaan.  Näiden sääntöjen laatimisessa tulee kuitenkin 
huomioida kaupungin eri toimintojen erilaiset tarpeet sekä näitä toimin-
toja ohjaava erillislainsäädäntö, kuten nuorisolaki ja sen kunnan nuori-
sotyölle asettamat tavoitteet ja velvoitteet.  

Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee 
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja nuorisotoiminnalle järjestämällä nuo-
rille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
mintaa. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten omaehtoista to-
imintaa. Nuorisotyöllä puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäi-
stymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisolain lisäksi 
myös kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden osallisuu-
desta. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttä-
jillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnanvaltu-
uston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumis-
mahdollisuuksista.

Voimassa olevan Helsingin kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on hel-
ppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. 
Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansa-
laistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tu-
kee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja yhte-
istoimintaa. Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat 
asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisu-
us, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrit-
täjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla 
edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä 
mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se 
on mahdollista.

Helsingin kaupunkihallitus on päättänyt 30.8.2018, että pääsääntöisesti 
kaupungin toimialojen tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin käytettävissä. Maksuton-
ta kaupungin tilojen käyttöä on päätöksen mukaan kaupungin oma toi-
minta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien toi-
minta, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivis-
mi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen peru-
sopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.

Päätöksen mukaan kukin toimiala päättää omista asukaskäyttöön liitty-
vistä linjauksistaan. Pääsäännön tulee kuitenkin eri toimialoilla olla, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja 



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 10 (13)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
09.09.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Kukin toimiala päättää 
palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liit-
tyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytön periaatteet pohjautuvat 
nuorisolakiin ja Helsingin kaupungin yleisiin linjauksiin tilojen käytöstä. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 
2.12.2019 nuorisopalvelujen tilojen maksuttoman käytön ja käyttövuo-
rojen jakoperusteet vuodelle 2020. Jakoperusteet ovat priorisointilin-
jauksia, eli järjestyksessä edellä oleva toiminta menee järjestyksessä 
myöhemmin olevan toiminnan edelle, jos varausta on tekemässä 
samalle ajalle kaksi eri toimijaa. Jakoperusteiden järjestys on: 1. Toimi-
paikan oma toiminta, 2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuori-
sojärjestöt, 3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, 4. Helsingin 
kaupungin toimialat. Lisäksi lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen 
perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotoutta-
mista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on 
maksutonta. Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä 
poliittisia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuoriso-
järjestöjen kanssa.

Tiloja varataan suoraan nuorisotyön yksiköistä, sekä pieneltä osin 
myös Varaamon kautta. Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimi-
paikan nimetty henkilö. Yksiköiden esimiehille ja vastaaville ohjaajille 
on järjestetty valmennus, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi ha-
kulomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä 
painotetaan. Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatetaan 
vuorojen osalta samoja periaatteita.

Nuorisopalvelukokonaisuuden keskeisenä tehtävänä on edistää kau-
pungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedel-
lytyksiä sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen 
keinoja. Tilojen lisäksi nuorten kansalaistoiminnalle tarjotaan paljon 
muutakin tukea. Yksi merkittävä tukimuoto ovat avustukset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukemi-
sesta ja kunnat tukevat paikallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Nuori-
sopalvelukokonaisuuden avustustoimintaa ohjaavat Helsingin kau-
pungin avustusohje ja nuorisojaoston hyväksymä nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö. Lähtökohtana on, että yhdistyksiä on kohdeltava 
tasapuolisesti. Avustuksella on tarkoitus avustaa, eikä ylläpitää toimin-
taa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa 
toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämisek-
si on myös se, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toimin-
ta-ajatusta. 
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Avustuksia myönnetään nuorisopalvelukokonaisuudessa sekä toiminta-
avustuksien että projektiavustuksien muodossa. Projektiavustuksiin si-
sältyy Sponssi-avustus, jolla tuetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä. 
Sponssi on joustava avustusmuoto, joka ei vaadi rekisteröitymistä yh-
distykseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden muita avustuksia voivat ha-
kea nuorisoyhdistykset. Toiminta- ja projektiavustuksin tuetaan monia 
järjestöjä, jossa nuoret toimivat aktiivisesti kansalaisvaikuttamisen ken-
tällä. Lisäksi nuorisopalvelujen avustuksiin sisältyy palkkausavustus, jo-
ta saavat järjestöt linjataan kolmen vuoden välein tapahtuvan hakijajär-
jestöjen laajan arvioinnin perusteella. 

Nuorisopalvelukokonaisuus tukee myös puoluepoliittisia nuorisojärje-
stöjä eri tavoilla. Vuodelle 2019 nuorisojaoston avustusmäärärahoista 
myönnettiin helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille 
palkkausavustuksina 127 810 euroa joka on 17,51 % palkkausavustus-
ten kokonaismäärärahoista. Toiminta-avustusta näille järjestöille myön-
nettiin 36 650 euroa, joka on 3,80 % toiminta-avustuksen kokonais-
määrärahoista. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiain-
keskuksen kumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö 
on monipuolistunut. Yhteistyötä tehdään äänestysaktiivisuuden lisää-
miseksi, kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi se-
kä erilaisten politiikkaa tutuksi tekevien tapahtumien järjestämisessä 
kouluissa. Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisopalvelui-
den järjestämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi nuorisopalvelu-
kokonaisuus on järjestänyt poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhdes-
sä vaalipaneeleita, politiikkatoreja ja muita politiikkaan ja vaikuttami-
seen liittyviä tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistossa. 
Helsingin tapa, jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman 
pöydän ääressä kehittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden 
edistämisen muotoja, on Suomessa ainutlaatuista.

Tilojen ja avustuksen lisäksi muita tukimuotoja nuorten kansalaistoi-
minnalle nuorisopalvelukokonaisuudessa ovat monenlaiset välineet, 
materiaalit ja neuvontapalvelut. Monistamossa saa painettua erilaisia 
painotuotteita maksutta sekä tarvittaessa opastusta taittotyöhön. Wem-
paimistosta voi lainata retkeilyvälineitä nuorten ryhmän tai nuorisojärje-
stön käyttöön. AV-lainaamosta on mahdollista lainata teknistä kalustoa 
esimerkiksi videon kuvaamiseen. Jos sopivaa palvelua ei nuorisopal-
velukokonaisuudesta jollekin nuorten ryhmälle löydy, pyritään nuoret 
opastamaan sopivien palvelujen äärelle. 

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemista kehitetään vu-
oden 2020 aikana. Tavoite on mukana nuorisopalvelukokonaisuuden 
vuoden 2020 tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä nuorten 
omaehtoisen toiminnan palveluvalikko. Kaikkien nuorisotyön yksiköiden 
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henkilöstöä koulutetaan palveluvalikosta sekä laajemminkin omaehtoi-
sen toiminnan ja aktivismin tukemisesta. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on kasva-
nut, mutta nuorten äänestysaktiivisuus vaaleissa on silti edelleen sel-
västi vähäisempää kuin vanhempien ikäluokkien. Vuoden 2018 nuori-
sobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan oli korkeimmil-
laan koskaan 20 vuotisen mittaushistorian aikana. Kiinnostus etenkin 
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kasvanut. Samaan aikaan esi-
merkiksi edellisissä eurovaaleissa 18–24-vuotiaista äänesti 10 %. Koko 
EU:n alueella 18–24-vuotiaista äänesti keskimäärin 28 %. Nuoret ovat 
kuitenkin vanhempia ikäluokkia aktiivisempia uusissa vaikuttamisen ta-
voissa, kuten kansalaisaloitteiden kannattamisessa ja ostopäätöksillä 
vaikuttamisessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mu-
kaan kaupungin on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista 
ja osallisuutta politiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttami-
sessa. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysak-
tiivisuuden parantamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin 
nuorten osallisuuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen (7) loppuun:

“Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliittisia nuo-
risojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjestöjen 
kanssa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Korvataan kappaleen (14) viimeinen virke seuraavasti:

“Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin 
on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista ja osallisuutta po-
litiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttamisessa. Nuorten ak-
tiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysaktiivisuuden paran-
tamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin nuorten osalli-
suuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa
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Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi


