Nuorten aloitteet 1.1.2019 – 30.6.2019
Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa
asioissa. Nuori voi tehdä aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren kanssa. Nuorten aloitteet voivat koskea
esimerkiksi paikallisia tai koko kaupunkia koskevia asioita, oman asuinalueen julkisia palveluita tai muita nuorten
elämään liittyviä aiheita. Nuorten aloitteet viedään nuorisopalvelukokonaisuudesta koosteena tiedoksi
kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa vuodessa.
Nuorten aloitteet on tehty nuorisopalveluiden hallinnoimalla vaikuttamisjärjestelmä Ruudin nettisivuilla,
ruuti.net/aloitteet -alasivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Aloitteen jättäminen ruuti.net/aloitteet -sivulla ei vaadi
tunnistautumista. Aloitteesta ilmenee sen tekijän nimi, yhteystiedot ja ikä. Yhteystiedot jäävät käsittelijöiden
käyttöön, eikä niitä julkaista. Mikäli aloitteen tekijä haluaa nimensä näkyville, lisää hän sen varsinaisen aloitetekstin
loppuun. Nuorisopalvelut julkaisee nuorten jättämät aloitteet ja niihin saapuneet pormestarin tai apulaispormestarin
allekirjoittamat vastaukset http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ -sivulla. Toimialojen selvityksiä ei julkaista, ellei
vastauksissa niihin suoraan viitata.
Nuorten aloitejärjestelmän kautta on tehty 01.01.-30.6.2019 välisenä aikana yhteensä 55 aloitetta. Aloitteet
jakaantuvat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (19), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (15), sosiaali- ja
terveystoimialan (2), kaupunkiympäristön toimialan (17) ja kaupunginkanslian (2) toimintaan. Oheinen koonti sisältää
aloitteet ja pormestarin sekä apulaispormestarien vastaukset liitteineen.
Lisätiedot: Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 310 89144, heli.kinnula(a)hel.fi
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1. Nuorille kaupunginosailtoja päättäjien kanssa
Aloitteen sisältö
Monella nuorella on paljon sanottavaa omasta lähiympäristöstään ja miten sitä pitäisi uudistaa ja kehittää.
Samanaikaisesti he eivät kuitenkaan tiedä, miten he saisivat äänensä päättäjien korvien kuultavaksi. On
kestämätöntä, jos Helsingin kaupungin tulevaisuus eli nuoret eivät saa vaikutettua omaan
elinympäristöönsä.
Ehdotankin, että kaikissa Helsingin kaupunginosissa järjestetään nuorille iltoja, joissa he pääsevät
keskustelemaan alueen asioista päättävien henkilöiden kanssa. Näin nuoret saisivat äänensä kuuluviin
todella matalalla kynnyksellä ja aikuiset saisivat selville, mitä nuorten mielessä liikkuu.

Aloite jätetty
Toimiala
Vastaus pvm
Vastaus

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
2019/01/05 klo 08:06
Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala
26.3.2019
Aloitteesi koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmän kehittämistä
HEL 2019-000287,
HEL 2019 - 000293, -000310, -000333, -000366, -000368, -001647 ja -001727
Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa.
Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen
kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Aloitteesi kaupunginosailloista nuorille päättäjien kanssa
Toteat aloitteessasi, että monella nuorella on paljon sanottavaa lähiympäristöstään, ja sen kehittämisestä.
Nuoret eivät kuitenkaan aina tiedä, miten he saisivat sanomansa päättäjille. Sen vuoksi ehdotat, että nuorille
järjestetään kaikissa kaupunginosissa iltoja, joissa nuoret pääsevät keskustelemaan päättäjien kanssa.
Tämä aloitteesi liittyy nuorten vaikuttamisjärjestelmän keskeiseen tavoitteeseen, siihen, että nuoret tulisivat
kuulluiksi. Jo tällä hetkellä nuorten kuulemiseen on useita erityisiä tapoja. Nuorten alueellisessa
kuulemisessa on aloitejärjestelmän rinnalla panostettu vahvasti osallistuvaan budjetointiin. RuutiBudjetti on
nuorisopalveluiden merkittävin ja laajin osallisuuden ja kuulemisen muoto, jonka yhteydessä syntyy
runsaasti kaupungin palveluja koskevia aloitteita. Ruutibudjettiin osallistuvat kullakin alueella 7. - 9. luokkalaiset. Viime vuonna RuutiBudjetissa toteutettiin yhteensä sata nuorten ideoimaa ja jalostamaa
toimenpide-ehdotusta eri puolilla Helsinkiä. Vuonna 2018 käynnistyi myös kaupungin osallistuva budjetointi
Omastadi, jonka kautta nuoret voivat tehdä
ehdotuksia, ja jossa kaikki äänestysvuonna vähintään 12 vuotta täyttäneet pääsevät myös äänestämään.
Vielä totean, että nuoret ovat tervetulleita myös pormestarin asukasiltoihin.

Aloitteesi nuorten aloitteiden tekemisoikeudesta 18-vuotiaille ja aloitteesi nuorisoneuvoston ikärajojen
uudistamisesta
Ehdotat nuorten aloiteoikeuden laajentamista 18-vuotiaille. Itse en olisi valmis näin tekemään, koska 18
vuotta täyttäneille aukeaa jo monenlaisia muita kuntalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kanavia. Erityinen
nuorille suunnattu aloiteoikeus on ollut perusteltua nimenomaan siitä Iähtökohdasta, että kyse on nuorista,
joilla ei vielä ole äänioikeutta. Ikärajan nostaminen niin, että aloiteoikeus olisi myös täysikäisten
käytettävissä, ei olisi perusteltua kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden kannalta.

Vastaavasti nuorisoneuvostoon ehdolle asettumisen rajaksi on asetettu, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18
vuotta. Kyse on nimenomaan ehdokkaaksi asettumisen ikärajasta. Esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvostoon
2020-21 valittavien ehdokkaiden osalta ikäraja tarkoittaa sitä, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 ennen
1.1.2020. Nuorisoneuvoston kauden muuttuessa kaksivuotiseksi, voi nuorisoneuvostossa olla myös jäseniä,
jotka ehtivät täyttää 19 vuotta ennen kauden päättymistä.
Aloitteesi aloitteiden käsittelyajan lyhentämisestä
Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa on pyrittävä lyhentämään.
Valmisteluprosessia ja asian ohjausta on nopeutettava. Nuorisopalveluista kerrotaan, että aloiteprosessia
pyritään kehittämään myös niin, että aloitteen tekijän olisi helpompi seurata käsittelyn etenemistä ja
aloitteen mahdollisesti aiheuttamien toimenpiteiden toteutumista. Pidän itse erittäin tärkeänä, että
aloitteen tekijään ollaan yhteydessä vastausta valmisteltaessa, ja keskustellaan hänen kanssaan aloitteeseen
liittyvistä asioista.
Aloitteesi Ruuti.munstadi.ﬁ -sivuston kääntämisestä ruotsiksi ja englanniksi
Tämän osalta viittaan nuorisopalveluista saamaani tietoon, jonka mukaan koko nuorisopalveluiden Mun
stadi -sivustoa, jolla myös ruuti.munstadi.ﬁ sijaitsee, ollaan uudistamassa tulevan kahden vuoden aikana.
Uudistus on osa koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivustojen uudistussuunnitelmaa. Tulevan
suuren uudistuksen vuoksi Ruudin verkkosivuja ei voida nyt lähteä uudistamaan Iaajamittaisesti. Verkkosivut
on kuitenkin pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. NuorisopalveIuissa ollaankin parhaillaan työstämässä Ruudin
toimintojen ja navigoinnin uudistamista. Kun suomenkielinen sisältö on saatettu ajan tasalle, käännetään
sivusto kokonaisuudessaan ruotsiksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi.
Aloitteesi aloite-termin kattavasta käytöstä
Aloitteessasi kiinnitit huomiota siihen, että nuorten aloitteista on käytetty myös palaute-termiä. Aloitteen
tekijä voi tosiaan saada automaattisesti lähetetyn sähköisen viestin, esimerkiksi "Kiitos palautteestasi". Tämä
johtuu siitä, että nuorten aloitteet ohjautuvat valmisteluun kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.
Kaikkialla muualla kuin sähköisessä järjestelmässä käytetään aloite-sanaa. Sähköistä järjestelmää pyritään
nyt korjaamaan niin, että sielläkin käytettäisiin palautteen sijasta aloite-sanaa.
Aloitteesi kaupunginvaltuuston päätäntävallasta nuorten aloitteista ja nuorisoneuvoston aloiteoikeudesta
kaupunginvaltuustolle
Ehdotat, että kaupunginvaltuusto voisi nuorten aloitteita käsitellessään tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten
aloitteiden suhteen. Ongelmaksi olet nähnyt sen, että aloitekäsittelyn aikana tehdyt toivomusponnet eivät
ole sitovia.
Aloitteesi osuu suoraan kunnallisen demokratian ja päätöksentekojärjestelmän keskiöön.
Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kuuluvista asioista on säädetty kuntalaissa. Kuntalain mukaan valtuusto
vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää näin ollen
esimerkiksi kuntastrategiasta, hallintosäännöstä ja talousarviosta. Yleisesti voidaan todeta, että valtuusto
päättää tärkeistä kuntaa koskevista asioista ja kannanotoista, ellei asiaa ole säädetty tai hallintosäännöllä
määrätty alemman viranomaisen ratkaistavaksi. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa myös periaate, että kukin
viranomainen on oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei siis voi ottaa
päätettäväkseen asiaa, joka kuuluisi kaupunginhallituksen tai yksittäisen viranhaltijan päätettäväksi.
Aloitteessasi ehdotettu menettely ei näin ollen vastaa meidän kunnallishallinnon keskeisiä periaatteita. Sen
lisäksi on hyvä huomata sekin, että kaupungin toiminnassa on pitkälti kyse palvelujen tuottamisesta, arjen
toiminnasta, jossa pidetään huolta päivittäisestä kasvatuksesta ja koulutuksesta, kulttuuri- ja
liikuntaharrastuksista ja muista kaupungin palveluista. Eri toimielinten tekemät päätökset antavat tälle
toiminnalle reunaehdot ja ohjaavat menettelyjä tietyissä asiaryhmissä, esimerkiksi hankintoja tehtäessä.
Arkinen toiminta pyörii kuitenkin työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen ja jatkuvasti kehitettävän
johtamiskulttuurin varassa niin, että arkityössä joudutaan harvoin turvautumaan kirjallisiin päätöksiin.

Olet myös ehdottanut, että Helsingin nuorisovaltuustolle annettaisiin oikeus aloitteiden tekoon valtuustolle.
Tämän osalta viittaan edellä olevaan, ja myös kommentteihin, joita esitin kaupunginosailtoja koskevan
aloitteesi yhteydessä. Nuorten vaikuttamisjärjestelmää on muutenkin kehitetty niin, että nuorille on
avautunut monia uusia paikkoja, joissa osallistua ja vaikuttaa. Vuodesta 2018 nuorisoneuvosto on mm.
jakautunut neljään toimialatiimiin, jotka tapaavat toimialojen johtoa ja käyvät
keskustelua ajankohtaisista asioista. Parhaillaan on menossa kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajille on
annettu läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakunnissa. Itse painotan nuorten ja kaupungin työntekijöiden
kohtaamisia ja keskusteluja, vuorovaikutusta ja sitä kautta kertyvää tietoa ja kehittämistä. Kuten jo tuossa
edellä totesin, valtaosa kaupungin toiminnasta koostuu arkisesta työstä, jonka kehittämiseen on laajasti
kutsuttu kaupunkilaisia mukaan, nuoria heidän joukossaan.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ
Nasima Razmyar, apulaispormestari
Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorille-kaupunginosailtoja-paattajien-kanssa/
HEL 2019-000366

2. Oppilaskuntien hallituksille koulutus
Aloitteen sisältö
Helsingin kaupungin on tarjottava oppilaskuntien hallituksille koulutus, jossa he oppivat luottamustehtävänsä
luonteesta ja sen hoitamisesta. Nykyisellään minkäänlaista koulutusta ei anneta, vaan oppilaskuntien
hallitusten jäsenet joutuvat oppimaan hallitustyöskentelyn kokemuksen kautta tahdilla, joka ei ole inhimillinen.
On muutenkin vaikeaa ymmärtää, mitä kaikkea tämän luottamustehtävän valtaoikeuksiin ja vastuisiin liittyy,
mikäli kukaan ei ole kertomassa siitä yhtään mitään etukäteen.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/05 klo 07:45

Toimiala

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

10.4.2019

Vastaus

OPPILASKUNTIEN HALLITUKSILLE KOULUTUS
Hei,
Koulun oppilaskunnilla on tärkeä rooli osaltaan olla mukana kehittämässä koulutyötä ja oppilaitten viihtyvyyttä
koulussa. Oppilaskunta on keskeinen oppilaiden vaikutuskanava. Oppilaskunnan hallituksissa opettajien
valitsemat edustajat toimivat oppilaskunnan ohjaajina.
Kiitos palautteestasi oppilaskuntatoiminnasta käytännössä ja ehdotuksestasi järjestää koulutusta!
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta saamani tiedon mukaisesti oppilaskuntien hallitusten koulutuksen
järjestämisestä on jo sovittu toimialalla vuoden 2018 lopulla. Tuolloin nuorisoneuvoston jäsenet toivat
aloitteessasi esiin nostamasi toiminnan puutteet esille ja korjaavat toimenpiteet asiassa on jo aloitettu.
Vuoden 2019 aikana oppilaskunnat jakavat oppilaskuntatyöskentelyn mallejaan toisilleen. Esimerkiksi jos
jossain koulussa oppilaille ei
anneta tietoa ja koulutusta oppilaskunnan luottamushenkilön tehtävistä ja hallitustyöskentelystä, niin toisissa
kouluissa asia on erinomaisesti hoidossa. Näin ollen on päädytty jakamaan oppilaskuntien hyviä käytänteitä.
Oppilaskunnat ja heidän ohjaavat opettajat voivat oppia toinen toisiltaan ja kehittää oman koulunsa
oppilaskunnan toimintatapoja paremmiksi. Lisäksi tämän vuoden aikana jaetaan materiaalia kouluille
oppilaskuntien työskentelyyn.
Oppilaskuntien hallitustyöskentelyn tietojen vaihdon ja koulutuksen toteutumisesta saatavaa palautetta on
mielestäni hyvä seurata ja palata asiaan tarvittaessa.
Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu (a) hel.ﬁ
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin 09 31021878, ilona.taimela (a) hel.ﬁ
Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/oppilaskuntien-hallituksille-koulutus/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000343

3. Enemmän roskiksia ja lajitteluroskiksia kaduille
Aloitteen sisältö
Tämä aloite on peräisin Viikin nuorisotyöksikön RuutiBudjetista. Luonnossa näkyy paljon roskia, jotka pitäisi
saada kierrätettyä. Olisi myös tärkeää, että kaikki ei olisi sekaroskiksia, sillä esim. biojäte ja pahvi kuuluvat eri
roskiksiin. Lajitteluroskiksia ei näy vielä kaduilla, mutta ne eivät veisi paljon tilaa ja saattaisivat rohkaista
ihmisiä kierrättämään. Roskaaminen pilaa luontoa.
Aloite jätetty
Lähetetty: 2019/01/04 klo 17:09
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

25.9.2019

Vastaus

Nuorten aloite jäteastioiden lisäämisestä kaduille
HEL 2019-000318 T 11 01 06 02
Kiitos aloitteestasi ja anteeksi, että kesti vastata! Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen on kestävän kehityksen ja
kaupungin strategian mukaista. Tällä hetkellä Helsingin kaduilla on noin 3 000 ja puistoissa noin 5 000 roskaastiaa. Roska-astioiden tarve ja käyttö vaihtelevat kun kaupunkilaisten suosiossa olevat puistot ja muut
ajanviettopaikat muuttuvat. Kaupat ja kioskit myös vaihtavat paikkaa. Kaupunki pyrkii seuraamaan muutoksia
ja reagoimaan niihin lisäämällä tai joskus poistamalla roska-astioita.
Jätteiden lajittelua puistoroskisten yhteydessä kokeiltiin 1990 - 2000 -lukujen vaihteessa. Kokeilu ei oikein
onnistunut: jätteet päätyivät vääriin astioihin. Jätteiden lajittelun onnistuminen vaatii myös sitä, että roskaastiat tyhjentävillä kaupungin hoitourakoitsijoilla on tukikohdissaan toimiva lajittelu. Koko roska-astioita
hoitavan ketjun pitää siis olla kykenevä lajittelemaan. Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota urakkaasiakirjoissa ja kilpailutettaessa uusien älyroska-astioiden hankintaa on huomioitu myös lajittelupisteiden
hankinnan mahdollisuus.
Kantakaupungin alueella katujen kunnossa- ja puhtaanapito on kiinteistöjen, eli rakennusten vastuulla.
Kantakaupungissa kaupunki voi toistaiseksi lisätä roskiksia vain puistoihin. Vastuu katujen kunnossa- ja
puhtaanapidosta on kuitenkin siirtymässä kaupungille ensi vuoteen (2020) mennessä, mutta vastuiden siirto
tapahtuu vaiheittain ja on vielä kesken.
Esikaupunkialueilla katujen kunnossa- ja puhtaanapito on ollut kaupungin vastuulla jo vuodesta 2009 lähtien.
Jos esikaupunkialueella huomaa paikan, jossa olisi tarvetta roskikselle, kannattaa siitä laittaa viesti kaupungin
palautejärjestelmään: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunkija-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525
pekka.engblom(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/enemman-roskiksia-ja-lajitteluroskiksia-kaduille/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000318

4. Puistoihin liikuntalaitteita!
Aloitteen sisältö
Liikuntalaitteet olisivat nuorille tärkeitä, koska ne olisivat ilmaisia ja semmoisissa paikoissa missä nuoret
viettävät aikaa muutenkin. Tiedämme, että liikuntalaitteita on uimarannoilla ja joissain puistoissa, mutta niitä
pitäisi olla tasavertaisesti ympäri kaupunkia.
Aloite jätetty

2019/01/04 klo 16:32

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

11.6.2019

Vastaus

Aloitteesi liikuntalaitteista puistoihin
HEL 2019-000315 T 12 03 02
Hyvä Leevi
Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kaupungin liikuntapalveluilta. Selvityksen
perusteella ulkokuntoiluvälineitä on jo yli 140 eri pisteessä.
Kuntoiluvälineitä on pyritty toteuttamaan tasapuolisesti ympäri kaupunkia,
ulkoilulaitteita on uimarannoilla, ulkoilureittien yhteydessä sekä ulkoiluja liikuntapuistoissa. Viime vuosina on lisäksi toteutettu pari ulkoilukuntosalia,
toinen Pirkkolan liikuntapuistoon ja toinen Puotilan uimarannalle.
Kaupungin liikuntapalvelujen sivuilta löydät kattavan listauksen
kaupungin ulkoliikuntapaikoista.
Liikuntapalvelut pyrkii jatkossakin kehittämään ulkokuntoiluverkostoa
eri käyttäjäryhmät huomioon ottaen. Sinun aloitteesi kertoo osaltaan siitä,
että kyseessä on tärkeä, ja asukkaiden arvostama toiminta. Kiitän
sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle mukavaa kevättalvea.

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
Nasima Razmyar
apulaispormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/puistoihin-liikuntalaitteita/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000315

5. Ei pakollisia koulu-uinteja!
Aloitteen sisältö

Useat nuoret kokevat koulu-uinnit ahdistaviksi useasta eri syystä: Uskonto, vastakkaisen sukupuolen
kohtaaminen, epävarmuus omasta kehosta, kiusaamisen kohteeksi joutuminen.
Koulun opetussunnitelmaan kuuluu uinnin opettelu, mutta koulu voisi antaa "kotiläksyksi" pakolliset kouluuinnit.
Uimataidon opettaminen tulisi olla omien vanhempien vastuulla.
Viikin nuorisotyönyksikön ruutibudjetin kouluäänestyksessä, aloite sai huikeat 21% äänistä.

Aloite jätetty

2019/01/04 klo 16:14

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

13.3.2019

Vastaus

Hei,
Kiitän koulu-uintien pakollisuutta koskevasta aloitteestasi!
Kysyin tästä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kantaa ja sain seuraavan vastauksen:
Uimataidon oppiminen on jokaisen Suomessa asuvan lapsen perusoikeus ja sillä luodaan pohja turvalliseen
veden ääressä tai vesillä olemiseen. Tästä syystä opetussuunnitelmassa määritellään, että vesiliikunta ja
uinti kuuluvat liikunnan opetukseen. Tunteja ei myöskään voida vähentää, koska silloin ei saavuteta
liikunnan opetukselle asetettuja tavoitteita.
On tärkeää, että koulut järjestävät uimaopetusta, jotta nekin, joilla ei muutoin mahdollisuutta harjoitella
uintia, oppivat uimaan.
Pidän uimataitoa meille kaikille hyödyllisenä ja välttämättömänä kansalaistaitona. Opetussuunnitelmaa on
noudattava, mutta saamani tiedon mukaan koulukohtaisesti voidaan ratkaisua hakea uinnin opetukseen
tarvittaessa koululaisen huoltajien kanssa yhdessä.
Anja Vallittu kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.ﬁ
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin 09 31086210, sara.tormanen(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ei-pakollisia-koulu-uinteja/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000312

6. Helsinki-kortti, puhelinsovellus
Aloitteen sisältö
Viime syksyn Viikin nuorisotyöyksikön ruutibudjetin kouluäänestyksessä aloite keräsi n. 8% äänistä. Helsinkikortissa yhdistyisi: Kirjastokortti, bussikortti & nuorisotalon jäsenkortti. Helsinki-kortin sovelluksen tulisi olla
muokattavissa omannäköiseksi mm. Grafiikka/animaatiot/äänet.
Sovellus toimisi infokanavana, jossa pystyisi vaikuttamaan mitä informaatiota sovelluksen käyttäjä vastaanottaa.
Esim. tarjouksia kaupoilta, Helsingin kartta, josta näkee alueiden palveluita.
Tiedämme että, olemassa on Helsinki-äppi, mutta ei vastaa nuorten odotuksia.

Aloite jätetty

2019/01/04 klo 15:53

Toimiala

Kaupunginkanslia

Vastaus pvm

2.4.2019

Vastaus

Aloitteesi Helsinki-kortti –puhelinsovelluksesta HEL 2019-000309 T 12 04 OO
Hyvä Ilmari
Aloitteesi koskee hyvin ajankohtaista asiaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelmassa vuosille
2019 - 2022 on kaksi toimenpidettä, jotka liittyvät suoraan aloitteeseesi: Ohjelman mukaan toimialalla
toteutetaan toimialan eri palvelut yhdistävä omadata-asiakkuus ja tarjotaan palveluita käyttäjän omadataproﬁilin antamien tietojen perusteella Helsinki-mobiilisovelluksessa sekä verkkopalveluissa. Toisena
toimenpiteenä on kulttuurin ja vapaa-ajan yhtenäinen digitaalinen asiakaskortti, jota voi käyttää mm. Helsinkisovelluksen kanssa.
Kuten tiedätkin, Helsinki-sovellus on jo olemassa, mutta sen toiminnallisuutta ei ole kehitetty ensimmäisen
toiminnallisuuden eli palautteen lähettämisen jälkeen. Kesällä 2018 sovellusta testattiin kirjastossa. Ajatuksena
oli, että sovellus voisi toimia kirjastokoıttina. Tekniikka ei tuolloin ollut kypsä toiminnallisuuden julkaisemiseen,
mutta monia taustajärjestelmiä on sen jälkeen kehitetty, ja arvio on, että palvelun toteuttaminen olisi nyt jo paljon helpompaa.
Tänä vuonna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on korvata nuorisotalojen asiakastietojärjestelmä
omada-asiakkuudella. Mobiilisovellus voi toimia jäsenkortin tapaan. Myöhemmin myös liikuntakortit ja
kirjastokortit voisivat olla yhdistettävissä samaan sovellukseen.
Helsinki-mobiilisovellus on mukana kaupunginkanslian digitalisaatiosuunnitelmassa yhtenä mahdollisena
kärkihankkeena. Asia on kuitenkin vielä auki; sovelluksen kehittäminen on ja ylläpito on kallista
verkkosivuistoihin verrattuna. Digitalisaatiosuunnitelma tarkentuu vuoden 2019 mittaan, ja silloin määritellään
myös, miten Helsinki-sovellusta jatkokehitetään. Jatkokehitystyöhön halutaan mukaan kaikkien käyttäjien, myös
nuorten, ideat ja toiveet. Niiden kautta sovelluksesta tulee mahdollisimman toimiva ja hyödyllinen käyttäjilleen.
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan hyvää kevättä!
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri puhelin: 310 36054, |eena.mickwitz(a)hel.ﬁ
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsinki-kortti-puhelinsovellus/
HEL 2019-000309

7. Ruuti.munstadi.fi entirely translated into English and Swedish
Aloitteen sisältö
Website ruuti.munstadi.fi is avaible in three different languages: Finnish, Swedish and English. It was great to
see that all these three languages, manly used by young people of Helsinki, are notified on this website. After
spending a short time with English- and Swedish-translated versions of this website, I found out that they
contain much less information compared to the Finnish version of the site. All of the young people of Helsinki
don't have Finnish as their mother tongue like I have or they're not fluent in Finnish at all, which means they
don't have the opportunity to get the same information that I'm able to get or suggest what I'm going to
suggest. In the name of equality, I suggest that this website, ruuti.munstadi.fi, would be entirely translated into
Swedish and English.
Antti Avoranta
Member of Helsinki Youth Council
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 14:33

Toimiala

Kulttuurin- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.3.2019

Vastaus

Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä.
Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia
keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin
kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi Ruuti.munstadi.ﬁ -sivuston kääntämisestä ruotsiksi ja englanniksi
Tämän osalta viittaan nuorisopalveluista saamaani tietoon, jonka mukaan koko nuorisopalveluiden Mun stadi sivustoa, jolla myös ruuti.munstadi.ﬁ sijaitsee, ollaan uudistamassa tulevan kahden vuoden aikana. Uudistus on
osa koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivustojen uudistussuunnitelmaa. Tulevan suuren
uudistuksen vuoksi Ruudin verkkosivuja ei voida nyt lähteä uudistamaan Iaajamittaisesti. Verkkosivut on
kuitenkin pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. NuorisopalveIuissa ollaankin parhaillaan työstämässä Ruudin
toimintojen ja navigoinnin uudistamista. Kun suomenkielinen sisältö on saatettu ajan tasalle, käännetään
sivusto kokonaisuudessaan ruotsiksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ruuti-munstadi-fi-entirely-translated-into-english-and-swedish/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000310

8. Nuorten tupakkakampanja aloitettava
Aloitteen sisältö
Tupakoinnin vaarat ovat selkeät ja kiistattomat. Se aiheuttaa suurta terveydellistä haittaa sekä tupakoijalle
itselleen että tupakoijan lähipiirissä oleville ihmisille, mikä näkyy sairastuneisuutena ja terveydenhuollon
menoissa. On siis sanomattakin selvää, että tupakoinnin määrää pitää laskea. Miten Helsingin kaupunki voisi
olla tässä mukana?
Ehdotan, että Helsingin kaupunki aloittaisi nuorten suunnitteleman kampanjan, jonka tavoitteena on saada
nuoret vähentämään tupakoimista entisestään. Jotta kampanja puhuttelisi nuoria mahdollisimman hyvin, on
tärkeää saada nuoret suunnittelemaan sitä.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 13:25

Toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Vastaus pvm

25.6.2019

Vastaus

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin vastaus nuorten tupakkakampanjaa koskevaan aloitteeseen
HEL 2019-000303 T 06 02
Kiitos aloitteestasi asiassa, jota vaatii huomiota. Tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä toimia ja kampanjoita
kannattaa edistää.
Helsinki on toiminut suunnannäyttäjänä koko maalle nuorten savuttomuuden edistämisessä.
Helsingissä käynnistyi vuodesta 2007 alkaen tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 2007-2015,
Savuton Helsinki. Se suunnattiin helsinkiläisväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ohjelman
tärkeimpänä päämääränä oli, että lasten ja nuorten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä.
Ohjelmassa on alusta alkaen pidetty erittäin tärkeänä nuorten savuttomuuden edistämistä. Savuton Helsinki –
toimintaa toteutetaan nykyisin kaupunkiyhteisessä verkostossa, jota sosiaali- ja terveystoimi koordinoi.
Tutkimuksista tiedämme, että nuorten tupakointi on vähentynyt Helsingissä huomattavasti. Tupakointi ja
nuuskan käyttö on peruskouluissa ja ammattiin opiskelevilla muuta maata harvinaisempaa. Nuuskaaminen on
yleistynyt selvästä etenkin poikien keskuudessa, ja helsinkiläispojista reilu 14 prosenttia nuuskaa päivittäin.
Nuoret ovat myös osittain siirtyneet pelkän tupakoinnin tai nuuskaamisen sijaan käyttämään eri
tupakkatuotteita rinnakkain. Lisäksi sähkösavukkeiden, kuten muidenkin uusien nikotiinituotteiden
yleistyminen on huolen aihe erityisesti nuorten osalta.
Uusia toimenpiteitä tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan
edelleen. Tuoreen nuoria ja nuuskaa koskevan tutkimustuloksen mukaan nuoret kokevat, että heihin pitää
pyrkiä vaikuttamaan suoraan ja saada heidät ajattelemaan kriittisesti nuuskan käyttöä, ja että
nuuskavalistusta on lisättävä. Nuorten tupakointikampanjaa suunniteltaessa nuorten tupakointia on tarpeen
tarkastella laajasti ja huomioida kaikki tupakkatuotteet.
Savuttomuutta ja nikotiinittomuutta edistetään myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
opiskeluhuollossa toimivassa ehkäisevän päihdetyön asiantuntijaryhmässä.
Asiantuntijaryhmässä on sosiaali- ja terveystoimen edustus sekä oppilaitos- ja opiskelijaedustus. Jokaisessa
oppilaitoksessa edistetään terveellisiä elintapoja, kuten tupakoinnin vähentämistä, osana vuosittaista
oppilashuollon toteuttamista.

Nuoret osallistuvat myös yhteisölliseen Pakka-toimintaan alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen
ehkäisemiseksi. Klaari Helsinki huolehtii myös osaltaan nuorten ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta
Helsingissä.
Vähittäiskaupan vastuullisen myynnin ja anniskelun edistämiseksi tehdään alkoholin, rahapelien sekä
sähkösavukkeissa käytettävien nikotiininesteiden ja energianuuskan ostokokeita, joissa testataan
myyntipisteiden omavalvonnan toimivuutta. Ostokokeita toteutetaan yhdessä Stadin ammattiopiston
opiskelijoiden sekä nuorisotalon vertaisnuorten kanssa. Nuoret ovat kokeneet ostokokeet mielenkiintoisina ja
ajatuksia herättävänä.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa keskustellaan nuorten kanssa päihteidenkäytöstä, nuoria ohjataan ja
neuvotaan. Päihteidenkäytön puheeksiotossa kysytään paitsi tupakan, myös nuuskan ja sähkösavukkeiden
kokeilusta ja käyttämisestä sekä haarukoidaan lopettamisen tahtoa ja motivoidaan lopettamaan.
Terveydenhoitajien osaamiseen kiinnitetään huomiota vieroituksen tukemisessa.
Tavoitteena opiskeluterveydenhuollossa on erityisesti nuorten tiedon lisääminen nuuskan ja sähkötupakan
terveyshaitoista. Tarvittaessa annetaan tukea tupakoinnin lopettamiseen yksilökäynnillä tai pienryhmässä.
Oppilaitoksissa yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa järjestettävät hyvinvointipäivät ja opiskelijoiden
osallisuus niissä on yksi keskeisistä keinoista oppilaitosten savuttomuustyössä opiskeluterveydenhuollon
näkökulmasta.
Kampanja nuorten tupakoinnin vähentämiseksi on kannatettava. Kampanja voidaan kytkeä Savuton Helsinki –
toimintaan ja ottaa mukaan nuoret ja järjestökumppanit. Nuorille suunnattu tupakoinnin
vähentämiskampanja voidaan toteuttaa yhdessä nuorten kanssa esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön viikolla 4.10.11.2019.
Hyvää kesää sinulle!

Lisätiedot: Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024 hannu.hyttinen(a)hel.fi

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Sanna Vesikansa
apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-tupakkakampanja-aloitettava/
HEL 2019-000303

9. Nuoria yrittäjiä tuettava
Aloitteen sisältö
Nuorelle yrittäminen voi olla suuri harppaus ihmisenä kasvamisena: Yrittäjänä nuori oppii käsittelemään
rahaa, ottamaan vastuuta ja olemaan sinnikäs. Yrittäminen on myös keino ansaita rahaa, jota nuori voi
käyttää omiin tarpeisiinsa. Myöskään suomalainen yhteiskunta ei toimisi ilman yrityksiä ja niiden tuomia
verotuloja, joten yrittämiseen tukeminen on sitäkin tärkeämpää.
Helsingin kaupunki voisi tukea nuoria yrittäjiä. Esitän, että kaupunki tarjoaisi nuorille yrittäjille edullisen
hintaisia liiketiloja erilaisilla varustuksilla. Tällä tavalla Helsingin kaupunki tarjoaisi tärkeää infrastruktuuria
nuorille yrittäjille. Esimerkiksi kioskin tai kahvilan ylläpitäminen on vaikeaa, mikäli kioskia ei saa rakennettua
tai oma taloudellinen tilanne ei siihen riitä.
Toinen ehdotukseni on niin kutsuttu yrittäjyysseteli, joka toimisi nykyisen kesätyösetelin tavoin.
Yrittäjyyssetelillä kaupunki antaa rahallista tukea nuorelle yrittäjälle. Tämän rahan nuori voisi käyttää
esimerkiksi tarvikkeiden hankintaan ja markkinointiin. Seteli tulee ottaa käyttöön, sillä monelle aloittelevalle
yritykselle rahan puute on keskeinen ongelma, joka hidastaa yritystoiminnan kehittämistä.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 12:51

Toimiala

Kaupunginkanslia

Vastaus pvm

7.5.2019

Vastaus

Hyvä Antti,
Olet tehnyt aloitteen nuorten yrittäjien tukemisesta. Helsingin kaupunki näkee yrittämisen tärkeänä ja
kaupunki tukeekin yrittäjyyttä eri tavoin.
Ehdotat, että Helsingin kaupunki tarjoaisi nuorille yrittäjille edullisen hintaisia liiketiloja erilaisilla
varustuksilla. Valitettavasti Helsingin kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vuokramarkkinoihin.
Helsingin kaupungilla kuitenkin tunnistetaan, että osa kaupungin liike- ja toimistotiloista on tyhjinä, kun taas
toisista liike- ja toimistotiloista on ylikysyntää. Mahdollista olisi tulevaisuudessa miettiä esimerkiksi tyhjien
tilojen hyödyntämistä kesäisin pop up –toimitiloina, joita voitaisiin tarjota edullisemmin helsinkiläisille
nuorille yrittäjille.
Toisena ehdotat yrittäjyysseteliä nuorelle yrittäjälle. Ehdotus on mielenkiintoinen ja palvelusetelimallilla
voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla onkin pilotoitu eräitä
toimintamalleja, joissa on hyödynnetty palvelusetelimallia. Kuitenkaan nykyisessä elinkeino-osaston
toimintabudjetissa ei ole vuodelle 2019 varattu merkittävää rahoitusta kyseisen tyyppiseen toimintaan.
Nykyisellään aloittelevan yrittäjän on mahdollista saada taloudellista tukea toimeentuloonsa TE-toimiston
myöntämän starttirahan tai työttömyysetuuden avulla. Tunnistamme ongelmana sen, ettei koululainen tai
opiskelija voi saada starttirahaa, sillä he eivät voi olla starttirahan ehdon mukaisesti kokoaikaisia yrittäjiä.
Tulevaisuudessa voisi olla kiinnostavaa miettiä palvelusetelimallia esimerkiksi ”kesäyrittäjyyteen”, mutta
tällainen malli vaatisi erillistä rahoitusta ja tarkasti määriteltyjä myöntämiskriteereitä.
On totta, että rahoituksen niukkuus on monelle alkavalle yritykselle yritystoiminnan kehittämisen hidaste.
Juuri tästä syystä kaupungin NewCo YritysHelsinki tarjoaa kaikille helsinkiläisille yrityksen perustamisesta
kiinnostuneille maksutonta neuvontaa, tapahtumia, materiaaleja ja monenlaista muuta tukea, kuten
verkostoitumista. Esimerkiksi vuonna 2018 neuvonnan kautta syntyi lähes 1200 uutta yritystä Helsinkiin.
NewCo YritysHelsingin tarjoama neuvonta sekä vuoden kestävä Nuori yrittäjyys –opinto-ohjelma ovat hyviä
esimerkkejä palveluista, joissa nuori voi oppia kannattavan liiketoiminnan pyörittämiselle välttämättömiä
valmiuksia sekä saada tietoa erilaisista yrittäjille tarjolla olevista rahoitusmuodoista. NewCo YritysHelsingin
kautta aloittelevaa nuorta yrittäjää voidaan tukea yhdeltä luukulta sekä oman liiketoimintasuunnitelman
laatimisessa että starttirahan hakemisessa. NY Vuosi yrittäjän –ohjelmassa nuori voi puolestaan jo

peruskoulussa, lukiossa tai ammattikoulussa perustaa oikealla rahalla toimivan yrityksen asiantuntevassa
ohjauksessa ja kokea samalla vuoden aikana yrityksen elinkaareen kuuluvat vaiheet. Tällainen monipuolinen
ja tuettu harjoittelualusta tukee erinomaisesti nuoren kasvua yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työotteeseen.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi Ja toivotan hyvää kesää!
Lisätiedot Tommo Koivusalo, yksikön päällikkö, puhelin 31036492, tommo.koivusalo(a)hel.fi
Jan Vapaavuori
pormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuoria-yrittajia-tuettava/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000301

10. Nuorten aloitteiden tekemisoikeus 18-vuotiaille
Aloitteen sisältö
Nuorten aloitekanava on hieno keino nuorelle saada äänensä Helsingin kaupungin päättäjille. Tämä oikeus
koskee vain helsinkiläisiä 13-17 vuotiaita nuoria eli niitä ihmisiä, joille on luonnollisesti vaikeaa saada äänensä
kuuluviin. Kaikilla 18-vuotiaillakaan ei ole niin hyviä keinoja saada omaa ääntänsä kuuluviin häntä koskevissa
asioissa: Kaikki juuri 18 vuotta täyttäneet eivät ole voineet äänestää tai eivät voi äänestää vähään aikaan.
Näiden nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ehdotan, että nuorten aloitejärjestelmään voi
jättää aloitteen myös 18-vuotiaana.

Aloite jätetty

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
2019/01/02 klo 10:09

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.3.2019

Vastaus

Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän
tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen
siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi nuorten aloitteiden tekemisoikeudesta 18-vuotiaille ja aloitteesi nuorisoneuvoston ikärajojen
uudistamisesta
Ehdotat nuorten aloiteoikeuden laajentamista 18-vuotiaille. Itse en olisi valmis näin tekemään, koska 18
vuotta täyttäneille aukeaa jo monenlaisia muita kuntalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kanavia. Erityinen
nuorille suunnattu aloiteoikeus on ollut perusteltua nimenomaan siitä Iähtökohdasta, että kyse on nuorista,
joilla ei vielä ole äänioikeutta. Ikärajan nostaminen niin, että aloiteoikeus olisi myös täysikäisten
käytettävissä, ei olisi perusteltua kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden kannalta.
Vastaavasti nuorisoneuvostoon ehdolle asettumisen rajaksi on asetettu, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18
vuotta. Kyse on nimenomaan ehdokkaaksi asettumisen ikärajasta. Esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvostoon
2020-21 valittavien ehdokkaiden osalta ikäraja tarkoittaa sitä, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 ennen
1.1.2020. Nuorisoneuvoston kauden muuttuessa kaksivuotiseksi, voi nuorisoneuvostossa olla myös jäseniä,
jotka ehtivät täyttää 19 vuotta ennen kauden päättymistä.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-aloitteiden-tekemisoikeus-18-vuotiaille/

Palautejärjestelmän
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HEL 2019-000333

11. Sijoittamisesta opettaminen taattava kouluissa
Aloitteen sisältö
Tällä hetkellä kaikissa peruskouluissa nuoret eivät saa minkäänlaista tietoa, mistä sijoittamisessa on
kyse. Osa opettajista opettaa siitä ja osa ei. Sijoittaminen on kuitenkin jokaisen mahdollisuus vaurastua,
minkä ansiosta tavallisella ihmisellä olisi paremmat eväät elää elämäänsä. Rahahuolet eivät nimittäin ole
erityisen toivottuja.
Nykyiseen käytäntöön haluan muutosta. Mielestäni ei ole oikein, että vain osa nuorista oppii
ymmärtämään sijoitustoimintaa ja osa menettää tämän mahdollisuuden vaurastua. Ehdotankin, että
jokainen nuori saisi peruskoulussa riittävät tiedot ja taidot, että he voivat aloittaa sijoittamistoiminnan.
Tämän varmistamisella Helsingin kaupunki olisi edelläkävijä.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 09:53

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm
Vastaus

8.3.2019
Hei,
Sijoitustoiminnan ymmärtäminen on osa oman talouden hallintaa sekä yhteiskunnan rakenteiden
ymmärtämistä. Olen samaa mieltä kanssasi, että tällaisia tulevaisuuden taitoja tulee peruskoululaisille
opettaa myös. Kiitos, että kiinnität tähän huomiota aloitteessasi ja toivot kaupungilta edelläkävijyyttä!
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan talousosaaminen kuuluu perusopetuksen
opetussuunnitelman tavoitteisiin. Sijoittaminen on nimettynä sisältönä osa yhteiskuntaoppi - oppiaineen
tavoitteiden sisältöjä. Lisäksi taloustaidot ovat osa perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
Työelämätaidotja yrittäjyys (L6). Vuosiluokkien 1-9 aikana Helsingin kaupungin
opetussuunnitelmissa ohjataan kouluja hyödyntämään Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) -taitojen
opetuksessa monipuolisia ikäkaudelle sovitettuja yrittäjyys- ja talouskasvatuksen digitaalisia sovelluksia
ja muita materiaaleja.
Yhteiskuntaopin ja kotitalouden opetukseen on saatavilla monipuolisesti oppimateriaalia. Sijoittamisen
opetuksen tukena on erittäin laadukkaita digitaalisia ja muita materiaaleja, joista on kuvattuna
esimerkein muutama alla. Talous ja nuoret (TAT) sekä Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa opettajille
koulutusta ja ohjausta taloustaitojen opettamiseen peruskoululaisille helposti Iähestyttävällä
tavalla. Peruskouluissa opettaja arvioi, miten ja missä vaiheessa asiaa opetetaan pedagogisesti
perustellulla tavalla.
Talousosaamisessa yksi tärkeä ennaltaehkäisevä tavoite on tukea nuorten oman talouden hallintaa
nopeasti muuttuvassa maailmassa. Suomessa on nuoria talousongelmaisia enemmän kuin koskaan
aikaisemmin. Näin toteaa Talous ja
nuoret (TAT) tekemä tuore tutkimus: Mun elämä, mun rahat. Nuorten kasvava pikavippikierre ja rahan
huolimaton käyttö ovat haaste koko Euroopassa.
Perusopetuksessa nuorille annetaan perustaidot:
'Kotitalouden vuosiluokkien 7- 9 kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kodin arjen
hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja
toimintavalmiuksia. Kaikille yhteisessä kotitalouden oppimäärässä 7. vuosiluokalla keskitytään arjen
hallinnan perustaitoihin. Ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan
valintojaja sopimuksia tekevinä kuluttajina.
'Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja
vastuulliseksi toimijaksi. Vuosiluokilla 4-6 oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen

kuluttamisen perusasioihin. Helsingin kaupungin koulujen oppilaat osallistuvat 6. vuosiluokalla Yrityskylä
Helsinki -Vantaa -oppimiskokonaisuuteen, jossa harjoitellaan myös näitä taitoja käytännössä.
'Yhteiskuntaopin vuosiluokkien 7-9 opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan
rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Taloustieto sekä Työelämä ja
yrittäjyys ovat osa oppiaineen opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia. Opetuksessa perehdytään
talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin, tarkastellaan taloutta myös kestävän
kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmastahuomioiden paikalliset ja globaalit
näkökulmat.
'Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteereissä arvioinnin kohteena on talouden perusteiden
hahmottaminen, joka sisältää oppilaan osaamisen perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen
merkitystä omassa elämässään sekä kansantaloudessa.
Esimerkkejä sijoittamiseen liittyvistä pedagogista materiaaleista ja mahdollisuuksista:
'Nuori yrittäjyys ry:n tuottama Zaldo on osoitteessa zaldo.fi toimiva, nuorille suunnattu, kaikille avoin ja
innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. Tehtävien avulla on mahdollista muun muassa
hahmottaa, miten voi kartuttaa omaisuutta sijoittamalla.
'Suomen pankin laatima talouslukutaidon linkkikokoelma sisältää kattavasti opetusmateriaaleja ja pelejä
sekä esimerkiksi neuvoja ja työkaluja oman talouden hallintaan.
'Erityisesti sijoittamiseen liittyviä sisältöjä sekä monipuolisia työkaluja tarjoaa Pörssisäätiö.
'Helsingin kaupungin koulut kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä Helsinki-Vantaan
oppimiskokonaisuuteen. Yrityskylä Helsinki -Vantaa on Taloudellisen tiedotustoimisto ry:n sekä Helsingin
ja Vantaan kaupunkien yhteinen oppimisympäristö.
'Helsingin kaupungin koulujen 9. luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua Taloudellinen tiedotustoimisto
TATin koordinoimaan Yrityskylä Yläkoulu - pelilliseen oppimiskokonaisuuteen, joka vahvistaa oppilaiden
talousosaamista.
Pidän tärkeänä ja kannustan siihen, että Helsingin kouluissa vahvistetaan eri opettajien välistä
yhteistyötä talousosaamisen ja sijoittamisen opettamisessa sekä hyödynnetään kattavaa
opetusmateriaalia ja yhteistyömahdollisuuksia koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Talousosaamista ja sijoittamista on mielekästä opettaa osana eri
oppiaineiden opetusta ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina.
Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047, tuulia.tikkanen(a)hel.ﬁ

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/sijoittamisesta-opettaminen-taattava-kouluissa/
HEL 2019-000329

12. Filosofia peruskouluihin valinnaiseksi oppiaineeksi
Aloitteen sisältö
Lukiolaiset pääsevät opiskelemaan filosofiaa vähintään kahden pakollisen kurssin muodossa, mutta muut
eivät pääse kokemaan filosofian opiskelun tuomia kokemuksia. Filosofia edistää nuorten itsenäistä,
kriittistä ajattelua ja loogista päättelykykyä, jotka ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä työelämässä.
Filosofian opiskelun on todettu parantavan oppimistuloksia erityisesti kaikista heikoimmassa
sosioekonomisessa asemassa olevilla nuorilla. Filosofian kehittämät ajattelutaidot nimittäin helpottavat
muidenkin aineiden oppimista.
Koska filosofian opiskelu on selkeästi hyödyllistä, Helsingin kaupungin on tarjottava sen opetusta
peruskouluissa valinnaisena oppiaineena. Kustannukset tässä eivät olisi suuria, minkä takia filosofian
tarjoaminen voisi pitkällä aikavälillä olla jopa taloudellisesti kannattavaa.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 09:24

Toimiala

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

24.4.2019

Vastaus

FILOSOFIA PERUSKOULUJEN VALINNAISEKSI OPPIAINEEKSI
Hei Antti,
Valinnaisena aineena filosofia voidaan lisätä valinnaisaineiden tarjontaan peruskouluissamme. Kaupungin
peruskoulut arvioivat ja päättävät käytännössä koulujen omista valinnaisten aineiden sisällöistä ja
sijoittelusta eri vuosiluokille opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Valinnaisaineet määritellään koulun omassa opetussuunnitelmassa ja tarkennetaan tarvittaessa
toimintasuunnitelmassa lukuvuosittain. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia,
syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta
muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Mikäli kaupungin
koulu haluaa lisätä omaan valinnaisaineiden tarjontaansa filosofiaan liittyvän valinnaisaineen, niin
opetussuunnitelman muutos hyväksytetään koulun johtokunnassa ja perusopetusjohtajalla.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu
vuosiluokilla 1-9 laaja-alaisen osaamisen taidot, joissa yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista
sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista
oppilaiden ikäkausi huomioiden. Näihin taitoihin Iukeutuvan Ajattelun ja
oppimaan oppimisen -taidon tavoitteena on luoda perusta oppimaan oppimisen taitojen kehittymiselle
sekä tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.
Ajattelutaidot ovat laaja-alaista osaamista, jota oppilas tarvitsee tiedon hallintaan, käyttämiseen,
soveltamiseen sekä uuden tiedon luomiseen, ongelmanratkaisuun, päättelyyn ja päätöksentekoon. Näiden
taitojen mallintaminen ja ohjaaminen on keskeistä kaikkien oppiaineiden opiskelussa koko perusopetuksen
ajan. Oppilaita kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun, jolloin oppilaat voivat
käyttää kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia
ennakkoluulottomasti.
Mielestäni on hyvä, että peruskoulumme voivat ottaa filosofian ja muut valinnaisaineet omiin
opetussuunnitelmiinsa omien painotustensa mukaisesti ja oppilaita osallistavalla tavalla.
Kiitos aloitteestasi
Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) he|.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin 09 31088047, tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,
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Pia Pakarinen
Apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/filosofia-peruskouluihin-valinnaiseksi-oppiaineeksi/
HEL 2019-000298

13. Helsinkiin kesätyöreformi
Aloitteen sisältö
Helsingin kaupunkiin on saatava uudistus, jonka olen nimennyt kesätyöreformiksi. Tämän viisiosaisen uudistuksen
tavoitteena on parantaa helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia saada kesätöitä.
Ensimmäinen reformin osa on kesäsetelikokeilun vakinaistaminen. Mikäli kesäseteliä ei ole, useammat tahot
kuten järjestöt eivät saisi kasaan riittäviä resursseja nuoren palkkaamiseksi edes lyhyeksi aikaa. Taloudellinen
avustus mahdollistaa myös useamman nuoren palkkaamisen, minkä ansiosta mahdollisimman moni nuori saa
työkokemusta. Muutenkin kesäseteli madaltaa kynnystä palkata nuori.
Toinen reformin osa on kesäsetelin tarjoaman taloudellisen avustuksen hakemismenettelyn laajentaminen.
Nykyisellään kesäsetelin tarjoaman avustuksen voi saada vain fyysisen kesäsetelin avulla. Parempi vaihtoehto
olisi, jos työnantaja voisi tämän lisäksi hakea apurahaa sähköisesti. Sähköinen järjestelmä veisi työnantajalta
vähemmän aikaa, koska kesäseteliä ei tarvitse viedä fyysisesti minnekään. Samasta järjestelmästä voisi myös
näkyä, mikäli kesäseteliä olisi käytetty jo aikaisemmin. Tämä sähköinen järjestelmä auttaa kolmannen ja
neljännen osan toteuttamisessa selkeästi.
Kolmantena osana on kesäsetelin laajentaminen koskemaan kaikkia helsinkiläisiä 14-19 vuotiaita nuoria niin, että
kaikki voisivat käyttää avustussumman vain kerran. Osa nuorista ei saa kesätöitä samana kesänä, kun he
valmistuvat peruskoulusta tai he saavat töitä julkiselta taholta, joka ei kesäseteliä voi käyttää. Tällöin nuori voisi
saada mahdollisuuden kesätyöllistyä, vaikka hän ei olisi hoksannut hakea tiettynä kesänä kesätöitä. On myös
huomioitava, että moni helsinkiläisnuori on 18-vuotiaina kirjoittamassa ylioppilaskirjoituksia, jolloin heidän ei
välttämättä kannata hankkia kesätöitä, mikäli he haluavat varmistaa hyvät arvosanat ylioppilaskirjoituksissa. Tästä
syystä sama tuki on annettava myös 19-vuotiaille nuorille. Kaiken lisäksi kesäseteli asettaa yhdeksännen luokan
juuri päättäneet parempaan asemaan muihin nuoriin verrattuna ottamatta huomioon nuoren työhistoriaa. Kaikki
yhdeksäsluokkalaiset voisivat kuitenkin saada fyysisen kesäsetelin, sillä se muistuttaa, että kesätöitä kannattaa
hakea. Muille kyseistä seteliä ei tarvitse jakaa, sillä sähköinen järjestelmä takaa heillekin tuen.
Neljäs osa on niin kutsutun minikesäsetelin käyttöönotto. Tällä tarkoitan, että jo aikaisemmin kesäseteliä
käyttäneet nuoret voisivat saada alhaisempaa tukea työllistymiseen. Rahallisesti tämä kustantaa vähemmän
verrattuna tavallisen kesäsetelin jakamista kaikille 14-19 vuotiaille nuorille. Koko minikesäsetelin tarkoituksena on
ensisijaisesti tarjota niille nuorille paremmat mahdollisuudet kesätyöllistyä, joilla sellaista ei ole vielä ollut, jotta
mahdollisimman moni nuori saisi mahdollisuuden kokea, millaista työnteko on. Aikaisemmin mainitsemani
sähköinen järjestelmä takaa, että kaupunki tukee oikealla summalla kutakin nuorta.
Koska kaikesta huolimatta kaikki nuoret eivät saa kesätöitä, kesätyöreformissa on viideskin osa. Tämä osuus on
työllistymiseen ja työntekemiseen valmentava koulutus, jota voitaisiin järjestää kesäloman aikoihin.
Koulutuksessa nuoret oppivat tekemään erilaisia työnhakuun liittyviä suorituksia ja voivat käydä tutustumassa
potentiaalisiin työpaikkoihin. Tämän avulla nuoret saisivat paremmat työnhakuvalmiudet ja voisivat saada
paremmin kuvaa, millaista työnteko on.
Kesätöiden saaminen on tärkeää, sillä se on nuorelle mahdollisuus päästä tutustumaan oikeaan työelämään ja
ansaitsemaan omaa rahaa. Työkokemusta arvostetaan, ja se antaa nuorelle suuren mahdollisuuden kasvaa
ihmisenä. Kesälomalla saatu työkokemus ei myöskään vie aikaa koulutöiltä tai muutenkaan haittaa opinnoista
suoriutumista.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 09:20

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala, Kaupunginkanslia

Vastaus pvm

2.4.2019

Vastaus

Aloitteesi kesätyöreformista HEL 2019-000297 T 01 00 00 00
Hyvä Antti
Pyysin aloitteestasi selvitystä nuorisopalveluista ja kaupunginkanslian elinkeino-osastolta. Selvityksissä kerrotaan
tavoista, joilla kaupunki edistää nuorten työllistymistä. Keinoina ovat esimerkiksi Ohjaamossa ja Luupissa
järjestettävät Ansio-kurssit, joissa nuoret saavat tietoa työelämästä. Ohjaamossa ja nuorisotaloilla tarjotaan myös
muuten apua työnhakuun liittyvissä asioissa.
Kesäsetelin tavoitteena on auttaa peruskoulun päättäviä nuoria saamaan työkokemusta ja edistää myönteisten
työelämäkäsitysten syntymistä. Kesäseteli ei ole siis varsinainen työllisyyden hoidon väline, vaan yhdelle nuorten
ryhmälle suunnattu erityinen toimenpide. Kesäsetelin laajentaminen kaikkiin 14-19 -vuotiaisiin merkitsisi tuen
moninkertaistamista. Tähän kuluva määräraha olisi poissa muista työllistämistoimista, mikä ei olisi
tarkoituksenmukaista työllisyyden hoitoa. Esimerkiksi Helsinki-Iisä voi olla kesäseteliä tarkoituksenmukaisempi
keino nuoren työllistämiseksi.
Saamani selvitykset ovat kirjeeni liitteinä. Niistä ilmenevät tarkemmin kesäseteliä koskevat Iinjaukset ja
työllisyyden hoidon periaatteet. Kyseessä on laaja kokonaisuus, jota kehitetään jatkuvasti. Kiitos sinulle
osallistumisestasi tähän kehittämistyöhön.
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari
Liitteet:
Elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön lausunto liittyen nuorten aloitteeseen "Kesätyöreformi"
HEL 2019-000297 T 01 00 00 00
Kesällä 2019 viidennen kerran toteutuva yhdeksäsluokkalaisten kesäseteli rahoitetaan Helsingin kaupungin
työllisyysmäärärahoista. Tarkoitukseen budjetoidut varat riittävät kattamaan setelin avulla työllistyvien nuorten
työnantajille maksettavan 300 euron tuen, vaikka kesäsetelin käyttöaste nousisi merkittävästi nykytasosta.
Kesäsetelin kohderyhmän laajentaminen yhdeksäsluokkalaisista kaikkiin 14-19-vuotiaisiin helsinkiläisiin merkitsisi
moninkertaista laajennusta nykyisestä, hieman yli 5000 yhdeksäsluokkalaisesta. Tällöin on pohdittava, miten
kaupungin työllisyysmäärärahat on syytä kohdentaa ja mihin tavoitteisiin kullakin
kaupungin työnantajalle maksamalla etuudella pyritään.
Kesäsetelin tavoitteena on auttaa helsinkiläisiä peruskoulun päättäviä nuoria saamaan työkokemusta, vahvistaa
heidän työelämätaitojaan sekä näin edistää myönteisten työelämäkäsitysten syntyä. Sellaisenaan
kesäseteliä ei näin ole tarkoitettu työllisyydenhoidon välineeksi tai esimerkiksi perusasteen jälkeisten opintojen
aikaisten kesätöiden saamisen helpottamiseksi.
Nykytilanteessa Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon painopisteenä on auttaa pitkäaikaistyöttömiä sekä
kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä maahanmuuttajia löytämään kesätyötä pidempi
kestoinen työpaikka. Tähän tarkoitukseen voidaan kesäsetelin asemesta käyttää Helsinki-lisää, joka on työttömien
helsinkiläisten työnhakijoiden rekrytointiin tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka suuruus on 500 euroa
kuukaudessa 1-10 kuukauden ajan työsuhteen kestosta riippuen. Tukea voidaan maksaa esimerkiksi sellaiselle
työnantajalle, joka palkkaa alle 30-vuotiaan helsinkiläisen, joka on ollut työttömänä kuusi kuukautta tai enemmän.
On tärkeää, että kaupungin taloudelliset panostukset työllisyydenhoitoon kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti
siten, että työllistymisen tuki kohdistuu erityisesti heille, joilla on suhteessa eniten vaikeuksia löytää pitkäaikainen
työ- tai koulutuspaikka. Helsingin seudun kesätyömarkkinat ovat vireät, ja nuoret opiskelijat ovat yritysten
keskuudessa haluttua työvoimaa kesäaikana. Tästä syystä ei ole perusteltua siirtää työllisyysbudjetin
painopistettä jo nykyisellään verrattain hyvin toimivaan osaan Helsingin alueen työmarkkinoita. Jos helsinkiläinen
nuori sen sijaan on työtön työnhakija, hänellä on käytettävissään paitsi kattavat henkilökohtaiset ohjaus- ja
neuvontapalvelut, myös kesäseteliä mittavampi kaupungin työnantajalle maksama rekrytoinnin taloudellinen tuki.

Työnhakutaitoihin liittyvä valmennus ja ohjaus sekä työnantajakontaktit ovat tärkeitä kesätyötä etsivälle nuorelle.
Koska kesätyömahdollisuuksia on työnantajasta ja toimialasta riippuen avoinna loppusyksystä aina
kesään asti, on perusteltua, että tukea työnhakuun on nuorille tarjolla läpi vuoden. Nykyisellään Ohjaamo Helsinki
tarjoaa alle 30-vuotiaille helsinkiläisille ajanvarauksetonta apua CV:n ja työhakemuksen teossa
ympäri vuoden arkisin klo 12-17 välisenä aikana. Tämän lisäksi Ohjaamossa järjestetään viikoittain nuorille
suunnattuja rekrytointitapahtumia. Normaalitoiminnan ohella ja erityisesti kesätöihin liittyen Ohjaamo järjestää
vuonna 2019 talven ja kevään aikana lukuisia kesätyöinfoja sekä lisäksi alle 18-vuotiaille työnhakijoille suunnatun
kesätyörekrytointitapahtuman keskustakirjasto Oodissa 26.2.2019.
Lisätiedot
Johannes Hirvelä, palvelupäällikkö, puhelin: 310 82535
johannes.hirvela(a)hel.fi
Elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön lausunto liittyen nuorten aloitteeseen "Kesätyöreformi"
HEL 2019-000297 T 01 00 00 00
Kesällä 2019 viidennen kerran toteutuva yhdeksäsluokkalaisten kesäseteli rahoitetaan Helsingin kaupungin
työllisyysmäärärahoista. Tarkoitukseen budjetoidut varat riittävät kattamaan setelin avulla työllistyvien
nuorten työnantajille maksettavan 300 euron tuen, vaikka kesäsetelin käyttöaste nousisi merkittävästi
nykytasosta. Kesäsetelin kohderyhmän laajentaminen yhdeksäsluokkalaisista kaikkiin 14-19-vuotiaisiin
helsinkiläisiin merkitsisi moninkertaista laajennusta nykyisestä, hieman yli 5000 yhdeksäsluokkalaisesta. Tällöin on
pohdittava, miten kaupungin työllisyysmäärärahat on syytä kohdentaa ja mihin tavoitteisiin kullakin
kaupungin työnantajalle maksamalla etuudella pyritään.
Kesäsetelin tavoitteena on auttaa helsinkiläisiä peruskoulun päättäviä nuoria saamaan työkokemusta, vahvistaa
heidän työelämätaitojaan sekä näin edistää myönteisten työelämäkäsitysten syntyä. Sellaisenaan
kesäseteliä ei näin ole tarkoitettu työllisyydenhoidon välineeksi tai esimerkiksi perusasteen jälkeisten opintojen
aikaisten kesätöiden saamisen helpottamiseksi.
Nykytilanteessa Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon painopisteenä on auttaa pitkäaikaistyöttömiä sekä
kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä maahanmuuttajia löytämään kesätyötä
pidempikestoinen työpaikka. Tähän tarkoitukseen voidaan kesäsetelin asemesta käyttää Helsinki-lisää, joka on
työttömien helsinkiläisten työnhakijoiden rekrytointiin tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka suuruus
on 500 euroa kuukaudessa 1-10 kuukauden ajan työsuhteen kestosta riippuen. Tukea voidaan maksaa esimerkiksi
sellaiselle työnantajalle, joka palkkaa alle 30-vuotiaan helsinkiläisen, joka on ollut työttömänä
kuusi kuukautta tai enemmän.
On tärkeää, että kaupungin taloudelliset panostukset työllisyydenhoitoon kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti
siten, että työllistymisen tuki kohdistuu erityisesti heille, joilla on suhteessa eniten vaikeuksia löytää pitkäaikainen
työ- tai koulutuspaikka. Helsingin seudun kesätyömarkkinat ovat vireät, ja nuoret opiskelijat ovat yritysten
keskuudessa haluttua työvoimaa kesäaikana. Tästä syystä ei ole perusteltua siirtää työllisyysbudjetin
painopistettä jo nykyisellään verrattain hyvin toimivaan osaan Helsingin alueen työmarkkinoita. Jos helsinkiläinen
nuori sen sijaan on työtön työnhakija, hänellä on käytettävissään paitsi kattavat henkilökohtaiset ohjaus- ja
neuvontapalvelut, myös kesäseteliä mittavampi kaupungin työnantajalle maksama rekrytoinnin taloudellinen tuki.
Työnhakutaitoihin liittyvä valmennus ja ohjaus sekä työnantajakontaktit ovat tärkeitä kesätyötä etsivälle nuorelle.
Koska kesätyömahdollisuuksia on työnantajasta ja toimialasta riippuen avoinna loppusyksystä aina
kesään asti, on perusteltua, että tukea työnhakuun on nuorille tarjolla läpi vuoden. Nykyisellään Ohjaamo Helsinki
tarjoaa alle 30-vuotiaille helsinkiläisille ajanvarauksetonta apua CV:n ja työhakemuksen teossa
ympäri vuoden arkisin klo 12-17 välisenä aikana. Tämän lisäksi Ohjaamossa järjestetään viikoittain nuorille
suunnattuja rekrytointitapahtumia. Normaalitoiminnan ohella ja erityisesti kesätöihin liittyen Ohjaamo järjestää
vuonna 2019 talven ja kevään aikana lukuisia kesätyöinfoja sekä lisäksi alle 18-vuotiaille työnhakijoille suunnatun
kesätyörekrytointitapahtuman keskustakirjasto Oodissa 26.2.2019.
Lisätiedot

Johannes Hirvelä, palvelupäällikkö, puhelin: 310 82535
johannes.hirvela(a)hel.fi
Kesätyöreformi
Aloitteessa ehdotetaan laajaa uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten kesätyön saamisen
mahdollisuuksia.
Helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin vuoden 2014 ydinryhmä ajoi sinnikkäästi kesätyösetelin
käyttöönottoa vuodelle 2015. Ruudin ydinryhmä teki muun muassa kannanoton Helsingin kaupungin
talousarvioehdotukseen 2015 otsikolla ”Kesätyöseteli pilottihankkeeksi”. Vuonna 2019 viidettä kertaa jaettava
Kesätyöseteli on osoitus nuorten ja kaupungin välisen yhteistyön voimasta.
Kesäseteli jaetaan nykyisin päättöluokkalaisille peruskoulun nivelvaiheessa, jolloin työkokemuksen kartuttaminen
on erityisen tärkeää. Tällä hetkellä lähes kolmasosa 9.-luokkalaisista työllistyy Kesäsetelillä.
Lait ja sopimukset vaikuttavat paljon nuoren kesätyösuhteisiin. Kesäsetelin kohdalla kaupunki suosittaa
työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen Kesäduunikampanjan periaatteiden noudattamista. Nykyinen Kesätyösetelin palkkasumma määräytyy ”Tutustu työelämään
ja tienaa”-mallin mukaisesti, joka ei tarkoita sitä, että kaikki työehtosopimusalat olisivat mukana mallissa vaan
mallin käyttäminen edellyttää työmarkkinajärjestöjen suosituksen lisäksi, että kullakin toimialalla työnantaja- ja
työntekijäliitto ovat sopineet keskenään mallin käyttämisestä.
Tutustu työelämään ja tienaa - malli antaa nimensä mukaisesti nuorille mahdollisuuden tutustua eri aloihin, siksi
ammattikoulussa opiskelevat eivät kuulu tähän malliin. Heillä on jo tuleva ammatti tähtäimessä ja vähän
ammattitaito, joten heidän suhteen ei voi käyttää samaa mallia ja palkkausta kuin peruskoululaisille.
Kesätyötilanne 18- vuotiaille ja yli on myös paljon parempi kuin alle 18-vuotiaille. Tähän on monta syytä,
esim. työsuojelulaki. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on 18-vuotiaille omat kesätyöpaikat sekä 16-17- vuotiaille
omansa. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki jakaa kesäseteliä kaikille Helsingin 9-luokkalaisille. Minikesäsetelin
käyttöönottoa hankaloittaa nuorten ikään kytköksissä olevat ehdot. Työsuojelulaissa määritellään, että työnantaja
saa ottaa vakinaiseen työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.
Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikana hänen työaikaansa on
rajoitettu. Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla.
Työsuojeluviranomainen voi myöntää poik keusluvan alle 14-vuotiaan työskentelyyn tilapäisesti esiintyjänä tai
avustajana esimerkiksi taide- tai kulttuuriesityksissä. 15-vuotias voi itse
tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse
huoltajan suostumuksesta.
Kesäsetelin lisäksi kaupungilla on runsaasti erilaista nuorten työllistymismahdollisuuksia parantavaa toimintaa.
Nuorisopalvelut järjestävät Helsingin Ohjaamossa, Kontulan Luupissa sekä nuorisotaloilla Ansiokursseja, joiden
avulla nuorille tarjotaan arvokasta tietoa työelämästä. Kurssien tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia saada
kesätöitä. Lisäksi nuorisotaloilla järjestetään työnhaku-infoja ja muita työnhakuun liittyviä tilaisuuksia. Osana TET harjoittelua ja sinne hakeutumista monessa koulussa mainostetaan aktiivisesti myös kesäseteliä, niin oppilaille
kuin paikallisille yrityksille.
Sähköinen järjestelmä helpottaisi työnantajaa Kesäsetelin täyttö- ja palautusvaiheessa ja siksi se on ollut
ideointitasolla jo muutaman vuoden ajan. Järjestelmän tuottamiseen tarvittaisiin kuitenkin lisäresursseja.
Lisätiedot
Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 310 79772
sonja.witting(a)hel.fi
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsinkiin-kesatyoreformi/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000297

14. Lukiolaisille lukiolaisten suunnittelemia kursseja
Aloitteen sisältö
Helsingin lukioissa on otettava käyttöön soveltavia lukiokursseja, joita itse lukiolaiset pääsisivät
suunnittelemaan. Lukiolaiset voisivat suunnitella, mitä aihetta kurssi käsittelee, miten aihetta käsitellään ja
mitä kaikkea muuta kurssilla tehdään.
Ajatuksena on, että lukiolaiset itse tietävät, millaisia kursseja he itse haluavat suorittaa osana tutkintoaan.
Kurssi olisi siten motivoivaa käydä, kun nuoret itse ovat valinneet nuoria kiinnostavan aiheen. Soveltavilla
kursseilla ei muutenkaan monesti ole juurikaan merkitystä ylioppilaskirjoitusten kannalta, joten niiden
kannalta kurssin sisällöllä ei ole väliä.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 09:11

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

6.3.2019

Vastaus

LUKIOLAISILLE LUKIOLAISTEN SUUNNITTELEMIA KURSSEJA
Hei,
Kiitän aloitteestasi, joka koskee lukiolaisten osallistumista omien kurssiensa suunnitteluun!
Olen selvittänyt aloitteessasi esille nostamaa asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Lähtökohtana on, että opiskelijoiden osallistuminen koulun toiminnan ja opiskelun suunnitteluun on
toivottavaa ja opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Osallisuus ja yhdessä
tekeminen on tärkeää kaikkien kaupungin Iukioiden yhteisen opetussuunnitelmankin mukaan. Lukioiden
vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa kuullaan kaikkia yhteisön
jäseniä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen Iukioiden eri työryhmissä ja muilla
avoimilla foorumilla.
Huomionarvoista on, että opetussuunnitelman valtakunnallisesti pakollisiin ja syventäviin kursseihin ei voida
suunnitella omia sisältöjä. Sen sijaan kaikissa oppiaineissa on koulukohtaisia syventäviä kursseja ja
projektikursseja, joiden sisältöä voidaan suunnitella vapaammin ja lukiot voivat niistä päättää itsenäisesti. Kun
opiskelijat haluavat esittää uusia kursseja tai niiden sisältöjä, niin niistä voi
tehdä esityksen rehtorille ja sen jälkeen suunnitella kurssin yhdessä opettajien kanssa.
Kannustan olemaan aktiivinen ja osallistumaan opetuksen suunnitteluun!
Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeriı puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin 310 82745, jaana.kariniemi(a) helfi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsinkiin-kesatyoreformi/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000297

15. Aloitteiden käsittelyaika lyhyemmäksi
Aloitteen sisältö
Jokainen helsinkiläinen nuori voi tehdä nuorten aloitteen haluamastaan aiheesta. Nykyisellään ohjeistetaan,
että nuorten aloitteisiin tulisi saada vastaus kolmen kuukauden kuluttua aloitteen jättämisestä, mikä on
todella pitkä aika. Aloitevastausta odotellessa olen itse välillä jopa kokenut, että ketään ei kiinnosta tekemäni
aloite ottamatta kantaa sen toteuttamiskelpoisuuteen ja hyödyllisyyteen. Lisäksi vastauksen odottelu niin
pitkään on todella turhauttavaa, eikä se luo kovin hyvää kuvaa kaupungin päätöksentekojärjestelmästä.
Aloitteiden vastausaikaa on siis lyhennettävä ja ehdotan, että uusi käsittelyaika olisi puolitoista kuukautta.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 09:07

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.3.2019

Vastaus

Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän
tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen
siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi aloitteiden käsittelyajan lyhentämisestä
Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa on pyrittävä lyhentämään.
Valmisteluprosessia ja asian ohjausta on nopeutettava. Nuorisopalveluista kerrotaan, että aloiteprosessia
pyritään kehittämään myös niin, että aloitteen tekijän olisi helpompi seurata käsittelyn etenemistä ja aloitteen
mahdollisesti aiheuttamien toimenpiteiden toteutumista. Pidän itse erittäin tärkeänä, että aloitteen tekijään
ollaan yhteydessä vastausta valmisteltaessa, ja keskustellaan hänen kanssaan aloitteeseen liittyvistä asioista.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/aloitteiden-kasittelyaika-lyhyemmaksi/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000293

16. Nuorisoneuvoston ikäskaalaa uudistettava
Aloitteen sisältö
Helsingin nuorisoneuvostoon voi hakea kuka tahansa helsinkiläinen nuori, kunhan hän on syntynyt oikeaan
aikaan. Nuorisoneuvostossa päätetään asioita, jotka koskettavat alaikäisten lisäksi juuri täysi-ikäistyneitä
nuoria. On siis erikoista, että nuorisoneuvostoon ei voi hakea 18-vuotiaana, vaikka se voisi olla oiva kanava
päättää asioista Helsingin kaupungissa. Läheskään kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret eivät ole
valmiita sitoutumaan puolueeseen vielä 18-vuotiaana. Näistä syistä johtuen ehdotan, että nuorisoneuvostoon
hakukelpoisten ikäskaalaa uusitaan. Uudistuksen myötä nykyisen rajoitusta muutetaan antamaan
mahdollisuus myös yhtä ikävuotta vanhemmille asettua ehdolle nuorisoneuvoston vaaleissa.

Aloite jätetty

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
2019/01/02 klo 09:04

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.3.2019

Vastaus

Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän
tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä
osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi nuorten aloitteiden tekemisoikeudesta 18-vuotiaille ja aloitteesi nuorisoneuvoston ikärajojen
uudistamisesta
Ehdotat nuorten aloiteoikeuden laajentamista 18-vuotiaille. Itse en olisi valmis näin tekemään, koska 18 vuotta
täyttäneille aukeaa jo monenlaisia muita kuntalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kanavia. Erityinen nuorille
suunnattu aloiteoikeus on ollut perusteltua nimenomaan siitä Iähtökohdasta, että kyse on nuorista, joilla ei
vielä ole äänioikeutta. Ikärajan nostaminen niin, että aloiteoikeus olisi myös täysikäisten käytettävissä, ei olisi
perusteltua kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden kannalta.
Vastaavasti nuorisoneuvostoon ehdolle asettumisen rajaksi on asetettu, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18
vuotta. Kyse on nimenomaan ehdokkaaksi asettumisen ikärajasta. Esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvostoon
2020-21 valittavien ehdokkaiden osalta ikäraja tarkoittaa sitä, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 ennen
1.1.2020. Nuorisoneuvoston kauden muuttuessa kaksivuotiseksi, voi nuorisoneuvostossa olla myös jäseniä,
jotka ehtivät täyttää 19 vuotta ennen kauden päättymistä.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Nasima Razmyar, apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorisoneuvoston-ikaskaalaa-uudistettava/
HEL 2019-000287

17. Maksutonta ehkäisyä kehitettävä
Aloitteen sisältö
On hienoa, että Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille
nuorille. Nykyisellään maksuttomaan ehkäisyyn kuuluu maksutta kondomeja ja niiden lisäksi
ehkäisypillereitä ja -renkaita vuodeksi. Ensimmäisen kierukan ja ehkäisyimplantaatin käyttöönotto ovat
myös maksuttomia.
Nuorella voi olla tarvetta saada ehkäisyä pidemmällekin ajalle kuin mitä ensimmäinen kierukka ja
vuoden ehkäisypillerit voivat tarjota. Tämän takia ehdotankin, että maksutonta ehkäisyä annettaisiin
pidemmällekin ajalle niin, että kaupunki kustantaisi ehkäisypillerit ja -renkaat neljäksi vuodeksi ja
nuoren neljä ensimmäistä kierukkaa ja ehkäisyimplantaattia. Maksutonta ehkäisyä on perusteltu
esimerkiksi aborttien tarpeen vähentämisellä, mutta yksi kierukka ei lopeta nuoren tarvetta
ehkäisyvälineille. Kondomeja saa maksutta pitkään, mutta kaksoisehkäisy olisi pelkkää kondomia
parempi ratkaisu. Pillereitä ei sen sijaan saa kuin vain yhden vuoden maksutta, minkä takia nuori voi
jättää kaksoisehkäisyn väliin rahanpuutteen vuoksi.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 08:59

Toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Vastaus pvm

7.6.2019

Vastaus

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarin vastaus maksuttoman ehkäisyn kehittämistä koskevaan
nuorten aloitteeseen
HEL 2019-000284 T 06 01 00
Kiitos aloitteestasi.
Helsinki päätti vuonna 2018 laajentaa maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.
Kaupunginvaltuuston päätös oli tärkeä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kaikenikäisille on ollut valtakunnallisesti saatavilla
kolmen kuukauden maksuton ehkäisypillereiden aloituspakkaus jo yli kymmenen vuoden ajan.
Alle 25-vuotiaille voi nyt saada Helsingissä maksutta vuodeksi lyhytvaikutteisen menetelmän mukaisen
ehkäisyrenkaan tai ehkäisypillerit.
Myös pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän mukaisen kupari- tai hormonikierukan tai ehkäisykapselin
nuori voi saada maksutta kunnes täyttää 25 vuotta.
Pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on viidestä kymmeneen vuoteen riippuen valitusta
ehkäisymenetelmästä.
Käytännössä maksutonta ehkäisyä voi Helsingissä siis saada voin 30-vuotiaaksi asti.
Aloitteessa esitettyä ehdotusta on perusteltua edistää siten, että alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan
aktiivisesti pitkävaikutteisena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia.
Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muistamista ja ovat siten
lyhytvaikutteisia menetelmiä helpompia ja tehokkaampia ehkäisymuotoja. Kondomin käyttöön on aina
syytä ohjata ja niiden tarjontaa on tehostettava, koska kondomi on tehokkain menetelmä seksitaudeilta
suojautumiseen.
Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ovat
tehokkaimpia ehkäisemään suunnittelemattomia raskauksia ja niiden käyttö on säännöllistä. Tästä
syystä Helsinki on panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo vuosia.
Pidän kuitenkin tärkeänä, että valikoima eri menetelmistä on laaja, jolloin nuori voi ammattilaisen
avustuksella valita hänelle sopivan ehkäisymenetelmän.

Ehkäisypalveluihin sisältyy Helsingissä aina myös seksuaaliterveyden edistämistä kuten
seksuaalineuvontaa, seksitautien ehkäisyä ja testaamista, seksuaalioikeuksista ja seksuaalisesta
häirinnästä keskustelemista ja tukipalveluihin ohjaamista.
Ohessa vielä keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastuulääkärimme Satu Suhosen vastaus aloitteesi johdosta.
Hyvää kesää sinulle!
Lisätiedot:
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Sanna Vesikansa
apulaispormestari
Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto maksutonta ehkäisyä koskevasta nuorten aloitteesta
HEL 2019-000284 T 06 01 00
Toimialajohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen Helsingin nuorisoneuvoston jäsenen Antti
Avorannan aloitteesta maksuttoman ehkäisyn kehittämisestä:
Helsingin kaupungin palautejärjestelmään on saapunut 7.1.2019 yhteydenotto maksuttoman ehkäisyn
kehittämisestä. Yhteydenotto käsitellään nuorten aloitteena.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2018, (§ 17) sosiaali- ja terveyslautakunnan
aloitevastauksen maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille.
Helsingin kaupunki tarjoaa alle 25-vuotiaille maksutta ns. lyhytvaikutteista menetelmää (ehkäisypillerit
tai -rengas) vuodeksi. Mikäli nuori haluaa ns. pitkävaikutteisen ehkäisyn (kupari- tai hormonikierukan
tai ehkäisykapselin) käyttöönsä, hän on siihen oikeutettu maksutta kunnes täyttää 25 vuotta. Nuorella
on halutessaan mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä pitkävaikutteista menetelmää peräkkäin,
vaihtaa menetelmää esimerkiksi kierukasta kapseliin ja palata tauonkin jälkeen kapseli- tai
kierukkaehkäisyyn 25 ikävuoteen saakka. Kaikenikäisille ensimmäinen kierukka ja kapseli ovat edelleen
maksuttomia.
Yhden pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on viidestä kymmeneen vuoteen riippuen
valitusta ehkäisymenetelmästä. Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten perusteella
pitkävaikutteinen ehkäisy on menetelmä, jonka käyttö jatkuu suurella todennäköisyydellä ja joka
ehkäisee tehokkaimmin suunnittelemattomia raskauksia. Tästä syystä Helsingin kaupunki on
panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo vuosia.
Maksuttomia kondomeja tarjotaan kaikenikäisille terveysasemilla, keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kutsunnoissa sekä jonkin verran nuorisotaloilla ja erilaisilla
terveydenedistämiskampanjoissa.
Vuonna 2017 helsinkiläisille alle 25-vuotialle tehtiin 12,1 raskaudenkeskeytystä tuhatta vastaavanikäistä
naista kohti. Tätä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportoimaan tietoa ei ole vielä saatavilla
vuodesta 2018. Yhden raskaudenkeskeytyksen hinta on noin 950 euroa. Kustannuksissa on mukana
sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osuus. Vuonna 2018 Helsingissä tehtiin alle 20vuotiaille 67 raskaudenkeskeytystä, joiden kustannukset olivat noin 60 000 euroa. Jos keskeytysten
määrä ja palvelujen hinnoittelu pysyy samana, neljän vuoden kustannukset ovat 240 000 euroa.
Ehkäisypillereiden ja -renkaiden kustannusarvio neljäksi vuodeksi 15-19-vuotiaille helsinkiläisille
nuorille on noin 800 000 euroa.
Aloitteessa esitettyä ehdotusta on perusteltua edistää ensisijaisesti siten, että alle 25-vuotiaalle
nuorelle tarjotaan aktiivisesti pitkävaikutteisena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia.

Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muistamista ja ovat siten
lyhytvaikutteisia menetelmiä (ehkäisypilleri tai -rengas) helpompia ja tehokkaampia ehkäisymuotoja.
Kondomin käyttöön on aina syytä ohjata ja niiden tarjontaa tehostettava.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Asianmukainen ehkäisyn käyttö vähentää ei-toivottujen raskauksien ja seksitautien määrää.
Seksitaudeilta suojautumiseen kondomi on tehokkain olemassa oleva vaihtoehto. Seksuaali- ja
lisääntymisterveys on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia ja terveyttä. Ehkäisypalveluihin sisältyy
seksuaaliterveyden edistäminen; seksuaalineuvonta, seksitautien ehkäisy ja niiden helppo testaaminen,
seksuaalioikeuksien painottaminen sekä seksuaalisesta häirinnästä keskustelu ja tukipalveluihin
ohjaaminen.
Lisätiedot:
Satu Mäkinen, lääkäri, puhelin: 310 45566
satu.suhonen(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683
mervi.korpela(a)hel.fi
Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan
toimialajohtaja
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/maksutonta-ehkaisya-kehitettava/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000284

18. Eurooppapäivästä koulujen vapaapäivä
Aloitteen sisältö
Eurooppanuorten teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisnuorista 89 prosenttia kokee olevansa Euroopan
unionin kansalaisia ja 81 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä Suomelle hyvänä asiana. Nuoret siis suhtautuvat
todella positiivisesti EU:hun. EU:ssa on vuosittain 9. toukokuuta vietettävä eurooppapäivä, jolloin muistellaan
samana päivänä tapahtunutta Schumanin julistusta.
On kuitenkin harmillista, että eurooppapäivää ei juhlisteta sen ansaitsemalla tavalla. Ehdotankin siis, että
helsinkiläisissä kouluissa eurooppapäivästä tehtäisiin vapaapäivä. Tällöin helsinkiläisnuoret voisivat juhlistaa
päivää kunnolla haluamallaan tavalla. Kouluissa ei nimittäin ehditä karkeloida eurooppalaisuudesta
oppituntien viedessä koko päivän.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 08:55

Toimiala

Kasvatuksen- ja koulutuksentoimiala

Vastaus pvm

10.4.2019

Vastaus

EUROOPPA-PÄIVÄSTÄ KOULUJEN VAPAAPÄIVÄ
Hei,
Pyysin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta näkökohtia aloitteesi johdosta.
Lähtökohtana on, että Helsingissä Eurooppa -päivä on vahvasti esillä kansainvälisyyden ja eurooppalaiseen
yhteisöön kuulumisen juhlapäivänä.
Kouluilla on mahdollisuus osallistua tähän juhlintaan kouluissa ja tapahtumissa ja liittää osallistuminen
mielekkäällä tavalla koulun toimintaan koulupäivien aikana.
Uusien vapaapäivien käyttöönottoa rajoittaa perusopetuslainsäädäntö. Se ohjaa velvoittavasti koulujen
toimintaa ja lukuvuoden pituutta, joka on 190 työpäivää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lukuvuoden
aikaisia vapaapäiviä ei voi lisätä kaupungin omilla päätöksillä. Osa työajasta saadaan käyttää esimerkiksi
lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin. Kaupungin koulut voivat päättää koulussa
järjestävistä juhlapäivistä ja tapahtumista sekä niiden sisällöistä.
Kansainvälisen toiminnan toteutusta perusopetuksessa ohjaa opetussuunnitelman tavoitteet. Lisäksi
toteutetaan Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2017 – 2021 mukaisia tavoitteita. Kansainvälinen toiminta
on myös eurooppalaisuutta, olemista
osana laajempaa yhteisöä. Kouluissa toiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden yhteistyöja kansainvälisyysvalmiuksia sekä vuorovaikutustaitoja erilaisissa toimintaympäristöissä kotimaassa ja
ulkomailla. Koulujen arjessa Ieirikoulut, vierailukoulutoiminta, opintomatkat ja muut hankkeet ja kilpailut ovat
esimerkkejä toteuttamistavoista.
Perusopetuksessa toiminnan teemat ovat usein ajankohtaisia. Eurooppa – päivä on luontevasti osa tätä
kokonaisuutta erityisesti nyt näin EU:n parlamentin vaalien ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kynnyksellä.
Mutta on hyvä muistuttaa Euroopan kulttuurisesta perinnöstä ja EU:n roolista osana kansainvälistä yhteisöä
myös tulevina vuosina. Kiitos aloitteestasi ja asian esille nostamisesta!
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.ﬁ
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin 09 310 88047 tuulia.tikkanen(a) hel.ﬁ

Linkki

Ystävällisin terveisin
Pıa Pakarinen
Apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/eurooppapaivasta-koulujen-vapaapaiva/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000269

19. Koulujen kasvisruuan tarjoilua uudistettava
Aloitteen sisältö
Kasvisruuan ympäristövaikutusten ero liharuokaan on aivan selkeä: kasvisruuan tuotanto aiheuttaa
merkittävästi vähemmän kasvihuonepäästöjä verrattuna liharuuan tuotantoon. Nykyisellään ilmaston
lämpenemisen jyllätessä vain eteenpäin koulujen tulee katsoa entistä tarkemmin, minkä suuruisia päästöjä ne
aiheuttavat. Koulujen kasvihuonepäästöihin lukeutuu myös suurimpana osana koulupäivistä tarjolla oleva
liharuoka.
Näiden kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ehdotan, että kouluissa lisättäisiin kasvisruokapäivien määrää
niin, että joka toisella viikolla olisi yksi ja joka toisella viikolla kaksi kasvisruokapäivää. Samassa hengessä
jokaisessa koulussa on laitettava sekä kasvis- että liharuoka samaan linjastoon, jotta myös pääsääntöisesti
liharuokaa syövät tajuavat ottaa entistä useammin kasvisruokaa. Itse en ole kasvissyöjä, mutta välillä ottaisin
mieluummin kasvisruokaa kuin tavallista liharuokaa. Erinäisten ilmoitusten tekeminen on kuitenkin oman
kynnyksensä takana, joten kasvisruuan saaminen samaan linjastoon edistäisi kasvisruuan syömistä.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/02 klo 08:52

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

8.3.2019

Vastaus

Hei,
Ehdotat aloitteessasi koulujen kasvisruuan tarjoilun uudistamista kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kiitos
aloitteestasi!
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kerrotaan, että kouluruokailun suunnittelua ohjaa
ravitsemussuositukset (Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus
(VRN 2017)). Ne antavat suuntaviivat ravitsevan ja monipuolisenkouluruoan suunnitteluun kaikille oppilaille.
Ruokalistasuunnittelussa noudatetaan ravitsemussuosituksen antamia ohjeita punaisen lihan, jauhelihan,
siipikarjan, kalan, makkaran tai kasvipohjaisten tuotteidenesiintymistiheydestä ruokalistalla. Palkokasveja,
kuten herneitä, papuja, linssejä, tai muita kasviperäisiä proteiinin lähteitä tulee suosituksen mukaan tarjota
viikoittain kasvisruokalajina tai aterian lisäkkeenä.
Kouluissa ja oppilaitoksissa on päivittäin tarjolla kaksi vapaasti valittavaa ateriavaihtoehtoa, joista toinen on
aina kasvisruoka. Kasvisruoka on ollut vaihtoehtona kala- tai liharuoan rinnalla syyslukukaudesta 2007 lähtien.
Lisäksi vuodesta 2010 alkaen kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on ollut kasvisruokapäivä kerran viikossa.
Kasvisruokapäivänä on lounaalla tarjolla kaksi kasvisruokaa lisäkkeineen.
Ruokalistan kasvisruoat ovat ravitsemussuositusten mukaisesti vähintään lakto-ovovegetaarisia eli voivat
sisältää maitoa ja kananmunaa. Osa ruokalistan ruoista on kuitenkin myös sellaisenaan vegaaneille soveltuvia,
eivätkä sisällä mitään eläinperäisiä raaka-aineita. Kasvisruoan valitsemisesta tai Iakto-ovovegetaarisen
ruokavalion noudattamisesta ei tarvitse ilmoittaa koululle tai keittiölle vaan kyseinen ruoka on joka päivä
saatavilla linjastossa. Erillisestä ilmoituksesta päivittäisen vegaaniruokavalion on voinut tilata kouluissa,
lukioissa ja oppilaitoksissa vuodesta 2003 alkaen.
Ruokasalien linjastot on suunniteltu niin, että ne edistävät mahdollisimman hyvin ravitsemussuositusten
mukaisia ruokavalintoja. Lisäkesalaatti otetaan ennen lämmintä ruokaa, jolloin lautaselle tulee otettua
enemmän kasviksia. Suurimmassa osassa ruokasaleja kasvisruoka on tarjolla liharuoan vieressä samassa
linjastossa, jolloin sekasyöjänkin on helppo valita kasvisvaihtoehto tai maistaa molempia ruokia. Muutamissa
kouluissa pääruokien tarjoilua vierekkäin ei tällä hetkellä pystytä järjestämään Iinjaston pienen koon tai
Iuokkaruokailun takia.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala katsoo, että tämän hetkisellä toiminnalla eli tarjoamalla kasvisruokaa
päivittäin vapaasti otettavana vaihtoehtona ja viikoittaisella kasvisruokapäivällä totutetaan ruokailijoita

kasvispainotteiseen syömiseen ja tuetaan sekä terveyttä edistävää että ympäristövastuullista syömistä. On
tärkeää, että lakisääteistä koululounasta kehitetään oppilaiden ja toimipisteiden tarpeiden mukaan. Suurin
osa ruokailijoista on sekasyöjiä.
Ilmastonmuutos on aikamme suuria haasteita ja edellyttää toimia meiltä kaikilta. Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman mukaan kasvisruuan osuutta on tarkoitus lisätä kouluissa ja päiväkodeissa.
Kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään ruokalistasuunnittelussa myös vähentämällä punaisen lihan
käyttöä ja vaihtamalla sitä broileriin tai kalaan. Kasvisruokien lisäämisen tarvetta arvioidaan
ruokalistasuunnittelussa kasvisruoan menekin kasvaessa ja asiakaskyselyissä saatujen toiveiden mukaisesti.
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri puhelin 09 310 36046I anja.vallittu(a) hel.fi
Katja Peränen ruokapalveluasiantuntija puhelin: 310 22589 katja.peranen(a)hel.fi,
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulujen-kasvisruuan-tarjoilua-uudistettava/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000278

20. FunAction ja NYT-liikunta maksuttomiksi
Aloitteen sisältö
Helsingin kaupunki tarjoaa 13-17-vuotiaille nuorille FunAction-liikuntakortit 25 euron kausihintaan, mikä on
todella pieni summa. FunAction-toiminta on hyvää matalan kynnyksen liikuntaa henkilöille, joilla ei ole varaa
maksaa suuria summia lasten harrastuksista. Vastaavanlainen on olemassa myös 18-29-vuotialle nuorille: NYTliikunta, joka on hinnaltaan identtinen.
25 euron maksu tuntuu vain nimelliseltä eikä sen suuruisella summalla voi saada suuria tuottoja ottaen
huomioon, kuinka laajat kokonaisuudet FunAction ja NYT-liikunta ovat. Tästä syystä ehdotankin, että tästä
minimaalisesta summasta luovuttaisiin kokonaan sekä FunActionin että NYT-liikunnan osalta. Summasta
luopuminen madaltaisi entisestään kynnystä lähteä harrastamaan kaupungin tarjoamaa liikuntaa, mikä näkynee
helsinkiläisnuorten liikkumismäärissä.

Aloite jätetty

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
2019/01/02 klo 08:51

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

10.6.2019

Vastaus

Aloitteesi FunAction- ja NYT -liikunnan saamiseksi maksuttomiksi
HEL 2019-000279 T 12 03 04
Hyvä Antti
Ehdotat aloitteessasi, että FunActionin ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksusta luovuttaisiin.
Nyt-liikunnan palvelut olivat alun alkaen maksuttomia. Tämä oli mahdollista, koska toiminnan toteuttamiseksi oli
saatu erillismääräraha vuosille 2014–2017. Tällä hetkellä liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan palvelut ovat
pääsääntöisesti maksullisia. FunAction- ja Nyt-liikuntatoimintaan voi kuitenkin tulla tutustumaan maksuttomasti
ennen varsinaista liikuntakortin ostoa.
Kaupunki on nostanut liikkumisen edistämisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen. Nuoret ovat tässä tärkeä
kohderyhmä. Näin ollen on mahdollista, että Fun Action- ja Nyt- liikunnan maksullisuutta pohditaan jossain
vaiheessa vielä uudestaan. Maksullisessa liikuntakortissa on kuitenkin myös hyviä puolia. Sen avulla
liikuntapalveluissa voidaan seurata kävijöiden määrää ja liikunnan harrastamisen aktiivisuutta. Pienen
kausimaksun avulla liikuntapalvelut on myös pystynyt paremmin sitouttamaan nuoria toimintaan ja aktiiviseen
liikkumiseen.
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle hyvää kevättä.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/funaction-ja-nyt-liikunta-maksuttomiksi/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000279

21. Bussilinja 63 kuntoon
Aloitteen sisältö
Etenkin aamuisin talvipäivinä bussilinja 63 Paloheinästä Kamppiin jättää toistuvasti vuoroja välistä. Tämä on
todella häiritsevää, sillä pahimmillaan se voi aiheuttaa toistuvasti myöhästymisiä oppitunneilta ja sitä kautta
alentaa arvosanoja. Itselleni se on aiheuttanut myös toistuvasti äärimmäisen stressaavia vähältä piti -tilanteita,
jotka eivät ole pitkällä aikavälillä erityisen mukavia. Toivonkin, että bussilinja 63 saadaan kuntoon.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/09 klo 08:14

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

19.6.2019

Vastaus

Nuorten aloite bussilinja 63:n kuntoon saattamisesta
HEL 2019-000374 T 08 02 00
Kiitos aloitteesta ja anteeksi, että kesti vastata! Helsingin julkista liikennettä hoitaa ja hallinnoi Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymä, joka tunnetaan paremmin lyhenteellä HSL. Saimme HSL:tä tiedon, että linja 63
on talven jälkeen muuttunut, joten mainitsemasi ongelmat eivät toivottavasti ole enää ajankohtaisia.
Pirjontien kunnallisteknisten järjestelmien uusimisesta aiheutuva työmaa on sulkenut Pirjontien, minkä vuoksi
tällä hetkellä Pirjontietä liikennöivät poikittaiset linjat (52, 550 ja 552) on jouduttu siirtämään kulkemaan
Metsäpurontien kautta. Metsäpurontie kautta kulkeva bussiliikenne on lisääntynyt merkittävästi
poikkeusjärjestelyn vuoksi, minkä vuoksi myös linjoille 51 ja 63 on tehty reittimuutos. Linjan 63 poikkeusreitti
tarjoaa joukkoliikennepalvelun Männikkötielle, josta linjan 51 palvelu on poistunut poikkeusjärjestelyjen
vuoksi. Männikkötien joukkoliikennepalvelu heikkenisi merkittävästi, jos 63 ei liikennöisi sen kautta. Lisäksi
63:n käytöstä poistuvilta pysäkeiltä Maunulassa (Metsäpuronkuja) on kohtuullinen matka korvaaville pysäkeille
(Vesakkotie).
Jos linjalla on edelleen ongelmia, kannattaa olla yhteydessä HSL:n asiakaspalveluun (puh. 09 4766 4000)
tilanteen korjaamiseksi.
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Anni Sinnemäki
apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/bussilinja-63-kuntoon/
HEL 2019-000374

22. Aloitteista puhuttava aloitteina
Aloitteen sisältö
Aloitteen tehtyäni olen huomannut yhden erittäin häiritsevän asian: Aloitevastauksissa tai
vireillepanoilmoituksessa aloitetta kutsutaan aina ja toistuvasti palautteeksi, vaikka kyseessä onkin aloite.
Tällainen on suorastaan loukkaavaa ja halventavaa tehtyjä aloitteita kohtaan, sillä kyseessähän on nuoren
tekemä aloite. Täten vaadinkin, että kaikissa vastauksissa käytetään käsitettä aloite palautteen sijaan.
Antti Avoranta
Yli 20 aloitteen tekijä
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/10 klo 09:48

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.3.2019

Vastaus

Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa.
Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen
kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi aloite-termin kattavasta käytöstä
Aloitteessasi kiinnitit huomiota siihen, että nuorten aloitteista on käytetty myös palaute-termiä. Aloitteen
tekijä voi tosiaan saada automaattisesti lähetetyn sähköisen viestin, esimerkiksi "Kiitos palautteestasi". Tämä
johtuu siitä, että nuorten aloitteet ohjautuvat valmisteluun kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.
Kaikkialla muualla kuin sähköisessä järjestelmässä käytetään aloite-sanaa. Sähköistä järjestelmää pyritään
nyt korjaamaan niin, että sielläkin käytettäisiin palautteen sijasta aloite-sanaa.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/aloitteista-puhuttava-aloitteina/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000368

23. Lukioihin työelämäpäiviä
Aloitteen sisältö
Nykylukio on eroteltu työelämästä niin kauas kuin mahdollista. Lukiosta saa todella tärkeitä ja yleissivistäviä
tietoja, mutta derivaattakaavojen, toisen maailmansodan tapahtumien, merivirtojen pyörteiden ja
epistemologian opiskeleminen ei läheskään aina vaikuta kaikista merkittävimmältä asialta oman työuran
kannalta. Lukio-opinnot siis kaipaisivat työelämäläheisempää asennetta.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla on pyritty vastaamaan tähän ongelmaan: Siellä on ollut jo jonkin
aikaa käytäntö, jossa lukiolaisille tarjotaan parempaa ymmärrystä työelämästä ja työpaikoista niin
kutsuttujen työelämäpäivien muodossa. Työelämäpäivinä oppilaitokselle on tullut vierailijoita kertomaan
työpaikoista tai lukiolaiset ovat opettajan kanssa lähteneet jonnekin vierailulle tutustumaan kyseiseen
yritykseen tai organisaatioon. Oppilaitokselle on saapunut työelämäpäiville vierailijoita monista eri kohteista
kuten Ulkoministeriöstä ja Konecranesilta. Vierailuja on tehty laajasti erilaisiin kohteisiin
Luonnonvarakeskuksesta Suomen Kansallisteatteriin. Nämä työelämäpäivät ovat herättäneet todella paljon
uusia ajatuksia ja ennen kaikkea tuoneet konkretiaa lukio-opintoihin.
Jotta lukiota ja työelämää ei erotettaisi liikaa toisistaan, ehdotan, että Helsingin kaupunki ottaisi mallia
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta ja alkaisi järjestää kaikissa lukioissaan työelämäpäiviä.
Työelämäpäivät olisivat erittäin edullinen ja helppo tapa lähentää työelämää ja lukiota ja herättää uusia
ajatuksia lukiolaisille heidän tulevia uria koskien.
Antti Avoranta
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukion opiskelija
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/17 klo 22:01

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

18.3.2019

Vastaus

Hei,
Ehdotat aloitteessasi, että kaikissa lukioissa järjestettäisiin työelämäpäiviä Viikin normaalikoulun mallin
mukaisesti. Aloitteesi on hyvä ja ajankohtainen, kiitos!
Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmassa todetaan, että lukiot tarjoavat opiskelijoille
tilaisuuksia tutustua monipuolisesti sekä työelämään että jatko-opiskelupaikkoihin. Lukioissa luodaan ja
ylläpidetään yhteistyötä työelämän kanssa ja hyödynnetään pääkaupunkiseudun työelämän ja yritysten
tarjoamia opiskeluympäristöjä. Tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille
että opettajille tutustumismahdollisuuksia työelämään.
Helsingin kaupungin lukioissa on käynnissä monenlaista toimintaa lukioiden työelämälähtöisyyden
lisäämiseksi. Erityisesti opinto-ohjauksessa tehdään työelämäyhteistyötä, jotta opiskelijat saavat tietoa työja elinkeinoelämästä. Samoin yrittäjyyskasvatuksessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi yrittäjyysjärjestöjen
kanssa. Useissa lukioissa järjestetään erilaisia työelämäpäiviä, -tapahtumia ja opiskelijoiden yritysvierailuja.
Yhdessä lukiossa on toteutettu yritysvierailija-kurssi, jossa opiskelijat ovat kuulleet eri ammattialojen
edustajia ja tutustuneet näin erilaisiin ura- ja opintomahdollisuuksiin.
Työelämäpäivien ja vierailujen lisäksi Helsingin lukioissa on kokeiltu muitakin työelämäyhteyttä vahvistavia
toimintamalleja. Olemassa olevia lukiokursseja on kehitetty työelämälähtöisemmiksi ja luotu uusia
työelämälähtöisiä kursseja. Lisäksi lukioissa on kehitetty alumnitoimintaa, jossa alumneja ja lukioopiskelijoiden huoltajia on pyydetty lukioihin kertomaan omista urapoluistaan ja työtehtävistään. Lukioissa
on myös toteutettu joko kokeiluna tai opinto-ohjauksen kurssin yhteydessä uravarjostusta, jossa opiskelijalla
on mahdollisuus tutustua valitsemaansa ammattiin uravarjostuspäivän aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pitää lukiokoulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistamista tärkeänä.
Olen samaa mieltä. Saamani tiedon mukaan kaupungin lukioissa työelämäyhteistyön kehittämistä jatketaan
yhdessä lukioiden kanssa suunnitellen.
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin 09 310 82745, jaana.kariniemi(a)hel.ﬁ
Pia Pakarinen
Apulaispormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lukioihin-tyoelamapaivia/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-000793

24. Rakennuksiin enemmän aurinko- ja tuulivoimaloita
Aloitteen sisältö
Ilmastonmuutos on todellinen uhka, joka tarvitsee toimia. Ilmastonmuutos ei tule vaikuttamaan ainoastaan
nykyiseen nuoreen sukupolveen vaan myös moniin tuleviin. On myös muistettava, että kaupungeilla ja
energiaratkaisuilla on erittäin suuri merkitys, mikäli ilmastonmuutosta halutaan hillitä. Helsingin kaupunki
voisikin ottaa uusia toimia hillitäkseen ilmastonmuutosta ja vähentääkseen päästöjään.
Voisiko Helsinki asentaa aurinkopaneeleita ja pieniä tuulivoimaloita kaikkiin niihin rakennuksiin, joihin
teknisesti, hallinnollisesti ja muista syistä on mahdollista? Mielestäni voisi. Tällä aloitteella ehdotankin, että
Helsinki asentaisi aurinkopaneeleita ja pieniä tuulivoimaloita kaikkiin niihin rakennuksiin, joihin on
mahdollista. Toimenpide maksaisi itsensä aikanaan takaisin aurinko- ja tuulivoimaloiden tuottaessa riittävästi
energiaa.
Antti Avoranta Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/01/29 klo 19:11

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

2.8.2019

Vastaus

Nuorten aloite aurinko- ja tuulivoimaloiden asentamisesta rakennuksiin
HEL 2019-001420 T 11 00 02
Kiitos aloitteesta ja anteeksi, että kesti vastata! Aloitteesi on linjassa
kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman sekä
muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien sopimusten
ja ohjelmien kanssa, jotka Helsingin kaupunki on allekirjoittanut.
Helsingillä on vuodesta 1993 alkaen ollut monia energiatehokkuuden
parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä
sitoumuksia. Viimeisin ja merkittävin on Hiilineutraali Helsinki 2035 päästövähennysohjelma, jossa kuvataan toimenpiteet, joilla uusiutuvaa
energiantuotantoa ja energiatehokkuutta edistetään rakennuskannassa
kaupungissa niin, että Helsinki on hiilineutraali vuonna 2035.
Ehdotat aloitteessasi aurinkopaneeleiden ja pienten tuulivoimaloiden lisäämistä
kaikkiin niihin rakennuksiin, joihin se teknisesti, hallinnollisesti
ja muista syistä on mahdollista.
Aurinkosähkövoimaloiden osalta kaupungin tavoite on juuri esittämäsi
mukainen: voimaloita rakennetaan kaikkiin sellaisiin rakennuksiin, joihin
se muiden reunaehtojen puolesta on mahdollista. Näitä reunaehtoja
ovat mm. rakenteiden kestävyys, sähkö- ja paloturvallisuusmääräykset,
kunnossapitomahdollisuudet, kaupunkikuva sekä hankkeen taloudellinen
kannattavuus eli tuotetun sähkön määrä ja investoinnin toteuttamisen
kustannukset.
Helsingin kaupunki voi vaikuttaa omistamissaan kiinteistöissä tuotettuun
uusiutuvaan energiaan, ja lisäksi kaupunki voi kaavoituksen ja
tontinluovutuksen avulla vaikuttaa myös muiden kiinteistöjen ratkaisuihin.
Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitteena onkin, että aurinkosähköä
tuotettaisiin kaupungin alueella jopa kolmasosassa rakennuksista. Tämä tarkoittaa, että Helsinki pyrkii
edistämään aurinkovoimaloiden lisääntymistä
koko kaupungin alueella.
Aurinkovoimalat Helsingin kaupungin rakennuskannassa
Ensimmäiset aurinkosähkövoimalat kaupungin omistamiin rakennuksiin
on rakennettu vuonna 2009. Seuraavina vuosina toteutettiin muutamia
aurinkosähköhankkeita. Vuonna 2016 kaupunki kartoitti aurinkosähkön
kustannustehokkaita toteuttamismahdollisuuksia kaupungin palvelurakennuskannassa
ja siitä käynnistyi laajempi aurinkosähkövoimaloiden
toteuttaminen.

Tarkempaa tietoa jo toteutetuista aurinkosähkövoimaloista löytyy
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/aurinkoenergiaahelsingin-kaupungin-rakennuksiin.
Tiedotteessa mainittujen Finlandia-talon, Länsiterminaalin ja useiden
koulujen lisäksi voimalat asennetaan keväällä 2019 Puistopolun peruskoulun
ja Arabian monitoimitalon katoille. Lisää aurinkosähkön jälkiasennuskohteita
selvitetään ja toteutetaan jatkuvasti.
Myös moniin valmistumassa oleviin peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteisiin
on tulossa aurinkosähkövoimalat, esimerkiksi päiväkoti Neulaseen
ja Vesalan peruskoulun laajennukseen. Metropolian uudelle
kampukselle Myllypurossa toteutetaan aurinkosähkövoimala useammassa
vaiheessa. Suunnittelussa on myös kymmeniä peruskorjaus- ja
uudisrakennushankkeita, joihin tulee aurinkovoimaloita.
Kuten olit aloitteessasi tunnistanut, kaikkiin rakennuksiin aurinko- ja
tuulivoimaa ei voi erilaisista syistä asentaa. Aurinkoenergian, samoin
kuin tuulivoimankin, haasteena on, että tuotanto ja kulutus eivät aina
osu samaan ajankohtaan. Energian varastoinnin kehittyessä tätä pystytään
tasaamaan. Tällä hetkellä pienimuotoisesti tuotetun sähkön myyminen
sähköverkkoon ei ole kannattavaa. Kannattavimpia kohteita aurinkosähkön
soveltamiseen ovat sellaiset, joissa kaikki tuotettu aurinkoenergia
voidaan käyttää kohteen oman sähkönkulutuksen kattamiseen,
eli kohteessa käytetään energiaa kesäaikana ja käyttöä on ympäri
vuorokauden. Jos lisäksi rakennuksen kattopinta-ala on suuri, tasainen
ja muista esteistä vapaa, nousee voimalan kannattavuus. Jatkuvasti
tai suuren osan ajasta varjossa oleville katoille aurinkovoimaloiden
rakentaminen ei luonnollisestikaan ole kannattavaa.
Uudisrakennushankkeiden yhteydessä selvitetään aina, voidaanko uusiutuvia
energioita ja siten myös aurinkosähköä hyödyntää ko. rakennuskohteessa.
Samalla selvitetään mahdollisuudet esimerkiksi maalämmön
tai muiden lämpöpumppujen hyödyntämiseen. Lähtökohtaisesti
tavoitteena on, että noin 10 % energiantarpeesta tuotetaan uusiutuvilla
energioilla. Osuus voi olla huomattavasti isompikin, jos rakennuksessa
on paljon energian käyttöä kesäaikaan.
Historiallisissa rakennuksissa tarvitaan usein kaupunkikuvasta ja suojeluarvoista
vastaavien viranomaisten hyväksyntä uusiutuvan energian
laitteistoille.
Uusiutuvan energian laitteistojen asennus olemassa oleviin rakennuksiin
vaatii aina rakennuksen rakenteellisen lujuuden selvittämisen. Sekä
tuulivoimala että aurinkosähkövoimala rasittavat rakennuksen kattoa
ja rakenteita staattisena painokuormana, mutta aiheuttavat myös vaihtelevaa
rasitusta mm. tuuli- ja lumitilanteen mukaan. Aurinkosähkövoimalan
asennus olemassa olevaan rakennukseen vaatii aina erilaisia
selvityksiä ja suunnitelmia, kuten katon kantavuusselvityksen. Lisäksi
on laadittava sähkösuunnitelma voimalan vaatimista sähköteknisistä
muutoksista, sähkösyöttöjen reiteistä ja löydettävä rakennuksesta tilat
voimalan tekniikalle. Kaikki nämä voidaan uudisrakennuksissa tehdä
rakennuksen suunnittelun yhteydessä valmiiksi.
Aurinkosähkövoimalat sijoittuvat usein rakennuksen katolle niin, että ne
eivät näy maatasolle. Esimerkiksi Teurastamon alueella Kalasatamassa
on aurinkosähkövoimala, joka ei näy Teurastamon tapahtuma-alueelle.
Pienet tuulivoimalat Helsingin kaupungin rakennuksissa
Pientuulivoimaa on kokeiltu osana rakennusta toistaiseksi vain Viikin
ympäristötalossa. Ympäristötalon katolla on neljä pientä aksiaalista tuuliturbiinia,
joiden yhteisteho on 0,28 kW. Käytännössä tämän voimalan
tuotanto riittää vain matkapuhelimen lataamiseen. Piha-alueella pientuulivoimaa
on Harakan luontokeskuksessa (4 kW) sekä toimintansa
lopettaneessa Gardenia-puutarhassa.

Kaupunkialueella pientuulivoiman tuotantoon vaikuttavat merkittävästi
rakennuksen sijainti ja paikalliset tuuliolosuhteet. Käytännössä vain
meren rannalla sijaitsevat sekä hyvin korkeat rakennukset tulisivat kyseeseen
tuulivoiman tuotannossa.
Olemassa olevien rakennusten rakenteissa ei ole varauduttu siihen, että
ne kestävät voimalan rakenteisiin aiheuttamat rasitukset, joita syntyy
erityisesti tuulen, lumen ja jään takia. Tuulivoima aiheuttaa rakenteille
myös sivuttaissuuntaisia rasituksia. Kun pientuulivoimala on sen kokoinen,
että se tuottaa rakennukseen kunnolla hyödynnettävän määrän
sähköä, sen aiheuttama rasitus rakenteille on merkittävä. Rakenteiden
vahvistaminen jälkikäteen on haasteellista, ellei kyseessä ole laaja peruskorjaus.
Kaupungissa tuuliolosuhteet ovat hyvin vaihtelevat esim. muista rakennuksista
johtuen, jolloin todellinen sähköntuotanto jää yleensä vielä
laskennallista tuotantoa pienemmäksi. Sopivien rakennusten löytäminen tuulivoimalle on siis haastavaa ja
sähköntuotanto jäisi usein pieneksi.
Vaihtoehtona on hyödyntää tontti- tai piha-aluetta erillisen pientuulivoimalan
rakentamiseen, mutta lähellä maan tasoa ympäröivän
kaupunkirakenteen esteet saavat monilla tonteilla aikaan sen, että tuotantopotentiaali
on hyvin vähäinen. Tuulivoima on ainakin nykyisellä
tekniikalla järkevämpää toteuttaa isoina voimaloina esim. merelle tai
maastoon. Tämän takia kaupunki on toistaiseksi keskittynyt aurinkovoiman
edistämiseen omassa rakennuskannassaan.
Yhteenveto
Helsingin kaupungilla on koko ajan käynnissä hankkeita, joilla pyritään
lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa kaupungin omistamissa kiinteistöissä.
Niihin rakennuksiin, joihin on mahdollista asentaa aurinkopaneeleita,
niin myös tehdään ja tällä hetkellä näyttää siltä, että aurinkosähkövoimalat
tulevat lisääntymään kaupungin rakennuskannassa
huomattavasti lähivuosina.
Merkittävä tuulivoimatuotanto integroituna rakennukseen kaupunkialueella
on haasteellista ja tämän vuoksi on keskitytty aurinkosähkön tuotantoon.
Kaupunki seuraa kuitenkin koko ajan pientuulivoimaloiden kehittymistä
ja kokeilee uusia tekniikoita tarvittaessa.
Aurinkovoimaloiden määrän lisääntyminen kiihtyy myös oleellisesti, mikäli
suurelta osin kesäaikaan ajoittuvan aurinkosähkötuotannon energianvarastointitekniikat
kehittyvät ja halpenevat. Merkkejä varastointitekniikoiden
kehityksestä on jo näkyvissä, jolloin kaupungin rakennuskannassa
voitaisiin toteuttaa aurinkoenergian tuotantoa kustannustehokkaasti.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Sirpa Eskelinen, johtava energia-asiantuntija, puhelin: 310 39113
sirpa.eskelinen(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/rakennuksiin-enemman-aurinko-ja-tuulivoimaloita/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-001420

25. Nuorisoneuvostolle aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle
Aloitteen sisältö
Helsingin nuorisoneuvostolla ei ole oikeutta tehdä aloitteita kaupunginvaltuustolle, mikä on todella suuri sääli.
Valtuustoaloitteen tekeminen olisi todella mahtava edistysaskel nuorten vaikuttamismahdollisuuksien
parantamisen saralla. Näin nuorisoneuvosto voisi saada konkreettisen keinon kaupungissa olevan epäkohdan
korjaamiseksi, koska tällöin nuorisoneuvosto ei olisi yksittäisten hyväntahtoisten kaupunginvaltuutettujen
varassa.
Asian suhteen Helsinki on jälkijunassa: 13.9.2018 julkaistussa tiedotteessaan Nuorisovaltuusto jo lähes
jokaisessa kunnassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry kertoo, että Aluehallintovirastojen tekemässä
kyselyssä "aloiteoikeuden valtuustolle tarjoaa tavalla tai toisella 60% vastanneista kunnista". Suomen
suurimpana kaupunkina Helsingin pitäisi huolehtia paremmin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.
Näistä perusteluista johtuen ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin, joiden seurauksena
Helsingin nuorisoneuvosto saisi aloiteoikeuden kaupunginvaltuustolle.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n tiedote:
http://www.nuva.fi/tiedotteet/2018/9/13/tiedote-nuorisovaltuusto-jo-lhes-jokaisessa-suomenkunnassa?rq=lautakunta

Aloite jätetty

2019/02/02 klo 09:44

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.3.2019

Vastaus

Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä.
Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia
keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin
kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi kaupunginvaltuuston päätäntävallasta nuorten aloitteista ja nuorisoneuvoston aloiteoikeudesta
kaupunginvaltuustolle
Ehdotat, että kaupunginvaltuusto voisi nuorten aloitteita käsitellessään tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten
aloitteiden suhteen. Ongelmaksi olet nähnyt sen, että aloitekäsittelyn aikana tehdyt toivomusponnet eivät ole
sitovia.
Aloitteesi osuu suoraan kunnallisen demokratian ja päätöksentekojärjestelmän keskiöön. Kaupunginvaltuuston
päätettäväksi kuuluvista asioista on säädetty kuntalaissa. Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan
toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää näin ollen esimerkiksi
kuntastrategiasta, hallintosäännöstä ja talousarviosta. Yleisesti voidaan todeta, että valtuusto päättää tärkeistä
kuntaa koskevista asioista ja kannanotoista, ellei asiaa ole säädetty tai hallintosäännöllä määrätty alemman
viranomaisen ratkaistavaksi. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa myös periaate, että kukin viranomainen on
oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei siis voi ottaa päätettäväkseen
asiaa, joka kuuluisi kaupunginhallituksen tai yksittäisen viranhaltijan päätettäväksi. Aloitteessasi ehdotettu
menettely ei näin ollen vastaa meidän kunnallishallinnon keskeisiä periaatteita. Sen lisäksi on hyvä huomata
sekin, että kaupungin toiminnassa on pitkälti kyse palvelujen tuottamisesta, arjen toiminnasta, jossa pidetään
huolta päivittäisestä kasvatuksesta ja koulutuksesta, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksista ja muista kaupungin

palveluista. Eri toimielinten tekemät päätökset antavat tälle toiminnalle reunaehdot ja ohjaavat menettelyjä
tietyissä asiaryhmissä, esimerkiksi hankintoja tehtäessä. Arkinen toiminta pyörii kuitenkin työntekijöiden
ammattitaidon ja osaamisen ja jatkuvasti kehitettävän johtamiskulttuurin varassa niin, että arkityössä
joudutaan harvoin turvautumaan kirjallisiin päätöksiin.
Olet myös ehdottanut, että Helsingin nuorisovaltuustolle annettaisiin oikeus aloitteiden tekoon valtuustolle.
Tämän osalta viittaan edellä olevaan, ja myös kommentteihin, joita esitin kaupunginosailtoja koskevan
aloitteesi yhteydessä. Nuorten vaikuttamisjärjestelmää on muutenkin kehitetty niin, että nuorille on avautunut
monia uusia paikkoja, joissa osallistua ja vaikuttaa. Vuodesta 2018 nuorisoneuvosto on mm. jakautunut neljään
toimialatiimiin, jotka tapaavat toimialojen johtoa ja käyvät
keskustelua ajankohtaisista asioista. Parhaillaan on menossa kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajille on
annettu läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakunnissa. Itse painotan nuorten ja kaupungin työntekijöiden
kohtaamisia ja keskusteluja, vuorovaikutusta ja sitä kautta kertyvää tietoa ja kehittämistä. Kuten jo tuossa
edellä totesin, valtaosa kaupungin toiminnasta koostuu arkisesta työstä, jonka kehittämiseen on laajasti
kutsuttu kaupunkilaisia mukaan, nuoria heidän joukossaan.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Nasima Razmyar, apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorisoneuvostolle-aloiteoikeus-kaupunginvaltuustolle/
HEL 2019-001647

26. Kaupunginvaltuustolle päätäntävalta nuorten aloitekäsittelyssä
Aloitteen sisältö
Ruudin nuorten aloitejärjestelmä on idean tasolla todella mahtava: matalalla kynnyksellä kuka tahansa nuori
voi tehdä aloitteen, joka kaiken kukkuraksi vielä pitää käsitellä. Tässä on eräs todella suuri ongelmakohta.
Nykyisellään nuorten aloitteita käsitellessään Helsingin kaupunginvaltuustolla ei ole päätäntävaltaa
varmistaakseen, että yksikään nuorten aloite oikeasti toteutuisi. Sen sijaan kaupunginvaltuusto voi tehdä
toivomusponsia, jotka eivät lainkaan sido.
Aloitejärjestelmän toimivuus paranisi huomattavasti, jos tämä ongelmakohta korjattaisiin. Ehdotankin siis, että
aloitteita käsitellessään Helsingin kaupunginvaltuusto voisi tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten aloitteiden
suhteen.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/02/04 klo 13:43

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm
Vastaus

26.3.2019
Hyvä Antti
Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän
tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä
osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.
Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta.
Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:
Aloitteesi kaupunginvaltuuston päätäntävallasta nuorten aloitteista ja nuorisoneuvoston aloiteoikeudesta
kaupunginvaltuustolle
Ehdotat, että kaupunginvaltuusto voisi nuorten aloitteita käsitellessään tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten
aloitteiden suhteen. Ongelmaksi olet nähnyt sen, että aloitekäsittelyn aikana tehdyt toivomusponnet eivät ole
sitovia.
Aloitteesi osuu suoraan kunnallisen demokratian ja päätöksentekojärjestelmän keskiöön. Kaupunginvaltuuston
päätettäväksi kuuluvista asioista on säädetty kuntalaissa. Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan
toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää näin ollen esimerkiksi
kuntastrategiasta, hallintosäännöstä ja talousarviosta. Yleisesti voidaan todeta, että valtuusto päättää tärkeistä
kuntaa koskevista asioista ja kannanotoista, ellei asiaa ole säädetty tai hallintosäännöllä määrätty alemman
viranomaisen ratkaistavaksi. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa myös periaate, että kukin viranomainen on
oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei siis voi ottaa päätettäväkseen
asiaa, joka kuuluisi kaupunginhallituksen tai yksittäisen viranhaltijan päätettäväksi. Aloitteessasi ehdotettu
menettely ei näin ollen vastaa meidän kunnallishallinnon keskeisiä periaatteita. Sen lisäksi on hyvä huomata
sekin, että kaupungin toiminnassa on pitkälti kyse palvelujen tuottamisesta, arjen toiminnasta, jossa pidetään
huolta päivittäisestä kasvatuksesta ja koulutuksesta, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksista ja muista kaupungin
palveluista. Eri toimielinten tekemät päätökset antavat tälle toiminnalle reunaehdot ja ohjaavat menettelyjä
tietyissä asiaryhmissä, esimerkiksi hankintoja tehtäessä. Arkinen toiminta pyörii kuitenkin työntekijöiden
ammattitaidon ja osaamisen ja jatkuvasti kehitettävän johtamiskulttuurin varassa niin, että arkityössä
joudutaan harvoin turvautumaan kirjallisiin päätöksiin.
Olet myös ehdottanut, että Helsingin nuorisovaltuustolle annettaisiin oikeus aloitteiden tekoon valtuustolle.
Tämän osalta viittaan edellä olevaan, ja myös kommentteihin, joita esitin kaupunginosailtoja koskevan
aloitteesi yhteydessä. Nuorten vaikuttamisjärjestelmää on muutenkin kehitetty niin, että nuorille on avautunut
monia uusia paikkoja, joissa osallistua ja vaikuttaa. Vuodesta 2018 nuorisoneuvosto on mm. jakautunut
neljään toimialatiimiin, jotka tapaavat toimialojen johtoa ja käyvät

keskustelua ajankohtaisista asioista. Parhaillaan on menossa kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajille on
annettu läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakunnissa. Itse painotan nuorten ja kaupungin työntekijöiden
kohtaamisia ja keskusteluja, vuorovaikutusta ja sitä kautta kertyvää tietoa ja kehittämistä. Kuten jo tuossa
edellä totesin, valtaosa kaupungin toiminnasta koostuu arkisesta työstä, jonka kehittämiseen on laajasti
kutsuttu kaupunkilaisia mukaan, nuoria heidän joukossaan.
Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.ﬁ

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Nasima Razmyar, apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kaupunginvaltuustolle-paatantavalta-nuorten-aloitekasittelyssa/
HEL 2019-001727

27. Mässa för kommande yrkesval
Aloitteen sisältö
En mässa för högstadieungdomar (årskurs 7-9) som introducerar ungdomar till olika yrken.
På plats finns representanter från olika yrken (kock, städerska, lärare, polis, advokat, läkare, journalist,
veterinär och andra intresserade arbetsplatser) som berättar hur vardagen i varje yrke ser ut. Här berättas
även den ungefärliga lönen, arbetstider, hurdan utbildning och erfarenhet som behövs etc. Här
presenteras även utrustning som används inom yrket, t.ex. veterinärens redskap och hur de används osv.
Varje yrke har sin egen bås och här får man konkret prova på att arbeta på yrket.
Universitet och yrkesinstitut har flyers och info om sina utbildningsprogram som leder till dessa yrken.
Mässan vore ett samarbete mellan högstadierna och olika företag och sponsorer. Skolorna gör
exkursioner till mässan tillsammans med eleverna. Eleverna har som uppgift att besöka t.ex 5/10 båsar där
de får en stämpel. I slutet har man god på tid på sig att besöka det mest intressanta båset eller något man
missat.
Önskemålet av ungdomarna vore att evenemanget skulle ordnas i Helsingfors (t.ex. i Mässentrum) och att
det vore gratis. Evenemanget är tvåspråkigt, en del kan även gå på engelska.
Mässan ordnas under senhösten före högstadieelevernas gymnasieval.
En yrkesmässa skulle ta bort stress från ungdomar och göra dem mera självsäkra inför deras val gällande
framtiden. Genom evenemanget har eleverna lättare att bestämma vilka ämnen de vill satsa på. Eleverna
får inspiration och får information om yrken som de inte vetat att existerar.
13 ungdomar i högstadieåldern har varit med och gjort initiativet och deltar gärna i fortsatta planeringen.
Aloite jätetty

2019/02/07 klo 18:02

Toimiala

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

11.4.2019

Vastaus

MÄSSA FÖR KOMMANDE YRKESVAL
Hej,
Du föreslàr i ditt initiativ, att man arrangerar en mässa som presenterar olika yrken för
hogstadieungdomar (årskurs 7-9).
Tack för ditt initiativ!
Yrkesvalsfrågor är mycket aktuella för ungdomar och det är viktigt att få information och stöd i dessa
ärenden i god tid.
Sektorn för fostran och utbildning har gett utlåtandet som finns som bilaga. Där framgår, att sektorn har
för avsikt att bjuda in er ungdomar för vidare diskussion i ärendet.
Tilläggsinformation Anja Vallittu stadssekreterare, tel 09 310 36046 anja.vallittu(a) hel.ﬁ
Med vänliga hälsningar,
Pia Pakarinen
Biträdande borgmästare
20.3.2019 Toimialan lausunto nuorten aloitteesta koskien ammatinvalintamessuja (Mässa för kommande
yrkesval)
HEL 2019-001874 T 12 04 00

Då man funderar på sitt framtida yrkesval är det viktig att kartlägga sitt kunnande, sina styrkor och sina
intressen. Det är också bra att fundera över vad man upplever som viktigt och meningsfullt. För att fatta
beslut om framtida utbildningsval behöver man också konkret information om olika yrken och
arbetsuppgifter samt vilka utbildningar som leder till dem.
Next Level är Helsingfors stads koncept för att hjälpa högstadieungdomar att fundera över sin egen studieoch yrkesväg och att kartlägga sina styrkor. Next Level ordnas som områdesvisa evenemang och syftar till
att ge stadens niondeklassare inspiration och information för kommande yrkesval. Eleverna får möjlighet
att fundera över vilka egenskaper och styrkor de har, och i vilket yrke dessa skulle komma väl till pass.
Detta hjälper eleverna att reﬂektera över vad de vill jobba med framöver, och underlättar därmed valet av
studieplats för det andra stadiet. Hösten 2018 genomfördes evenemanget i huvudsak på ﬁnska, och
Hoplaxskolans niondeklassare deltog i en tvåspråkig pilot. Inför hösten 2019 planeras verksamheten att
utvecklas till att omfatta stadens samtliga svenskspråkiga grundskolor.
Konceptet utvecklas kontinuerligt och idén om att kombinera Next Level-evenemangen med någon typ av
mässa, med utställare som företräder olika utbildningar och yrkesval har kommit upp i andra
sammanhang. Vi ser gärna att de ungdomar som varit med och gjort initiativet om en mässa för
kommande yrkesval deltar i det fortsatta arbetet med att utveckla Next Level-eventet inför hösten 2019.
Sektorn för fostran och utbildning kontaktar er för att närmare komma överens om hur vi tillsammans
kunde utveckla konceptet.
Fostrans- och utbildningssektorn har betts att inkomma med ett utlåtande innan 8.2.2019 rörande det
bifogade initiativet från Helsingfors ungdomsråd om en mässa för kommande yrkesval.
Lisätiedot Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047
tuulia.tikkanen(a)hel.ﬁ
Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/massa-for-kommande-yrkesval/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-001874

28. TET-harjoittelu kaikille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille
Aloitteen sisältö
Helsingissä peruskouluja on moneen otteeseen ja niin on myös niiden erilaisia käytäntöjä Työelämään
tutustumisjaksoissa (TET). TET on nuorelle oiva keino saada arvokasta työkokemusta erilaisilta aloilta ja joillakin
onnekkailla se johtaa vielä kesätyöpaikkaan tai osa-aikatöihin. Samalla nuori pääsee kokeilemaan erilaisia aloja
ja sitä kautta hän ymmärtää paremmin, mitä hän itse haluaa tehdä aikuisena.
TET:in suhteen käytännöt vaihtelevat Helsingin eri peruskouluissa. Joissain peruskouluissa
kahdeksasluokkalaisilla ei ole lainkaan TET-jaksoa, mikä on suorastaan valitettavaa. Oman kokemukseni
mukaan TET avasi silmiä, sillä itse suoritin ne hyvinkin erilaisissa paikoissa. Jos osa helsinkiläisistä pääsee
kahteen TET-jaksoon, mutta toiset vain yhteen, ei eri kouluissa olevien nuorten yhdenvertaisuus toteudu.
Ehdotankin, että kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa varmistettaisiin, että jokaisessa sen peruskoulussa on
TET-jakso sekä kahdeksas- että yhdeksäsluokkalaisille.
Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
Aloite jätetty

2019/02/13 klo 08:56

Toimiala

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

3.4.2019

Vastaus

TET- HARJOITTELU KAIKILLE 8. JA 9.LUOKKALAISILLE
Hei,
Ehdotat aloitteessasi, että kaikissa Helsingin eri peruskouluissa varmistettaisiin TET- jakson järjestyminen sekä
8. että 9. luokkalaisille. Kiitos aloitteesta!
TET-harjoittelu kuuluu kaikille oppilaille koulunkäyntiin ja on osa opetusta. Se, miten jaksojen ajankohdat ja
kesto kussakin järjestetään, on kunkin kaupungin oman tai yksityisen koulun harkinnassa. On tärkeää, että
kouluilla on mahdollisuus itsenäisesti
suunnitella toimintaa tältä osin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antoi asiassa liitteenä olevan lausunnon, josta käy tarkemmin ilmi
kaupungin toimintaperiaatteet TET-harjoittelussa. Huomionarvoista on mielestäni, että TET-toimintaa
kehitetään myös sisällöllisestä näkökulmasta. Toivon nuorten omaa aloitteellisuutta mukaan kehittämistyöhön!
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.ﬁ
Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Liite:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 20.3.2019
Toimialan lausunto nuorten aloitteesta koskien TET-harjoittelusta kaikille 8. ja 9.luokkalaisille
HEL 2019-002008 T 12 01 01
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon Helsingin nuorisoneuvoston jäsenen Antti
Avorannan aloitteesta koskien TET-harjoittelua kaikille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille.
TET -harjoittelu on osa opetussuunnitelman perusteiden mukaista kouIunkäyntiä ja opetustyötä. Oppilaiden
työelämään tutustuminen alkaa jo vuosiluokkien 1 - 6 aikana. Oppilaille järjestetään perusopetuksen 7-9
vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn
arvostuksen lisäämiseksi. Suurimmassa osassa kaupungin kouluja TET -jaksotjärjestetään 8. ja 9. vuosiluokalla.

Pääosin kaupungin koulujen työjaksot ovat kaksi viikkoa 9. vuosiluokalla ja useimmiten viikko tai muutamia
päiviä 8. vuosiluokalla. Lisäksi oppilailla on pääosin mahdollisuus tutustua työelämään tutustumispäivissä 7.
vuosiluokalla. Kouluissa, joissa ei ole esimerkiksi viikon TET -jaksoa 8. vuosiluokalla, järjestetään esimerkiksi
työnhakutapahtumia yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa, joissa nuoret harjoittelevat toiminnallisesti työn
hakua ja CV:n kirjoittamista.
Työelämään tutustumisen tärkeä tavoite on tukea nuoren vahvuuksia, unelmia ja urasuunnittelua. Työelämään
tutustumisesta nuori hyötyy eniten, kun toiminta harjoittelujaksolla tai muutoin kiinnitetään tavoitteellisesti
osaksi nuoren oppimisprosessia sekä ura- ja elämänsuunnitelmaa. TET -jaksojen yhteydessä voidaan järjestää
myös tutustumista ammatilliseen koulutukseen, ja näin vahvistaa nuoren ura- ja elämänsuunnittelua
oppilaanohjauksen tavoitteiden mukaisesti.
Helsingin kaupungin koulut määrittelevät itsenäisesti koulun toimintasuunnitelmaan Iukuvuosittain TET jaksojen ajankohdat ja keston. Koulut käyttävät omaa harkintaa jaksojen osoittamisessa koulun
oppilaanohjauksen tavoitteiden mukaisesti. Jaksojen ajankohdista päätettäessä koulut huomioivat myös
Iähikoulujen jaksojen ajankohdat, ja näin hyödynnetään alueen työpaikkojen saatavuutta parhaalla tavalla.
Helsingissä on myös 25 yksityistä koulutuksen järjestäjää, joiden opetussuunnitelmat ja työelämään
tutustumisen linjaukset voivat poiketa kaupungin järjestelyistä.
Omakohtaiset kokemukset ja työelämätuntemus auttavat oppilaita tekemään tulevaan koulutukseen ja
ammattiin liittyviä päätöksiä. TET - jaksojen lisäksi voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti
työelämäyhteistyö on keskeinen osa eri oppiaineiden opetusta ja laaja-alaista osaamista siten, että se liittää
opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Tämä tukee oppilaan
tietoa ja oivalluksia erilaisista ammatillisista vaihtoehdoista osana kouluvuoden aikaista opetusta eikä
työelämään ja ammatillisiin vaihtoehtoihin tutustuminen rajoitu vain TET -jaksoihin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnissä TET –toiminnan kehittämiseen liittyviä
kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on kehittää työelämään tutustumisen toiminnan sisältöjä ja muotoja
sellaiseksi, että ne tukevat oppilaiden urasuunnittelua mielekkäällä tavalla. Kehittämisen painopiste on TET jaksojen määrän sijaan sisällöllisessä kehittämisessä. Kehittämisen tavoitteena on monipuolistaa ja uusin
innostavin tavoin liittää työelämään tutustumisen toiminta osaksi perusopetuksen arkea siten, että se on osa
oppilaan oppimisprosessia eikä erillinen saareke. Oleellisena osana tähän kuuluu myös 1-6 ja 7-9 luokkien
opettajien osaamisen kehittäminen työelämään tutustumisen toiminnan toteuttamisessa kouluissa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on pyydetty lausuntoa 8.2.2019 mennessä liitteenä olevasta Helsingin
nuorisoneuvoston jäsenen Antti Avorannan aloitteesta koskien TET-harjoittelua kaikille kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaisille.
Lisätiedot: Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047, tuulia.tikkanen(a)hel.ﬁ
Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tet-harjoittelu-kaikille-kahdeksas-ja-yhdeksasluokkalaisille/
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HEL 2019-002008

29. Ilmastonmuutos
Aloitteen sisältö

Hei!
Minä olen 13-vuotias tyttö (kohta 14) ja olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksesta. Haluaisin, että Helsinki
yrittäisi vielä enemmän estää ilmastonmuutosta & tehdä oman osansa. Vaadin enemmän aurinkopaneeleja,
enemmän tuulivoimaa, enemmän kasveja ja puita, enemmän lakeja, jotka vähentävät muovin käyttöä,
enemmän ekologisia ja eettisiä valintoja jne. Me kaikki hyötyisimme tästä suunnattoman paljon.
Kaupungistamme tulisi näyttävämpi ja vähemmän ”ankea”. Asukkaat pystyisivät vaeltaa puistoissa keskellä
luontoa rauhallisesti. Ihmiset voisivat oppia ja omaksua uudet ja ekologiset elämäntavat paljon nopeammin ja
paremmin! He kävelisivät töihin/ kouluun. Ostaisivat käytettyjä vaatteita vielä enemmän. Meidän pitäisi
myöskin hankkia ja korvata tavalliset autot sähköautoilla. Ja mieluiten olisi tietenkin hyvä, että ihmiset
käyttäisivät julkisia kulkuneuvoja, kävelisivät ja/tai pyöräilesivät. Haluaisin, että Suomi tekee mahdollisemman
paljon ekologisia ja eettisiä valintoja. Minä pyydän. Kiitos jo etukäteen!

Aloite jätetty

2019/02/25 klo 19:06

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

4.10.2019

Vastaus

Nuorten aloite ilmastonmuutoksen torjumista koskevan työn lisäämisestä
HEL 2019-002561 T 11 00 02
Hei,
Kiitos tärkeästä aloitteesta. Kaupunkimme on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen
torjuntaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja se näkyy
kaupungin arjessa ja päätöksenteossa. Olemme ylpeitä siitä, että
maailmassa ei ole montaa Helsingin kokoista kaupunkia, jotka olisivat
tarttuneet ilmastohaasteeseen yhtä kunnianhimoisesti kuin Helsinki on.
Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt
vuonna 2018 olivat 27 % prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990,
vaikka asukasluku on kasvanut 150 000:llä. Helsinkiläistä kohti laskettuna
päästöt olivat keskimäärin noin 45 % pienemmät. Jotta Helsingistä
tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän
ja nopeammin. Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin,
yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.
Kaikki aloitteessasi mainitsemasi asiat ovat tärkeitä maailman toimivimman
kaupungin ja erityisesti viihtyisän arjen rakentamisessa. Kaikkien
niiden osalta olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin. Toimenpiteet sisältyvät
pääosin Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelmaan.
Helsingin kaupunkistrategiassa on linjattu, että Helsinki ottaa vastuunsa
ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta
kunnianhimoisesti. Olemme asettaneet tavoitteeksi 60 prosentin
päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuustavoitteen
aikaistamisen vuodesta 2050 vuoteen 2035. Tavoitteiden saavuttamiseksi
tehtiin Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma, jonka
kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018.
On aina paljon helpompi puhua hienoja asioita ilmastonmuutoksen torjunnasta
ja kestävän kehityksen edistämisestä kuin oikeasti tehdä niitä
edistäviä tekoja. Olenkin ylpeä Helsingin toimintatavasta rakentaa hyvin konkreettinen, 147 tarkkaan
määritellyn toimenpiteen ohjelma, jolla

yhteisesti sitoutuen tavoitteeseen etenemme.
Esimerkiksi aloitteessasi esiin nostamiasi asioita aiotaan Hiilineutraali
Helsinki –ohjelmalla edistää seuraavasti:
- Kaupungin omassa rakentamisessa lisätään aurinkopaneeleja uudisrakentamisen
ja korjausrakentamisen yhteydessä (tmp 37)
- Kaupungin omistama energiayhtiö Helen
Enemmän tuulivoimaa
- Kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy lisännyt tuulivoiman
osuutta energiantuotannossa (tmp 71)
Enemmän kasveja ja puita
- Helsingin metsä- ja puustoverkostoa ylläpidetään ja kehitetään kaupunkisuunnittelussa.
Kaupunkipuita istutetaan paikkoihin, joissa niillä
on hyvät kasvun edellytykset (tmp 131)
- Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin
omistamat alueet kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään elinvoimaisina,
ja puustoltaan monilajisina kestävän metsänhoidon toimin.
(tmp 132)
Lakeja estämään muovin käyttöä
- Lakien säätäminen on valtion tehtävä, mutta osana hiilineutraalia
Helsinkiä on kiertotalouden ja jakamistalouden lisääminen. Tässä
on tarkoituksena vähentää turhaa materiaalien käyttöä ja näin vähentää
myös muovien käyttöä (tmp 114)
Enemmän ekologisia ja eettisiä valintoja
- Esimerkiksi kaupungin ruokapalveluissa kehitetään reseptejä, joiden
avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopäästöjä
ja suojella Itämerta. Liha- ja maitotuotteiden kulutusta hillitään.
Näin päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palveluissa kaupunkilaiset
voivat tehdä ruokavalinnat ekologisesti ja eettisesti (tmp
95)
Sähköautot
- Sähköautoille kaupunki lisää latausmahdollisuuksia vuokraamalla
latauspalveluja tarjoaville yrityksille paikkoja lataamiseen (tmp 18)
- Helsingin seudun liikennekuntayhtymä on jo lisännyt ja lisää edelleen
sähköbussien määrää julkisessa liikenteessä (tmp22)
Julkiset kulkuneuvot
- Julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi parannetaan vaihtomahdollisuuksia
(tmp 1) ja raitioliikennettä laajennetaan (tmp7)
Kävely ja pyöräily
- Pyörätieverkkoa laajennetaan ja parannetaan (tmp 2 ja 3). Pyöräteiden
talvihoitoa lisätään (tmp 4)

Kaikilla ehdottamillasi alueilla on käynnissä kaupungin parantamishankkeita,
mutta kaikissa myös aikajänne ulottuu pitkälle. Hienoa kuitenkin
on, että joka vuosi kuitenkin etenemme oikeaan suuntaan, kohti
asetettuja tavoitteita.
Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä
Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä paitsi omalla toiminnallaan,
mutta myös kannustamalla muita maailman kaupunkeja, valtioita ja yrityksiä
talkoisiin yhteisen päämäärän eteen. Tässä työssä kaupungin
muodostamat kansainväliset verkostot ovat erityisen arvokkaita yhteistyökumppaneita.
Loppuvuodesta Helsinki käynnistää kansainvälisen Helsinki Energy
Challenge –kilpailun, jossa kaupunki haastaa koko maailman pohtimaan
lämmöntuotannon ratkaisuja hiilen polton korvaamiseksi mahdollisimman
kestävällä tavalla, eli perustuen mahdollisimman vähäiseen
biomassan käyttöön. Tässä haastamme myös maamme omaa hallitusta
etsimään kestävämpiä lämmöntuotannon tapoja.
Toinen hyvä esimerkki kansainvälisestä vaikuttamistyöstä on Helsingin
sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden paikalliseen raportointiin.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että Helsinki haluaa kertoa ulospäin
muille kaupungeille ja koko kansainväliselle yhteisölle, miten kestävän
kehityksen periaatteita meidän kaupungissamme noudatetaan ja millaisia
ratkaisuja me olemme kehittäneet erilaisiin arjen haasteisiin. Voimme
samalla tarjota hyviä ratkaisuja myös muille, mutta oppia samalla
itse lisää. Helsinki on New Yorkin kaupungin jälkeen maailman toinen
kaupunki, joka sitoutui kestävän kehityksen tavoitteiden paikalliseen
raportointiin ja luovutimme ensimmäisen raporttimme YK:lle viime kesänä.
Olen vakuuttunut, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen
edistämisessä kaupungeilla on todella suuri rooli ja merkitys.
Kaupungit tekevät käytännönläheistä työtä oikeastaan kaikilla sektoreilla, jotka ovat ilmastonmuutoksen
torjunnan kannalta merkityksellisiä.
Kaupunkien toimien vaikuttavuus on siten heti konkreettisempi ja tuntuvampi
kuin esimerkiksi valtioilla. Yksittäisetkin teot ja valinnat voivat
nousta merkitykseltään suuriksi, kunhan kaupungit tekevät konkreettista
yhteistyötä ja jakavat aktiivisesti kokemuksiaan.
Olen itse hyvin sitoutunut tähän työhön ja koen, että sillä on merkitystä
niin helsinkiläisten hyvinvoinnin kuin laajemmin paremman huomisen
kannalta.
Lisätiedot: Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi
Jan Vapaavuori
pormestari
Linkki

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

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-002561

30. Graffitiseinä ja grillikatos Kannelmäkeen / Malminkartanoon
Aloitteen sisältö

Me kannelmäkeläiset / malminkartanolaiset nuoret haluamme graffitiseinän alueellemme. Graffitiseinän
yhteyteen olis myös kiva, jos siihen saataisiin grillikatos myös.
Nämä pitäisi tulla tänne siksi, että nuoriso tykkää tehdä graffiteja nykyään luvallisesti.
Poliisikin tykkäis, että nuoret saisivat tehdä luvallisia graffiteja seinälle eikä niitä tehtäisi talojen seiniin luvatta.
Graffitiseinän avajaisten yhteydessä grillikatoksessa olisi tarjolla makkaraa ja halukkaat voisivat tehdä graffiteja
seinälle.

Aloite jätetty

2019/02/28 klo 19:00

Toimiala

Kaupunki ja kaupunkiympäristö

Vastaus pvm

4.10.2019

Vastaus

Nuorten aloite graffitiseinästä ja grillikatoksesta Kannelmäkeen /
Malminkartanoon
Kiitos aloitteestasi ja anteeksi, että kesti vastata! Kuten penkkejä ja valaistusta
koskevaan aloitteeseesi antamassani vastauksessa totesin,
Honkasuon, Kuninkaantammen, Malminkartanon, Kannelmäen, Hakuninmaan
ja Maununnevan alueelle ollaan laatimassa uutta aluesuunnitelmaa,
jonka luonnos valmistuu näillä näkymin vuoden vaihteen paikkeilla.
Aluesuunnitelman yhteydessä selvitetään, voiko grillikatoksesta käynnistää
hankkeen - samaan tapaan kuin penkkien kanssa. Varsinaisen
grillin sijoittaminen alueelle vaatii tarkastelua. Tällä hetkellä kaupunki ei
toteuta grillikatoksia, sillä kaupunki on valmistelemassa grillipaikkalinjausta,
joka ei ole vielä valmis. Linjaus määrittelee yleisillä alueilla olevien
grillien käytön ja sijoittelun koko kaupungin tasolla. Linjauksessa
on hahmoteltu mahdollinen sijoituspaikka Mätäjoen mutkaan Kartanonhakaan.
Osallistavan budjetoinnin äänestyksessä on myös yksi suunnitelma,
joka esittää grillikatosta alueelle. Jos suunnitelma äänestetään
voittoon, käynnistyy grillipaikan suunnittelu jo ensi vuonna.
Kannelmäessä on jo graffitiseinä Vanhaistenpuistossa. Seiniä on yritetty
saada tasaisesti ympäri kaupunkia ja Malminkartanossa on ollut liikuteltavia
kontteja, mutta seinää siellä ei tällä hetkellä ole.
Graffitiseinän toteuttaminen vaatii tarkempaa selvittämistä yhdessä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Graffitiseinän ja grillikatoksen
sijoittaminen samaan paikkaan on epätodennäköistä. Usein graffitien
tekijät haluavat keskittyä rauhassa, ja spraymaaleista tuleva haju voisi
häiritä grillikatoksen käyttäjiä.
Kannattaa tosiaan osallistua aluesuunnitelmasta järjestettäviin asukastilaisuuksiin:
keskiviikkona 28.11. klo 18–20 Kanneltalolla (Klaneettitie 5) ja tiistaina 4.12. klo 18–20 Kannelmäen
peruskoululla (Runonlaulajantie
4).
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari
HEL 2019-002726 T 10 05 02
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/graffitiseina-ja-grillikatos-kannelmakeen-malminkartanoon/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-002726

31. Lisää penkkejä ja valoja Kannelmäki / Malminkartano alueelle
Aloitteen sisältö

Toivottaisiin nuorten kanssa lisää penkkejä alueellemme, ettei meidän tarvitsisi istua maassa ja kastella
vaatteita.
Haluaisimme myös lisää valoja ympäri aluetta, koska jotkut paikat ovat todella pimeitä.
Talvisin ei nuoret / muut asukkaat huomaa, jäisiä kohtia teissä - tulee paljon kaatumisia ja tapaturmia.

Aloite jätetty

2019/02/28 klo 19:06

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

4.10.2019

Vastaus

Nuorten aloite penkeistä ja valaistuksesta Kannelmäen ja Malminkartanon alueelle
HEL 2019-002725 T 10 05 02
Kiitos aloitteestasi ja anteeksi, että kesti vastata! Kannelmäen ja Malminkartanon valaistuksesta on tehty
nuorten aloitteita myös vuosina 2017 ja 2018. Kaupunkiympäristölautakunta antoi viime keväänä lausunnon,
jossa kerrottiin, että Kannelmäessä ja Malminkartanossa on tosiaan alueita, joiden valaistuksessa on puutteita.
Aiemmissa aloitteissa mainituista kohteista osa on jo korjattu. Kanneltien valaistuksen parantaminen on
seuraavana työlistalla ja reitti Jouhipolulta Urkupillintielle valaistaan ensi vuonna, 2020.
Pasuunakujalta Mätäjoelle päin suuntaavan tien valaistus on lisätty lähivuosien työohjelmaan. Jouhitien
läheisen hiekkatien valaisinpylväitä on uusittu. Malminkartanon puolella parannetaan myös valaistusta ja
kaupunki on pyytänyt kiinteistöjen omistajia huolehtimaan omista valaisimistaan. Helsingin ulkovalaistusta
uusitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajan Helsinki-LED -hankkeen puitteissa, jonka
tavoitteena on, että kaikki Helsingin julkisten tilojen valaisimet korvataan LED-valaisimilla. Energiansäästön
lisäksi valaisinten vaihtamisella pyritään viihtyisyyden parantamiseen.
Honkasuon, Kuninkaantammen, Malminkartanon, Kannelmäen, Hakuninmaan ja Maununnevan alueelle ollaan
laatimassa uutta aluesuunnitelmaa, jossa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja
varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Aluesuunnitelman luonnos valmistuu näillä näkymin vuoden vaihteen paikkeilla. Aluesuunnitelman
vuorovaikutuksen kautta saatiin 152 toivetta liittyen alueen penkkien kunnostukseen tai lisäämiseen.
Aluesuunnitelmassa ollaan esittämässä yhtä hanketta Kaarelan alueen kalusteiden ja varusteiden päivitykseen
ja lisäämiseen. Penkkejä on siis tulossa tulevina vuosina.
Helsingille on itse asiassa tulossa kaksi uudenlaista julkisen tilan penkkimallia koekäyttöön. Penkki on itsensä
valaiseva ja siinä on kaksi usblatauspistoketta vapaaseen käyttöön. Penkki toimii sisäänrakennetun
aurinkopaneelin myötä aurinkosähköllä. Penkkien testauspaikaksi on valittu Malminkartanonaukion ympäristö
ja penkit on tarkoitus sijoittaa alueelle jo tämän vuoden puolella, heti, kun ne saapuvat toimittajalta.
Aluesuunnitelmasta järjestetään vielä kaksi asukastilaisuutta, joihin voi saapua keskustelemaan Kaarelan
alueen kehittämisestä. Asukastilaisuudet järjestetään keskiviikkona 28.11. klo 18–20 Kanneltalolla (Klaneettitie
5) ja tiistaina 4.12. klo 18–20 Kannelmäen peruskoululla (Runonlaulajantie 4). Kannattaa osallistua!
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Anni Sinnemäki
apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-penkkeja-ja-valoja-kannelmaki-malminkartano-alueelle/
HEL 2019-002725

32. Vesalan peruskoulun äänentoiston päivittäminen
Aloitteen sisältö
Hei!
Koulumme äänentoisto on erittäin vanhentunut tämä haittaa erilaisten tapahtumien järjestämistä,
koska meillä on esimerkiksi kuudesta (6) pienestä lavavalosta kolme (3) hajalla. Lisäksi kaiuttimistamme
kaksi sivukaiutinta on hajalla, joten meillä on käytössä vain 2 hyvää kaiutinta, JOITA EI OLE EDES
KYTKETTY STEREOON + 2 pientä siirrettävää kaiutinta ja lähes olemattomat valot. Lisäksi
tarvikkeitamme on esimerkiksi sähköjohto, jossa on haljennut kuori ja jatkojohtoja, jotka ovat
suorastaan kuraisia.
Tämä myös rajoittaa koulumme kykyä järjestää juhlia ja tapahtumia nuorille, myös
oppimismenetelmien määrä rajoittuu tämän takia.
Toivoisimme, että saisimme Kontulan nuorisotyöyksikön äänentoistoa vastaavat tarvikkeet. Voin
lähettää tästä lisätietoja vähän myöhemmin. Pääasiassa siellä on TV-kamera, kunnon valopöytä, 4
keskikokoista kaiutinta, 2 suurta kaiutinta ja edistyneet valot, joita ei tarvitse manuaalisesti liikuttaa
valokeilan liikuttamista varten.
Nämä tarvikkeet eivät hyödyttäisi vain Vesalan peruskoululaisia, vaan koko Kontulan alueen aikuisia ja
nuoria, koska silloin voisimme järjestää enemmän tapahtumia rikastaaksemme alueemme toimintaa ja
kulttuuria.

Aloite jätetty

2019/03/08 klo 14:55

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

11.6.2019

Vastaus

Hei,
Kiitos aloitteestasi!
Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiaa ja sieltä kerrottiin seuraavaa:
”Toimiva äänentoisto koulun juhlasalissa on erittäin tärkeä osa koulun sekä koko alueen kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimintaa. Aloitteenne perusteella tiedustelimme koulut IT-vastuuopettajalta, sekä
rehtorilta äänentoiston nykytilaa sekä toimivuutta. Koulun rehtorin mukaan peruskorjauksen
valmistuttua 2015 äänentoistojärjestelmä on ollut asianmukainen ja laaja, eikä äänentoistoon liittyvistä
teknisistä ongelmista ole ollut tietoa. Lisäksi varmistimme asian ICT-tukiyksikön toimesta, jotka kävivät
kohteessa tarkistamassa äänentoiston yhdessä koulun edustajien kanssa ja heidänkin yhteinen
näkemys oli, ettei laitteita tarvitse vielä uusia. Yhteenvetona voidaan siis todeta, ettei nykyistä
äänentoistoa ole tarkoituksen mukaista uusia ja painotus tulisi siirtää henkilökunnan kouluttamiseen
nykyisen äänentoistojärjestelmän osalta.”
On hyvä kuulla, että haluat kehittää Vesalan peruskoulun ja koko Kontulan yhteistä kulttuuri- ja muuta
toimintaa. Kannustan sinua edelleen aloitteellisuuteen ja olemaan tarvittaessa yhteydessä!
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428, antti.kokkola(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/vesalan-peruskoulun-aanentoiston-paivittaminen/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-003070

33. Latauskaappi
Aloitteen sisältö

Haluaisimme Malmin nuorisotalolle latauskaapin, koska latureita varastetaan usein ja tulee kalliiksi
ostaa uusia latureita joka viikko. Ja olisi helpompi laittaa puhelin kaappiin kuin antaa toimistoon.
Olemme nähneet niitä muillakin nuorisotaloilla esim. munkkiniemen nuorisotalolla ja ne olivat todella
käytännöllisiä.

Aloite jätetty

2019/03/13 klo 20:26

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm

10.6.2019

Vastaus

Aloitteesi latauskaapista Malmin nuorisotalolle
HEL 2019-003389 T 12 04 02
Hyvä Lauri
Lähetin aloitteesi Malmin nuorisotalolle. Ilokseni kuulin, että siellä oltiin
heti ryhdytty toimeen, ja tilattu latauskaappi. Tilaus otettiin osaksi
isompaa yhteistilausta, mikä tarkoittaa pientä viivettä kaapin saamisessa.
Latauskaappi on kuitenkin tulossa nuorisotalolle kesän mittaan.
Kiitos aloitteestasi ja oikein mukavaa kesää sinulle!
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

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

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-003389

34. Pelitietokoneet Pikkuhuopalahti
Aloitteen sisältö
Pikku Huopalahdessa on todella paljon pelaajia, joilla ei ole kotona pelaamiseen tarvittavia välineitä.
Pikku Huopalahden nuorisotalolla on todella hyvät tilat pelikoneille. Jos Pikku Huopalahti saisi
pelikoneet, paljon ihmisiä alkaisi taas käydä Pikku Huopalahden nuorisotalolla, jotka lopettivat
nuoriso talolla käymisen, koska eivät nähneet mitään tekemistä nuorisotalolla. Pikku Huopalahdessa
on paljon streamaajia, jotka hyötyisivät todella paljon koneista. Myöskin nuorisotalolla käy paljon
kävijöitä, jotka harrastavat kilpapelaamista. Koneet olisivat myöskin uusi kiinnostava harrastus
monelle ja mikä parasta myös ilmainen. Olemme useamman vuoden ja halunneet pelikoneita
nuorisotalolle, mutta emme koskaan niitä saaneet. Kaikki kenet tiedän ja tunnen pikku Huopalahdesta
pelaavat todella paljon pelejä.
Aloite jätetty

2019/03/27 klo 17:04

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus

Aloitteesi pelitietokoneiden saamiseksi Pikku Huopalahteen
Hyvä Patrick
Olet tehnyt aloitteen, jossa ehdotat pelitietokoneita Pikku Huopalahden nuorisotalolle. Helsingin
kaupunki pitää pelikulttuuria tärkeänä osana nuorisotyötä ja toimintaa järjestetäänkin jo useissa
paikoissa ympäri Helsinkiä. Pelitoiminnan ylläpitäminen vaatii talolle aina vastuuohjaajan, jotta
toiminta pysyy kaikille avoimena, turvallisena ja vihapuheesta sekä häirinnästä vapaana
harrastuksena. Nykyisten resurssien puitteissa ei toiminnan järjestäminen Pikku Huopalahden
nuorisotalolle ole tällä hetkellä mahdollista. Pidämme kuitenkin aloitetta hyvänä ja tutkimme jatkossa
millä tapaa ideaa voisi edistää, sillä tunnistamme aloitteestasi, että pelikoneiden lisäämistä
nuorisotalolle on nuorten toimesta toivottu jo pidemmän aikaa.
Tällä hetkellä järjestämme avointa pelitoimintaa mm. seuraavissa paikoissa:
Score tarjoaa tilaa sekä toimintaa nuorille peliharrastajille. Toiminnat järjestetään nuorten
vapaaehtoisten, järjestöjen sekä kahden nuoriso-ohjaajan yhteistyönä. Scoresta löytyy yli 23
pelikonetta oheislaitteineen, konsoleita sekä lautapelejä. http://score.munstadi.fi
Nuorisotalo Merirastin pelitoiminnassa voi tutustua pc-pelaamisen kulttuuriin ja kokeilla uusia pelejä
sekä tutustua uusiin kavereihin tai pelata soolona. Taitotasolla ei ole merkitystä, kaikki ovat
tervetulleita. Osaavat ohjaajat neuvovat ja pelaavat nuorten kanssa. Pasilan nuorisotalon avoimessa
pelitoiminnassa pelaamista varten on käytettävissä 11 tietokonetta. Paikan päällä järjestetään
syksyisin ja keväisin Lanit, jonne voi ottaa mukaan myös oman konsolin tai tietokoneen. Näiden lisäksi
Kannelmäen, Malminkartanon, Tapulikaupungin, Viikin, Pihlajamäen ja Kontulan nuorisotaloissa sekä
Pasilan ja Kontulan kirjastossa, myös Oodissa järjestetään pelitoimintaa.
Kiitos aloitteestasi ja oikein mukavaa kesää sinulle!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

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

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

ID: 308
HEL 2019-004000

35. Julkisen liikenteen lippu hinta ja lipuntarkastus "koneet"
Aloitteen sisältö
Mielestämme lipun hinta on liian korkea. Lapsilippu on 1,10e ja aikuislippu on 2,90e. Hinta pitäisi
olla sellainen, jonka kuka vaan jaksaa ostaa lipun. Jos lipun hinta olisi esim. aikuisilla vain 0,60e
niin kaikki aikuiset jaksaisivat ostaa koska tarkastusmaksua nostettaisiin 100 euroon.
Hinnat voisivat olla lapsilla 0,40e ja aikuisilla 0,60e.
Nyt kun enemmän ihmisiä ostaisi lipun halvalla niin se on sama kuin enemmän ihmisiä ostaa
halvalla, kun taas vähemmän kalliilla.
Voitaisiin liukuportaiden yläpäähän laittaa lipuntarkastus portti niin kukaan ei pääsisi "pummilla"
metroon.
Aloite jätetty

2019/04/01 klo 12:18

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

25.9.2019

Vastaus

Nuorten aloite julkisen liikenteen hinnoista ja lipuntarkastuksista
HEL 2019-004196 T 08 02 00
Kiitos aloitteesta ja anteeksi, että kesti vastata! Helsingin julkista liikennettä hoitaa ja hallinnoi
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, joka tunnetaan ehkä paremmin lyhenteestä HSL.
Saimme HSL:ltä viestin, jossa kerrottiin, että Helsingissä on hyvin kohtuuhintaista matkustaa
verrattuna esimerkiksi Tukholmaan. Siellä kertaliput ovat lyhyellekin matkalle 4,5 euron
tietämissä ja matka lentokentälle maksaa noin 16 euroa.
HSL:n lipuissa kuntien tuki on kohdennettu kausilippuihin. Kausilipun ostaja saa suurimman
hyödyn sekä veroeurolleen että rajoittamattoman määrän matkoja. Valtaosa työmatkalaisista
käyttääkin kausilippua. HSL:n joukkoliikenteen rahoituksesta puolet tulee lipputuloista ja puolet
jäsenkuntien verovaroista.
HSL on ottanut uuden kaarimalliin perustuvan vyöhykehinnoittelun käyttöön 27.4.2019. Lippujen
hinnat laskivat keskimäärin 3,4 %:a ja lipputuotteiden joukkoon tuli uusi vaihtoehto: vuosilippu,
joka on helpompi ja edullisempi kuin kuukausittain uusittava lippu.
30 vuorokauden AB-vyöhykkeiden lastenlippu maksaa 29,90 euroa. Jos kuukaudessa matkustaa
kaksi kertaa päivässä, tulee kertalipun hinnaksi 0,49 euroa. Vuosilippu (360 vuorokautta) maksaa
317 euroa, jolloin matkan hinnaksi tulee 0,44 euroa, jos matkustaa kaksi kertaa päivässä.
Mitä tulee portteihin, päätös portittomuudesta on HSL:n mukaan tehty 1970-luvun lopussa.
Osittain valintaa voi pitää silloisen ajan ihanteiden mukaisena: kun ihmisiin luotetaan, he
toimivat oikein. Liputta matkustaminen Helsingissä on edelleen pysynyt melko hyvin hallinnassa.
Porttien rakentamista on toki tutkittu. Kustannukset ovat kokonaisuudessaan suuret, joten
ainakin lähivuosina HSL aikoo jatkaa nykyisellä matkalippujen tarkastusmallilla.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Anni Sinnemäki
apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/julkisen-liikenteen-lippu-hinta-ja-lipuntarkastus-koneet/
HEL 2019-004196

36. Poistetaan 3-kilometrin raja sille että koulusta annetaan matkakortti
Aloitteen sisältö
Minusta tuntuu väärältä, että kun asun alle kilometrin sisällä koulusta ja en saa sen takia matkakorttia ja
olen tämän takia moneen otteeseen joutunut itse maksamaan koulun aikana tehtyjä matkoja.
Näin on tapahtunut esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että liikuntatunti on ollut jossain muualla ja
opettajalta on vain tullut Wilma-viesti, että tavataan paikan päällä ja paikalle tarvitsisi mennä metrolla eikä
minulla ole lippua jonka koulun pitäisi maksaa, joten olen päätynyt itse maksamaan lipun. Vaikka nyt
matkalipun hinta 1,10€ ei ole kauhean suuri, niin silti pitkällä ajalla nämä pienet maksut kertyvät. Elikkä
mielestäni kaikilla pitäisi olla oikeus jonkin sortin matkalippuun riippumatta siitä että asuu 500m koulusta tai
4km koulusta.
Aloite jätetty

2.4.2019 15:34

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

25.9.2019

Vastaus

KILOMETRIRAJOITUKSEN POISTAMINEN KOULULAISTEN MATKAKORTILLE
Hei,
Kiitos aloitteestasi, joka koskee kilometrirajoituksen poistamista!
Pyysin aloitteestasi kaupungin kastatuksen ja koulutuksen toimialan vastausta koululaisten oikeudesta
matkakorttiin ja tässä vastaus:
”Matkakortin saaminen liittyy koulumatkoihin eli kodin ja koulun välisiin matkoihin, ei koulupäivän aikana
tapahtuvaan toimintaan. Koulumatkakortin saa Helsingissä 1-6 -luokalla, kun koulumatka ylittää 2 kilometriä
ja 7-9 luokalla, kun koulumatka ylittää 3 kilometriä. Lisäksi koulun pitää olla oppilaalla ns. lähikoulu eli oman
oppilaaksiottoalueen koulu tai oppilas esim. opiskelee painotetussa opetuksessa muussa kuin lähikoulussa.
Helsingissä maksuton matka on huomattavasti lyhyempi siitä, mitä perusopetuslaki edellyttää.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä
kilometriä pidempi.
Koulupäivän aikana tehtävät siirtymiset toiseen opetuksen järjestämispaikkaan maksetaan koulun
määrärahoista. Vuoden alusta oppilasryhmät ovat pystyneet matkustamaan maksutta koulupäivän aikana
klo 9-15 välillä, jolloin näitä kustannuksia ei enää pitäisi koululle tulla. Pääsääntöisesti koulupäiväalkaa
koululta ja loppuu kouluun. Mikäli koulussa on sovittu muunlaisia käytänteitä eli mainitsemasi liikuntatunti
jossain muussa paikassa, johon on pidempi matka, niin silloin koulun tulee informoida huoltajia siirtymisen
vaihtoehdoista (lähtö koululta tai ylemmissä luokilla tapaaminen liikuntapaikalla)”
Vinkiksi mahdollisia uusia aloitteita varten: laitathan nimesi esille.
Hyvää alkanutta syyslukukautta!
Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Outi Salo, perusopetusjohtaja, puhelin: 310 86774, outi.salo(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/poistetaan-3-kilometrin-raja-sille-etta-koulusta-annetaan-matkakortti/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004206

37. Lisää penkkejä kävelyteiden ja puistojen läheisyyteen Mellunkylän seudulla
Aloitteen sisältö

Mellunkylän alueella kävely- ja urheilupuistoja on hyvin määrin, mutta muilla kävelyteillä penkkejä ei ole kuin n.
2km välillä. Penkkien lisääminen voisi auttaa vanhoja ja nuoria, jos ihmiset haluaa pitää pienen tauon
kävellessään ulkona. Nykyiset penkit Mellunkylän alueella ovat pieniä ja puutteellisia, ja niiden lisäys voisi
parantaa nuorten ja vanhusten ulkoilumäärää.
Penkeistä voitaisiin tehdä sopivan kokoisia noin kolmelle tai neljälle ihmiselle, jotta niihin mahtuisi istua
kaveriporukankin kanssa.
Matias Konkonen

Aloite jätetty

1.4.2019

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

1.10.2019

Vastaus

Nuorten aloite penkeistä puistoihin ja kävelyteille Mellunkylässä
HEL 2019-004198 T 10 05 03
Kiitos aloitteestasi ja anteeksi, että kesti vastata! Tämänhetkinen penkkien
tilanne Mellunkylän ulkoilureiteillä ja puistoissa näyttää koko kaupungin
tilanteeseen verrattuna varsin hyvältä: Mellunkylässä on 300
kaupungin ylläpitämää penkkiä, jotka sijaitsevat pääosin puistoissa. Pisimmillään
penkkien välit ovat noin 500 metriä, ja joissakin kohdissa,
kuten esimerkiksi akselilla Mustapuronlaakso-Linnapellonpuisto väli on
vain noin 200 metriä.
Sen sijaan Kivikon ulkoilupuisto, joka on osa Helsingin säteittäisiä laajoja
viheralueita eli vihersormia, on Helsingin kaupungin yleisten alueiden
rekisterin perusteella lähes penkitön. Mellunkylän viereisellä laajalla
Mustavuoren virkistys- ja viheralueella penkkejä on vain muutama
kappale.
Helsingin kaupungin eri kaupunginosia kehitetään ja suunnitellaan
aluesuunnitelmissa. Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelma valmistui
viime vuonna ja se on voimassa 2018 - 2027. Aluesuunnitelmassa
kerrotaan, minne tulee lisää penkkejä ja, mitkä penkit uusitaan tai korjataan.
Suunnitelmassa on myös havainnollinen kartta:
https://www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/mellunkyla_vartiokylan_
alsu/20180924Mellunkylan_ja_Vartiokylan_aluesuunnitelma_raportti_
netti.pdf
Mellunkylän alueen kalusteet ja varusteet ovat pääsääntöisesti rakenteellisesti
hyvässä kunnossa, mutta lähes poikkeuksetta töhrittyjä. Ilkivalta
onkin yksi rajoittava tekijä penkkien sijainteja ja lisäämistä mietittäessä.
Myös alueella toimiva kunnossapitokalusto asettaa penkkien sijainneille
rajoituksia. Suopuiston, leikkipuisto Mellunmäen ja Kivikon
frisbeegolfradan tulevissa hankkeissa tarkastetaan myös penkkien tarvetta.
Yleisillä alueilla käytetyt kalusteet ja varusteet, myös penkit, ovat pääsääntöisesti
kaupungin oman kaupunkikalusteohjeen mukaisia. Muutoksista
näihin malleihin, jollainen myös toive isosta ryhmäpenkistäkin
olisi, käydään tarpeen mukaan lävitse aluesuunnittelijan kanssa.
Yksittäiset penkkitoiveet kannattaa ilmoittaa kaupungin oman asiakaspalvelun
kautta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-

ja-vaikuta/palaute, kun penkille on asukaspalautteessa esitetty tarkka
sijaintipaikka on penkkitarve kyseisessä paikassa helppo kartoittaa.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Susanna Hytti, projektipäällikkö, puhelin: 310 39528
susanna.hytti(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-penkkeja-kavelyteiden-ja-puistojen-laheisyyteen-mellunkylan-seudulla/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004198

38. Enemmän E-sport pelibaareja Helsinkiin
Aloitteen sisältö
Helsingissä pelibaarit ovat harvassa joka on harmillista, koska monilla nuorilla ei ole välttämättä
mahdollisuuksia hankkia pelivälineitä. Pelibaarin sisäänpääsymaksu ei saisi olla hirveän kallis, jotta
nuoremmillakin olisi mahdollisuus päästä pelaamaan lempi pelejään. Pelaamisesta baarin koneilla
voitaisiin periä tuntimaksua enintään 4€/h. Pelibaari ei tarvitse isoja tiloja joten sen ei pitäisi koitua
ongelmaksi.
Aloite jätetty

2019/04/01 klo 12:42

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus

Aloitteesi koskien e-sport pelibaareja
Hyvä Kasper
E-urheilun ja pelaamisen suosio on nostanut päätään rutkasti viime aikoina. Myös aloitteesi on siitä hyvä
osoitus. Uusien pelibaarien / -kahviloiden suhteen onkin tällä hetkellä parempi tilanne kuin koskaan
aikaisemmin Helsingissä. Tilanne tulee todennäköisesti vielä paranemaan.
Tämän vuoden puolella Helsingissä on avannut ovensa kaksi maksullista pelaamista tarjoavaa baaria /
kahvilaa. Nämä ovat Gaming Lounge Helsinki Finland – GLHF (www.glhfin.fi) ja Shelter Gameroom
(www.shelter.gg). Molemmat tarjoavat pelaamista tuntihintaan. Yksittäinen tunti maksaa molemmissa
4€/tunti ja useamman tunnin ostaja saa alennusta. Tarjolla on muitakin palveluita, kuten
joukkueharjoitteluun tarkoitettuja yksityishuoneita.
Maksullisten pelikahviloiden lisäksi Helsingin nuorisopalvelut tarjoaa pelaamiseen mahdollisuuksia
seuraavilla nuorisotaloilla: Merirasti, Viikki, Pihlajamäki, Pasila, Oulunkylä, Tapulikaupunki, Kannelmäki ja
Malminkartano. Kaikissa näissä toimipaikoissa on 6-20 pelikonetta käytössä tilojen aukioloaikoina.
Suosittelen olemaan yhteydessä suoraan nuorisotilojen nuoriso-ohjaajiin.
Lisätietoja aiheesta voi kysellä:
Hannes Pasanen
vastaava tuottaja
Pelitoiminta – Kulttuurisen nuorisotyön yksikkö
Nuorisopalvelut – Helsingin kaupunki
hannes.pasanen@hel.fi
09-310 79672
Kiitos aloitteestasi ja oikein mukavaa kesää sinulle!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/enemman-e-sport-pelibaareja-helsinkiin/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

ID: 313
HEL 2019-004218

39. Pistorasiat metroihin
Aloitteen sisältö
Monet pääkaupunkiseutulaiset käyttävät paljon julkista liikennettä, ja etenkin metroja lähes päivittäin. Matkaa
metrossa voi kertyä kerralla jopa yli puoli tuntia, jolloin esimerkiksi elektroniikkalaitteiden käyttö ja musiikin
kuuntelu ovat hyvä tapa saada aika kulumaan. Kuitenkaan akku ei näissä laitteissa kestä loputtomiin, ja
jossakin kohtaa syntyy tarve akun lataamiselle.
Metroissa ei ole kuitenkaan tällä hetkellä pistorasioita tai mitään tapaa ladata laitteita ilman esimerkiksi
matkalaturia. Täten pistorasioiden lisäys joko penkkeihin tai vaunujen seiniin olisi hyvä lisä metroliikenteessä ja
sen viihtyvyydessä, jolloin mahdollisesti metroliikenteen käyttäjät lisääntyisivät.
Aloite jätetty

2019/04/01 klo 12:54

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

25.9.2019

Vastaus

Nuorten aloite pistorasioista metroihin
HEL 2019-004220 T 08 02 02
Kiitos aloitteesta ja anteeksi, että kesti vastata! Metroja hallinnoi liikenneliikelaitos, joka tunnetaan paremmin
lyhenteestä HKL. HKL:n käytössä on kolme metrojunasarjaa. Vanhimmat M100- ja M200-metrojunat ovat
palvelleet helsinkiläisiä jo useita vuosikymmeniä ja kaluston peruskorjaus on alkanut. Peruskorjauksen
yhteydessä M100- ja M200- metrojuniin tullaan lisäämään pistorasiat matkustajien käyttöön. Peruskorjattuja
junia palautuu matkustajaliikenteeseen tasaisella tahdilla vuoteen 2023 saakka. Myös uusimman länsimetroa
varten hankitun M300- metrojunasarjan osalta junavalmistajalta on jo pyydetty tarjousta latauspistokkeiden
lisäämisestä kalustoon.
HKL parantaa kalustonsa laatua systemaattisesti, jotta palvelu olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja
hyvää. HKL onkin tunnistanut matkustajien tarpeen saada pistorasioita metroon mobiililaitteiden lataamista
varten. Erityisesti nyt, kun metrolinja ja matkojen pituus on kasvanut, on tarve aiempaa suurempi.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pistorasiat-metroihin/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

ID: 314
HEL 2019-004220

40. Nuorille suunnattu eläinhuone
Aloitteen sisältö
Paikka jossa saa hengailla koirien ja muiden eläinten kanssa ilman sen kummempaa sitoutumista.
Erityisesti nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia omaa lemmikkiä. Eläinhuone hyödyttäisi nuoria,
joilla ei ole omaa lemmikkiä. Eläinten tapaaminen vähentää nuorten stressiä ja yksinäisyyttä.
Eläinhuoneesta olisi myös hyötyä lemmikkien omistajille, jotka haluavat tuoda lemmikkinsä hoitoon
eläinhuoneelle. Eläinhuoneelle tuotaessa lemmikki hoitoon, olisi tarpeellista tuoda lemmikin ruoat
mukana.
Aloite jätetty

2019/04/02 klo 14:16

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus
Aloitteesi koskien nuorille suunnattua eläinhuonetta
Hyvä Nicole
Nuorisopalveluilla ei ele mahdollisuutta toteuttaa aloitteen mukaista eläinhuonetta, sillä eläimet
tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Nuorisopalveluilla on kuitenkin jo tällä hetkellä kolme
toimipistettä, jossa on nuorille tarkoitettua eläintoimintaa.
Fallkullan kotieläintilalla (Fallkulla) on perinteisiä kotieläimiä lampaita, vuohia, nautoja, ankkoja, kanoja,
kaneja ja hevosia. Tilalla on myös kaksi minisikaa. Fallkullassa 9-17-vuotiaat voivat tehdä muun muassa
navettatöitä, hoitaa eläimiä, tehdä piha- ja puutarhahommia ja erilaisia käsitöitä.
Nuorten ympäristötilassa Laajasalossa kokoontuu viikoittain eläinklubi, joka on tarkoitettu yli 12vuotiaille nuorille. Eläinklubi järjestää Nuorten ympäristötilaan lemmikkikahviloita kerran kuukaudessa
sekä käy säännöllisesti Fallkullan kotieläintilalla hoitamassa eläiminä. Nuorten ympäristötila on
lemmikkiystävällinen ja usein tapaamisissa on jonkun eläinklubin jäsenen tai työntekijän koira mukana.
Itse lemmikkikahvilat ovat suunnattu kaikenikäisille. Kuluneen kevään aikana eläinklubi on järjestänyt
kaksi koirakahvilaa ja yhden kanikahvilan.
Haagan Lämpiössä (nuoriso- ja kansalaistoiminnan talo) järjestetään kerran kuukaudessa
lemmikkikahviloita, jonne osallistujat voivat tuoda omia lemmikkejä. Tähän mennessä kahviloissa on
vieraillut kaneja, kissoja ja koiria. Eläimiin liittyvät kahvilat ja tapahtumat ovat avoinna kaikille ja niiden
tarkoitus on parantaa eläinten hyvinvointia sekä opastaa ja neuvoa mikäli on jotakin kysyttävää
lemmikeistä sekä tietysti antaa mahdollisuuden kävijöille olla eläinten kanssa tekemisissä ja tutustua eri
lemmikkeihin.
Kiitos aloitteestasi ja oikein mukavaa kesää sinulle!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Linkki

Nasima Razmyar
apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorille-suunnattu-elainhuone/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

ID: 315
HEL 2019-004222

41. Nuorille ilmaisia tanssi- ja akrobatiatiloja
Aloitteen sisältö
Nuoret tarvitsevat tanssi- ja akrobatiatiloja halvalla/ilmaiseksi koska tilat ovat harvassa ja harrastajat
tarvitsevat lisää
asianmukaisia harjoitustiloja joissa on tarvittavia välineitä. Tiloina voitaisiin käyttää esimerkiksi koulujen
saleja tai urheiluseurojen tiloja.
Aloite jätetty

2019/04/02 klo 14:27

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus

Aloitteesi koskien ilmaisia tanssi- ja akrobatiatiloja
Hyvä Matias
Ehdotat aloitteessasi ilmaisia tanssi- ja akrobatiatiloja nuorille.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018 toimialan palvelujen hinnoitteluperiaatteista. Niiden
mukaan liikuntapalvelut ovat tuettua toimintaa ja maksutonta vain alle kouluikäisille ja varaamattomilla
vuoroilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmille uimahalleja ja maauimaloita lukuun ottamatta.
Kuitenkin kaikki alle 18-vuotiaat nuoret saavat alennusta kaupungin liikuntapaikkoihin jo valmiiksi
tuetuista hinnoista.
Tämän lisäksi liikuntapalvelut on kehittänyt nuorten liikkumisen edistämiseksi edulliset ja monipuoliset
ohjelmat EasySport 6-12-vuotiaille, FunAction 13-17-vuotiaille ja Nyt-liikunta –ohjelmat 18-29-vuotiaille.
Nämä ohjelmat sisältävät sekä useiden eri tanssilajien että sirkuskoulujen kursseja. Osa toiminnasta on
maksutonta, mutta kausimaksun 25 euron hinnalla saa osallistua kaikille kursseille tilan sallimissa
rajoissa. Lisätietoja näistä liikkumisohjelmista saa kyseisten toimintojen kotisivuilta.
Tanssi- ja akrobatiaharrastukseen soveltuvia tiloja on käytettävissä mm. Töölön kisahallissa.
Vastaavanlaisia matalan kynnyksen tiloja on tulossa myös vuoden 2022 alussa valmistuvaan Jätkäsaaren
bunkkeriin. Joissakin kouluissa oli päättyvänä lukukautena vapaana iltaisin pienehköjä liikuntatiloja, jotka
soveltuisivat tanssi- ja akrobatiatiloiksi. Nämä eivät ole kuitenkaan maksuttomia. Koulujen liikuntatilat
ovat kello 17 asti koulujen omassa käytössä. Näiden tilojen käytöstä voi sopia suoraan kunkin koulun
rehtorin kanssa.
Kiitos aloitteestasi ja oikein mukavaa kesää sinulle!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Linkki

Nasima Razmyar
apulaispormestari
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorille-ilmaisia-tanssi-ja-akrobatiatiloja/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004251
ID: 316

42. Koulujen väliset kisat
Aloitteen sisältö
Koulujen väliset kisat, ovat tarkoitettu eri koulujen kohtaamiseen, uusien ihmisten tutustumiseen,
yhteistyöhön, ennakkoluulojen vähenemiseen ja kisahenkiseen kisaan. Kisassa on erilaisia lajeja keilauksesta
jalkapalloon. Kisat lisäävät nuorten viikoittaista liikkumista, koska tutkimuksien mukaan nuoret
urheilevat/liikkuvat vähän.
Aloite jätetty

2019/04/02 klo 14:39

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

12.6.2019

Vastaus

KOULUJEN VÄLISET KISAT
Hei,
Kiitos aloitteestasi!
Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiaa ja sieltä kerrottiin, että Helsingissä järjestetään koulujen
välistä kilpailutoimintaa ala- ja yläkouluikäisille oppilaille ympäri lukuvuoden.
Koulujen väliset kilpailut ovat tarkoitettu kaikille Helsingin peruskoululaisille, riippumatta siitä onko oppilaalla
urheilutaustaa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille kokemuksia kilpailusta turvallisessa ympäristössä.
Kilpailuja järjestetään niin yksilö- kuin joukkuelajeissakin ja niihin osallistuminen ovat maksutonta.
Helsingin oppilasurheilutoimintaa koordinoivat oppilasurheilun kehittämisopettajat ja heillä on omat kotisivut
https://oppilasurheilu.wordpress.com, josta toimintaa voi seurata. Sivuilta käy ilmi esimerkiksi, että Pirkkolassa
järjestettyihin Helsingin koululaisten maastojuoksukisoihin osallistui tänä keväänä yli 800 juoksijaa, tyttöjen ja
poikien salibandyturnaukset pelattiin Ruskeasuolla maaliskuussa ja helmikuussa hiihdettiin kaupungin
alakoululaisten hiihtokisat Paloheinässä.
Kiitokset Helsingin liikkumisohjelmaa sivuavan asian esille nostamisesta! Vaikka liikunta on lasten ja nuorten
suosituin harrastus tiedetään, että liikunta ja liikkuminen vähenevät iän myötä. Mielestäni ehdotuksesi
koulujen välisistä kisoista on kaikin puolin kannattava ajatus, jota kannattaa itse kunkin viedä eteenpäin.
Hyvää kesälomaa!
Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210, sara.tormanen(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulujen-valiset-kisat/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004248

43. Penkkejä Havis Amandalle
Aloitteen sisältö
Havis Amanda on hyvin keskeinen ja suosittu paikka Helsingissä. Siellä ei kuitenkaan voi istua tukkimatta
ratikkapysäkkejä tai kastumatta suihkulähteen takia. Penkit korjaisivat ongelman toimien levähdys- ja
vapaa-ajanvietto -paikkoina.
Aloite jätetty

2019/04/08 klo 10:26

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

19.6.2019

Vastaus

Nuorten aloite penkeistä Havis Amandan patsaan äärelle
HEL 2019-004569 T 10 05 03
Kiitos aloitteesta! Havis Amandan aukiolle pitäisi tosiaan saada penkkejä.
Aukio on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas ja sillä on
suuri nähtävyysarvo. Kesäaikaan aukiolla on paljon toimintaa: torimyyntiä,
torikahviloita, jäätelökioski ja infopiste. Aukiolla on siksi rajallisesti
tilaa kiinteille kalusteille, kuten penkeille, mutta kaupunki on ryhtynyt
etsimään sopivia paikkoja, joille penkit asennetaan ensi kesään
mennessä.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/penkkeja-havis-amandalle/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004569

44. Hiekat siivottava kaduilta aikaisemmi ja/tai paremmin
Aloitteen sisältö
Teiden vieressä ja teillä oleva hiekoitus on haitaksi kevyt-ajoneuvoille. Lumien sulamisen jälkeen hiekoitus
haittaa monia harrastuksia ja kulkutapoja keväisin ja kesäisin (Polkupyöräily, rullalautailu ja kävely).
Haluaisimme kaupungin ottavan teiden siivouksen yhdeksi ensi-prioriteeteikseen kevään valmistelussa. Myös
siivouksen huolellisuus on otettava huomioon sillä teiden reunoille jäänyt hiekka voi olla aivan yhtä vaarallista
kuin tiellä oleva hiekka. Teiden reunoilla oleva hiekka voi myös olla haitaksi maisemalle. Pyydämme myös ettei
pikkuteitä unohdettaisi varsinkin työmaa-alueiden läheisyydessä sekä kuljetusreiteillä ja agressiivisesti talvisin
hiekoitetuilla reiteillä.
Aloite jätetty

2019/04/08 klo 10:26

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

19.9.2019

Vastaus

Nuorten aloite kaduilta siivottavista hiekoista
HEL 2019-004566 T 10 05 03
Kiitos aloitteestanne! Liitteenä on kaupunkiympäristön toimialan lausunto,
jossa käydään hiekanpoistoon liittyviä haasteita läpi. Yleensä
hiekanpoistoon menee 3 - 7 viikkoa, mutta säiden vaihdellessa, aikaa
voi mennä paljon enemmän. Jos yöpakkasia ja "takatalvia" tulee, hiekanpoisto
joudutaan keskeyttämään.
On totta, että hiekoitussepeli haittaa pyöräilyä, rullalautailua ja pahimmissa
tapauksissa kävelyäkin. Lisäksi sepelistä ja hiekasta syntyy pölyä,
joka heikentää ilmanlaatua ja aiheuttaa monille hengitysoireita.
Hiekanpoisto pyritäänkin hoitamaan mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti
ja perusteellisesti. Jos joku paikka jää hoitamatta tai sepeliä on
putsaamisesta huolimatta jäänyt paljon, kannattaa siitä ilmoittaa kaupungin
palautejärjestelmän kautta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunkija-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari
Liite:
Kaupunkiympäristön toimialan lausunto nuorten aloitteesta hiekoituksen
siivoamisesta kaduilta
HEL 2019-004566 T 10 05 03
Joka kevät Helsingissä muutamien tuhansien kilometrien verran katuja
sekä jalankulun ja pyöräilyn reittejä puhdistetaan talvella levitetystä
hiekoitussepelistä Helsingin yleisillä alueilla (kadut ja puistot). Lisäksi
hiekoitusepelit siivotaan kaupungin hallinnoimilta piha-alueilta kuten
päiväkodeista ja kouluista sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimista
alueista kuten liikuntapuistoista.
Laissa (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
31.8.1978) on asetettu kadun kunnossapidon kuuluvan kunnalle.
Tontinomistajille on asetettu velvollisuuksia kadun kunnossapitoon,

kuten pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena, jolloin
käytävältä poistetaan haittaava lumi sekä jää ja huolehditaan sen liukkauden
torjumisesta ja torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta.
Helsingissä kaupunki on ottanut huolehtiakseen tontinomistajien velvollisuuksista
pois lukien kantakaupunki sekä Östersundom, missä tontinomistajat
vastaavat vielä heille kuuluvista velvollisuuksistaan. Kiinteistöjen
hiekanpoistosta vastaa aina kiinteistö itse. Kiinteistöt vastaavat
myös kiinteistöjensä tonttiliittymistä ja kiinteistöiltä yleiselle alueelle kulkeutuneista
hiekoitussepeleistä.
https://www.hel.fi/static/hkr/katu/kokonaisvastuuhoitokartta.pdf - Vastuujakokartta
Helsingissä
Hiekoitus on ensisijainen liukkauden torjunta tapa jalankulun ja pyöräilyn
väylillä. Ajoradoilla käytetään hiekoitussepeliä risteysalueilla, suojateiden
läheisyydessä, bussipysäkeillä sekä asuntokatujen mäkisissä
paikoissa ja jalankulkua varten sekä sellaisessa sääolosuhteessa muillakin
ajoradoilla, kun suolan teho on heikentynyt ja sillä ei enää saada
pidettyä katua liikenteen edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liukkauden torjuntaa toteutetaan
Helsingissä myös suolaamalla sekä sulanapitojärjestelmien avulla. Syntyneen polanteen pinnan kitkaa voidaan
parantaa karhentamalla sitä mekaanisesti, mutta tässäkin tapauksessa liukkauden torjuntaa on tehostettava
hiekoituksella.
Liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen aloitetaan Helsingissä sääolosuhteiden salliessa.
Kun päivä- ja yölämpötilat antavat siihen mahdollisuuden sekä liukkauden torjunta tarvetta ei enää ole,
voidaan hiekannostot aloittaa kaupungin yleisillä alueilla. Hiekannostot suoritetaan Helsingin katu- ja
viheralueilla 3 – 7 viikossa. Joissakin tapauksissa
hiekannosto voi viivästyä ja usein se johtuu sääolosuhteissa tapahtuvista muutoksista kuten yöllisistä
pakkasista. Tämän vuoden kevät (2019) oli alun lämmöistä huolimatta viileä ja luntakin tuli muutaman kerran,
joiden seurauksena hiekannosto viivästyi asetetuista tavoiteaikatauluista. Viime vuoteen nähden hiekannostot
aloitettiin kaupungissa kuitenkin tänä vuonna aikaisemmin.
Hiekannosto pyritään toteuttamaan tehokkaasti, yhtäjaksoisesti ja kerralla, sillä pölyn vähentäminen on yksi
keskeisistä tavoitteista. Hiekanpoisto toteutetaan ensiksi siellä, missä liikennettä on eniten pölyn takia, sillä
ajoneuvot ja muut kulkuvälineet aiheuttavat kiviaineksen murskaantumista ja siten pölyn lisääntymistä, sekä
ajoneuvojen virtaukset
nostattavat kadun pinnalta hienojakoisen kiviaineksen ja siten lisäävät pölyä ilmaan. Hiekan poiston
yhteydessä liikenneväylän pinta kostutetaan pölyn vähentämiseksi. Liikenneväylän kostuttamisen
seurauksena, pakkasjaksoina hiekannostoa ei toteuteta, sillä liukkautta ei haluta muodostaa oman toiminnan
seurauksena. Hiekannosto on kaksivaiheinen ja se sisältää niin karkean sepelin poiston kuin kadun pesun.
Hiekannostoon sisältyy myös talven aikana viheralueille kulkeutuneiden hiekoitussepelien poistamisen.
Joissakin tapauksissa viheralueille voidaan jättää tämä kiviaines, jos niiden poistamisesta on haittaa
kasvillisuudelle, tai sepelistä on hyötyä kyseiselle viheralueelle esimerkiksi rakennekerroksena.
Helsingin yleisillä alueilla joka kevät hiekannoston ripeä toteuttaminen, on yksi kaupunkiympäristön toimialan
ylläpidon prioriteeteista, jonka toteuttamisesta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa vastaavat kaupungissa
toimivat palveluntuottajat sekä urakoitsijat. Kun hiekannostojen on sovittu päättyvän, käydään alueet niin
urakoitsijan, tai palveluntuottajan, sekä Helsingin kaupungin yleisten alueiden valvojien ja tilaajien kanssa läpi.
Kaikkia puutteita ei tietenkään aina huomata, mutta näitä korjataan sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Tavoite
on, että liikennöitävillä väylillä ei ole enää kaupungin levittämää kiviaineista ja yleisilme kaduilla on siisti.
Työmailta, katu- ja puistoalueilta vuokratuilta alueilta sekä kiinteistöiltä kulkeutuu myös Helsingin kaupungin
vastuulla oleville yleisille alueille kiviainesta. Näitä ongelmia käsittelevät kaupungin organisaatiossa yleisten
alueiden tarkastajat, jotka valvovat yleisten alueiden käyttöä kuten kaivutöitä. Kaupungissa toimii useampi
tarkastaja ja heillä onomat kaupunginosat vastuualueina. Omasta valvonnasta tulleiden syötteiden lisäksi,
syötteitä näistä ongelmista antavat niin asukkaat, kuin yleisten alueiden kunnossapidosta vastaavat tahot.

Lisätiedot
Juha Paahtio, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39650
juha.paahtio(a)hel.fi

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/hiekat-siivottava-kaduilta-aikaisemmi-ja-tai-paremmin/
HEL 2019-004566

45. Skeittipuisto Myllypuroon/Itäkeskukseen
Aloitteen sisältö

Itäkeskuksessa ja Myllypurossa ei ole tällä hetkellä skeittipuistoja. Koen, että tämä on ongelma sillä olen nähnyt
monta skeittajaa Itäkeskuksen ja Myllypuron alueella. Itäkeskuksessa ja Myllypurossa (sekä niiden lähialueella)
asuu paljon kaiken ikäisiä skeittaajia ja scoottaajia, jotka haluaisivat uuden skeittipuiston lähialueelleen. Melu ei
olisi myöskään ongelma, sillä varsinkin Myllypurosta löytyy paljon alueita joidenka lähellä ei ole asuntoja (esim.
Pieni metsäalue Myllypuron kirkon vieressä). Skeittipuisto ei olisi positiivinen uudistus vain
Myllypurossa/Itäkeskuksessa asuville, sillä molempiin alueisiin on erinomaiset kulkuyhteydet. Myllypuroon on
myös lähiaikoina avautunut Metropolia ammattikorkeakoulu. Skeittipuisto olisi varmasti iloinen yllätys myös
opiskelijoille.

Aloite jätetty

2019/04/08 klo 10:29

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus

Aloitteesi skeittipuiston saamiseksi Myllypuroon/Itäkeskukseen
Hyvä Pele
Ehdotat aloitteessasi skeittipuistoa Myllypuroon tai Itäkeskukseen
Helsingin skeittiohjelmassa 2015-2019 Myllypuron / Itäkeskuksen alueelle ei vielä suunniteltu skeittipuistoa,
koska silloisen vaikutusaluetarkastelun mukaan alueen skeittaajien katsottiin voivan hyödyntää Kontulan,
Pihlajamäen ja Vuosaaren skeittipuistoja sekä Kontulan skeittihalua. Tilanne on siinä mielessä muuttunut, että
alueen väestömäärän ja skeittausharrastuksen kasvun lisäksi Myllypurossa on avattu kuuden tuhannen
opiskelijan kampus. Alueelle olisi hyvä toteuttaa vähintäänkin paikallinen skeittipuisto.
Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Myllypuron / Itäkeskuksen suunnalla riittävää aluetta skeittipuistoa
varten, mutta tällainen saattaisi löytyä kaupunkiympäristön hallinnoimilta alueilta. Seuraamme tilannetta.
Kaupunginsihteeri Leena Mickwitz on sinuun yhteydessä viimeistään marraskuussa ja kertoo, onko hanke
etenemässä.
Kiitos aloitteestasi ja oikein mukavaa kesää sinulle!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/skeittipuisto-myllypuroon-itakeskukseen/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004549

46.
Aloitteen sisältö

Itsepuolustus pakolliseksi liikuntatunneille ylä-asteella
Lisätään itsepuolustus liikuntatunneille pakolliseksi, sillä nuorten pitäisi osata puolustautua esimerkiksi ryöstöä
vastaan. Kouluissa opetellaan hyödyllisiä käytännön asioita kuten uimista ja suunnistamista, joten myös
itsepuolustuksen opetus täytyisi aloittaa koulun liikuntatunneilla. Tämä voisi edistää nuorten
turvallisuudentunnetta ja vähentää pelkoa esim. yksin illalla kävellessä. Uskomme, että itsepuolustuksen
ottaminen osaksi koululiikuntaa saisi hyvän vastaanoton sekä oppilailta että huoltajilta.

Aloite jätetty

2019/04/08 klo 10:33

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

11.6.2019

Vastaus

ITSEPUOLUSTUS PAKOLLISEKSI LIIKUNTATUNNEILLA YLÄ-ASTEELLA
Hei,
Pyysin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta näkökohtia aloitteesi johdosta.
Helsingin kaupungin koulut järjestävät liikunnan opetuksena opetussuunnitelman perusteella ja sen perusteet
määrittävät tavoitteet liikunnan opetukseen. Keskeistä opetuksessa on, että oppilaat saavat positiivisia
kokemuksia liikuntatunneista ja tukea liikunnalliseen elämäntapaan. Tehtävissä tarjotaan mahdollisuuksia iloon,
keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun
sekä toisten auttamiseen.
Opetussuunnitelmassa ei määritellä erityisiä lajeja tai tarkkoja sisältöjä koulun liikunnan opetukseen vaan
liikunnan opetusta toteutetaan ylläolevien tavoitteiden mukaisesti. Kukin koulu määrittää itse liikunnan
opetuksen tarkat sisällöt. Itsepuolustusta ei siis voida määrittää pakolliseksi kaikille kouluille
Koulut voivat kuitenkin halutessaan ottaa itsepuolustuksen sisältöjä osaksi liikunnan opetusta sekä kertoa
harrastusmahdollisuuksista, joissa keskeistä ovat itsepuolustuksen taidot. Kouluissa voidaan myös järjestää
kerhotoimintaa, jossa harjoitellaan itsepuolustusta. Oppilaat voivat esittää toiveita koulun liikunnan opetuksen
sisällöiksi sekä kerhotoimintaan.
Kiitos aloitteestasi ja olen iloinen, että nostit Helsingin liikkumisohjelmaa sivuavan asian esille! Liikkuminen on
totuttu mieltämään erilaisten liikunta- ja urheilusuoristusten kautta, mutta liikunta ja -tunnit voivat
samanaikaisesti olla mielekästä ja hyödyllistä tekemistä. Kannustan aktiiviseen aloitteellisuuteen koulussasi!
Hyvää kesälomaa!
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210, sara.tormanen(a)hel.fi
Ystävällisin terviein,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/itsepuolustus-pakolliseksi-liikuntatunneille-yla-asteella/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004545

47. Enemmän aikaa bussilippujen kertakäyttöön
Aloitteen sisältö
Tunti aikaa matkustaa keskustaan, käydä kahvilla ja tulla takaisin. Siinähän ei ehdi tehdä mitään!
Bussilippujen hinnoista on ollut paljon puhetta nuorison keskuudessa, mutta kertalipun pieni käyttöaika jää
usein unholaan. Ei siinä tunnissa ehdi tehdä mitään, jos olet koko päivän liikenteessä kavereiden kanssa.
Loppujen lopuksi rahaa saattaa mennä jopa 10€ päivässä pelkästään julkisen liikenteen käyttöön. Tämän takia
aikaa kertalipuissa pitäisi todellakin lisätä aikaa ainakin tunnilla tai mahdollistaa jopa esimerkiksi 4-5 tunnin
lippu, joka sitten maksaisi hieman enemmän. Toivomme että muukin nuoriso ottaisi kantaa asiaan, joka selvästi
vaikuttaa kaikkien rahanmenoon.
Aloite jätetty
2019/04/08 klo 10:35
Toimiala

Kaupunkiympäristö, HSL

Vastaus pvm

25.9.2019

Vastaus

Nuorten aloite julkisen liikenteen kertalippujen voimassaoloajasta
HEL 2019-004542 T 08 02 00
Kiitos aloitteestasi! Helsingin julkista liikennettä hoitaa ja hallinnoi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, joka
tunnetaan paremmin lyhenteellä HSL.
Lippujen hinnoista ja käyttöajoista päättäminen kuuluu HSL:lle. Lippu- ja taksajärjestelmään on vuosien varrella
ehdotettu monia muutoksia, jotka ovat koskeneet niin eläkeläisille, vammaisille kuin nuorillekin kohdistuvia
alennuksia ja rajoituksia.
Kertalippujen voimassaoloaika on AB-, BC- ja D-lipuilla 80 minuuttia, ABC- ja CD-lipuilla 90 minuuttia, BCDlipuilla 100 minuuttia ja ABCD-lipuilla jopa 110 minuuttia. Lisäksi automaatista ostetun lipun voimassaoloaika on
10 minuuttia pidempi kuin muista myyntipaikoista ostettujen lippujen. Liikennevälineeseen saa nousta lipun
voimassaoloaikana ja jatkaa perille asti, vaikka lipun voimassaoloaika päättyisi matkan aikana.
Vuorokausilippu on myös kätevä vaihtoehto, kun tekee useita matkoja yhden tai useamman päivän aikana.
Lippua ostaessa voi valita voimassaoloajaksi 1-7 vuorokautta (24t, 48t, 72t, 97t jne.). Vuorokausilippuja on
erikseen aikuisille ja lapsille (7-17 v.). Lasten AB-vyöhykkeiden vuorokausilippu maksaa neljä euroa. Kaksi
vuorokautta maksaa kuusi euroa ja hinnat nousevat aina kahdella eurolla per vuorokausi seitsemän
vuorokauden lippuun saakka, joka maksaa 16 euroa. Lasten AB-kertalippu maksaa 1,4 euroa, joten
vuorokausilippu voi olla hyvä vaihtoehto, jos esimerkiksi tietää, että tulee viikonlopun aikana matkustamaan
paljon.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/enemman-aikaa-bussilippujen-kertakayttoon/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004542

48. Koulupäivien alkamisajat myöhemmäksi
Aloitteen sisältö
Yläkouluissa koulua käyvien koulupäivien pitäisi alkaa myöhemmin, koska teini-iässä unirytmi siirtyy
myöhemmäksi. Teinien on vaikeampi herätä aamuisin ja keskittyä väsyneenä koulussa varsinkin
aamutunneilla. Vaikka koulupäivät kestäisivät näin myöhempään, oppilaitten koulumenestys paranisi, jos
ei tarvitsisi olla koulussa väsyneenä. Hyvä alkamisaika olisi yhdeksän ja kymmenen välissä.
Aloite jätetty

2019/04/08 klo 10:45

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm

29.5.2019

Vastaus

KOULUPÄIVIEN ALKAMISAJAT MYÖHEMMÄKSI
Hei Amanda,
Ehdotat aloitteessasi koulujen alkamisajan myöhentämistä yläkouluissa.
Vastaavanlainen aloite oli valtuutetun tekemänä aloitteena tänä vuonna helmikuussa kaupunginvaltuuston
käsittelyssä ja siinä yhteydessä selostetut periaatteet käyvät ilmi nyt myös ohessa liitteenä olevassa sinun
aloitteestasi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan antamasta lausunnosta.
Kiitos aloitteestasi ja hyvää kesää!
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri,
puhelin: 09310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari
Lausuntopyyntö toimialalle koskien koulujen alkamisajan myöhentämistä
HEL 2019-004541 T 12 01 01
Nuorten aloitteessa toivotaan, että yläkoululaisten koulupäivät alkaisivat myöhemmin, koska teini-iässä
unirytmi siirtyy myöhemmäksi. Aloitteessa todetaan, että vaikka koulupäivät kestäisivät myöhempään, niin
oppilaiden koulumenestys paranisi. Nuorten aloitteessa hyväksi alkamisajaksi toivotaan kello yhdeksän ja
kymmenen välistä aikaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa on 18.1.2018 käsitelty vastaavaa Emma Karin
valtuustoaloitetta, missä lautakunta on päättänyt suositella syksystä 2019 alkaen peruskoulujen
yläkoululaisten koulupäivien aloitusajankohtaa klo 8:30-9.00 välille.
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta totesi lausunnossaan, että huomiot nuorten unentarpeesta ja
koulukäynnin myöhentämisestä ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Kansallisissa ja kansainvälisissä
tutkimuksissa on tuotu esiin teinien ja nuorten aikuisten kroonistunut univaje. Nuorten uni-valverytmi ja
nukahtaminen kääntyy myöhäisemmäksi varhaisteini-iässä ja sen vuoksi illalla nukahtaminen myöhentyy.
Erityisesti tämä tulee esiin perusopetuksen 7-9luokilla. Nuorille kohdennetussa vuoden 2017
kouluterveyskyselyssä tuli esiin, että valtaosa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin, he pitävät
koulunkäynnistä ja harrastavat erilaisia asioita. Huolen aiheena on muun muassa se, että monet nuoret
nukkuvat liian vähän. Perusopetuksen koulupäivien alkaminen myöhemmin 7-10-luokilla vastaisi
tutkimuksissa esiin tulleisiin varhaisteini-iän muuttuneen uni-valverytmin haasteisiin nuorten
koulunkäynnissä.

Syksyllä 2019 peruskoulujen tulee huolehtia, että rehtorit, opettajat ja oppilaat osallistuvat valmisteluun
koskien koulupäivien alkamista. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan mukaan koulut saavat päättää
vapaasti itse koulupäivän alkamisajankohdasta oppilaskuntaa sekä huoltajia kuultuaan. Peruskoulujen
koulupäivien kokonaissuunnittelussa on kuitenkin huomioitava perusopetusasetuksessa säädetty
koulupäivien pituus. Lainsäädännössä on määritelty, montako tuntia oppilaalla on vähintään oikeus saada
opetusta viikossa ja se on 7. ja 8. luokalla 29 tuntia viikossa, sekä 9. luokalla 30 tuntia viikossa. Tämä
määrittelee oppilaiden koulupäivien pituuden minimissään. Päivän pituus voi olla pidempi, mikäli
oppilaalla on enemmän valinnaisia oppiaineita. Täten koulupäivän aloitus myöhemmin merkitsee
koulupäivän pidentymistä iltapäivällä. Suunnittelussa on huomioitava myös koulutilojen
käyttömahdollisuudet koulupäivän aikana. Luokkatilat ovat jo nyt tehokkaassa käytössä. Koulupäivän
aloituksen myöhentäminen voi joissain kouluissa olla luokkatilojen järjestämisen kannalta haasteellista.
Koulupäivän aloituksen myöhentämisessä on huomioitava koulukohtainen joustomahdollisuus
suunnittelussa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa nuoria olemaan aktiivisia omilla kouluillaan koulupäivien
alkamisajankohtia suunniteltaessa, sillä koulujen velvollisuus on osallistaa oppilaita koulupäivien alkamisen
päätöksenteon suunnittelussa.

Linkki
Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878 ilona.taimela(a)hel.fi
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulupaivien-alkamisajat-myohemmaksi/
HEL 2019-004541

49. Lisää bussivuoroja
Aloitteen sisältö
HSL:n bussit kulkevat liian harvoin viikonloppuisin, iltaisin ja öisin. Ihmiset kulkevat kuitenkin busseilla
tällöinkin, ja bussit ovat täynnä. Bussivuorojen pitäisi olla tiheämpiä. Iltaisin on myös kylmä, joten bussin
odottaminen on hyvin epämukavaa.
Aloite jätetty
2019/04/08 klo 10:56
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

27.8.2019

Vastaus

Nuorten aloite bussivuorojen lisäämisestä
HEL 2019-004540 08 02 00
Kiitos aloitteestasi! Helsingin julkista liikennettä hoitaa ja hallinnoi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä,
joka tunnetaan paremmin lyhenteellä HSL.
HSL suunnittelee bussiliikenteen reitit ja vuorot. Reittejä ja vuorovälejä analysoidaan säännöllisesti. Vuorovälit
suunnitellaan kysynnän perusteella eli sen perusteella paljon matkustajia on. Viikonloppuisin, iltaisin ja öisin
kysyntä on yleensä vähäisempää kuin päivällä, jolloin vuorovälejä kasvatetaan.
Jos jonkun tietyn linjan vuorovälit ovat turhan pitkät ja bussit ovat täynnä, kannattaa asiasta olla yhteydessä
HSL:n asiakaspalveluun (https://hsl.fi/palaute tai puh. 09 4766 4000) tilanteen korjaamiseksi.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-bussivuoroja/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-004540

50. Lisää nuorten hengailupaikkoja Helsinkiin
Aloitteen sisältö
Nuorilla ei ole lähes ollenkaan hengailupaikkoja Helsingissä, joten monet päätyvät menemään
kauppakeskuksiin ja puistoihin. Jos Helsinkiin lisäisi 5 hengailupaikkaa metropysäkkien lähistölle, niin nuoret
saisivat lisää kavereita ja ajanvietettä. Ajanvietteen puutteen vuoksi monet nuoret päätyvät pelaamaan
videopelejä, ja viettämään aikaa huonossa seurassa, ja mielenterveys ja kouluarvosanat voi kärsiä liiasta
pelaamisesta ja huonosta seurasta. Itse koen, että minulla ei ole tarpeeksi hengailupaikkoja. Toki on
liikuntapuistoja tms, mutta ajan myötä nekin tylsistyttävät. Hengailupaikkoja voitaisiin lisätä seuraaviin
kohteisiin: Lauttasaari, Kamppi, Hakaniemi, Kalasatama ja Itäkeskus.
Aloite jätetty

2019/04/17 klo 10:49

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus

Aloitteesi koskien nuorten hengailupaikkoja
Hyvä Olivia
Ehdotat aloitteessasi lisää hengailupaikkoja nuorille. Ilokseni kuulin, että olette käyneet keskustelemassa
ideoistanne myös Fredriksbergissä nuorisopalveluista vastaavien henkilöiden kanssa.
Kalasatamaan on toivottu nuorisotaloa, mutta sellaista ei ole vielä suunnitteilla. Kauppakeskus Redissä on
kuitenkin Aseman lasten Stedi sekä kauppakeskuksen katolla puistotilaa, jossa voi vapaasti hengailla.
Nuorisotalot kutsuvat 7-luokkalaiset ”ryhmäytymään” lähitalolle, jotta nuoret tutustuvat toisiinsa ja talon
toimintaan. Nuorisotalot ottavat myös ideoita vastaan koko ajan.
Tekemistä voi löytää myös harrastushaun kautta:
http://nk.hel.fi/harrastushaku/
Olemassa olevia hengailupaikkoja löytyy muun muassa täältä:
Lauttasaaren Nuorisotalo: http://lauttasaari.munstadi.fi/
Kamppi Walkers Kahvila: http://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/walkers-talo/
Sörnäisten Happi: http://happi.munstadi.fi
Suvilahteen pian avattava Tiivistämö: https://www.suvilahti.fi/tilavuokraus
Itäkeskuksen nuorisotalo Kipinä: http://kipina.munstadi.fi/
Kiitos aloitteesta ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesää!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupungin sihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-nuorten-hengailupaikkoja-helsinkiin/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-005170

51. Rantakioski Lauttasaareen
Aloitteen sisältö
Minun mielestäni Veijarivuoren uimarantaan pitäisi rakentaa rantakioski, sillä monet käyvät kesäisin uimassa
tällä rannalla. Rannalla on jo kahvila(Paseo), mutta kioskista voisi saada esimerkiksi vesileluja, sekä suplautoja. Kioskilta saisi myös välipalaa ja pyyhkeitä. Siellä voisi myös olla grilli, jota voi vuokrata.

Aloite jätetty

Syy tällaiseen kioskin tarpeeseen on yksinkertainen:
Helsingin kaupunki ei mielestäni ole panostanut Veijarivuoren uimarantaan ja joka vuosi siellä käy vain
vähemmän ja vähemmän väkeä uimassa. Mielestäni rantakioski antaisi koko alueelle mukavaa ilmapiiriä ja
tietenkin valtion kioski antaisi kaupungille tuloja. Kioskiin ei myöskään tarvitsisi investoida paljon ja voisitte
tarjota sieltä kesätyöpaikkoja. Nuoret voisivat innostua tällaisesta paikasta ja nuoret saisivat siitä inspiraatiota
työelämään. Alue on jo nyt vattuniemeläisten suosiossa ja voitte lisätä iloisuutta rantakioskilla.
2019/04/17 klo 11:01

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

11.6.2019

Vastaus

Aloitteesi rantakioskin saamisesta Veijarivuoren uimarantaan
HEL 2019-005115 T 10 05 01
Hyvä Ella
Ehdotat aloitteessasi, että Veijarivuoren uimarannalle pitäisi rakentaa kioski. Kerrot aloitteessasi, että
rannalla on jo kahvila, mutta kioskista voisi saada esimerkiksi vesileluja ja sup-lautoja, välipalaa ja pyyhkeitä ja
sieltä voisi vuokrata grillin. Rantakioski loisi mukavan ilmapiirin, ja se tarjoaisi nuorille kesätyöpaikkoja.
Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kaupungin liikuntapalveluilta. Sieltä kerrottiin, että kaupunki on
rakentanut kahviloita ja kioskeja vain muutamille rannoille, tunnetuin niistä on varmaan Hietaniemen kahvila.
Muilla rannoilla kaupunki pyrkii aktiivisesti löytämään kahviloille paikkoja ja samalla yrittäjiä, jotka
perustaisivat kahvilan tai kioskin. Ratkaisut voivat olla keveitä: monet yrittäjät pyörittävät kahvilatoimintaan
kahvilavaunuista tai konteista käsin. Esimerkiksi Mustikkamaan uimarannalla on jo vuosia toiminut
kioskiyrittäjä, jolla on oma kioskikontti. Liikuntapalvelut on myös tarjonnut SUP-lautayrittäjille
vuokrapaikkoja. Kaikille paikoille ei ole kuitenkaan löytynyt yrittäjiä, ei myöskään Veijarivuoren uimarannalle.
Kaupunki pitää tärkeänä tarjota nuorille kesätöitä. Meillä on käytössä kesäseteli ja erityisiä määrärahoja
nuorten palkkaamiseksi kesätöihin. Liikuntapalvelutkin palkkaa kesäisin kymmeniä nuoria esimerkiksi
siivoamaan rantoja ja liikuntapuista.
Kiitän sinua hyvin perustellusta aloitteesta ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesää.
Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/rantakioski-lauttasaareen/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

ID: 326
HEL 2019-005115

52. Pyrkän liikuntakentälle liikuntavälinelainaamo
Aloitteen sisältö

Aloite jätetty

Lauttasaaren liikuntakentällä Pyrkällä ei ole ollenkaan nuorisolle liikuntavälineitä. Liikuntavälinelainaamo
olisi siitä kiva, että saisi lainata esim. jalkapalloja, koripalloja, yhleisurheiluvälineitä ja frisbeitä.
Lainaamosta voisi lainata jos unohtaisi esim. pallon kotiin tai haluaisi mennä koulun jälkeen pyrkälle,
mutta ei olisi palloa. Lainaamo toimisi siten, että pyrkän kentänvalvoja avaisi lainaamon jos antaisi vaikka
repun tai puhelimen pantiksi. Koska nykyään jos ei ole palloa mukana on pitänyt lainaamaan
löytötavaroista.
2019/04/17 klo 11:01

Toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm

26.6.2019

Vastaus

Aloitteesi liikuntavälinelainaamon saamiseksi Pyrkän liikuntakentälle
Hyvä Ella
Ehdotat aloitteessasi liikuntavälinelainaamoa Lauttasaaren liikuntapuistoon.
Aloite on hyvä ja perusteltu. Liikuntapaleluiden liikuntapaikoissa on yleensä liikuntapaikan lajivalikoimaan
soveltuvia perusvälineitä käyttäjille lainattaviksi, mutta Lauttasaaren liikuntapuiston kentän välineistö on
jostain syystä ollut perin puutteellinen muiden vastaavien liikuntapuistojen välineistöihin verrattuna.
Liikuntapalvelut parantaa palvelujaan tällä osa-alueella ja hankkii Lauttasaaren kentälle asialliset
perusvälineet kentältä lainattaviksi.
Aloitteen esiin tuoman puutteen perusteella liikuntapalvelut tarkastaa liikuntavälineistön määrän ja
kunnon kaikilla liikuntapaikoillaan.
Kiitos sinulle hyvin perustellusta aloitteesta. Toivotan sinulle oikein mukavaa kesää!
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi
Nasima Razmyar
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pyrkan-liikuntakentalle-liikuntavalinelainaamo/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-005112

53. Lauttasaareen omenapuita ja marjapensaita
Aloitteen sisältö
Olisi hienoa, jos Lauttasaareen istutettaisiin marjapensaita ja omenapuita kaikkien käyttöön. Se tuottaisi iloa
kaikille saarelaisille, nuorille ja vanhoille. Keväällä omenapuissa olisi kauniita kukkia, jotka piristäisivät maisemaa
ja kesällä kasvaisi herkullisia omenoita ja marjoja, joita voisi syödä. Jos lähtee lenkille tai kävelylle voisi napata
muutaman marjan tai omenan puusta. Ne eivät tarvitsisi paljon hoitoa joten niistä ei olisi vaivaa. Omenapuita ja
marjapensaita voisi istuttaa esim Shellin puistoon, pyrkän kentän läheisyyteen tai vaikkapa koulun pihalle
piristämään koulupäivää.
Aloite jätetty
2019/05/03 klo 13:04
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

17.9.2019

Vastaus

Nuorten aloite omenapuista ja marjapensaista Lauttasaareen
HEL 2019-005443 T 10 05 03
Kiitos aloitteestasi! On totta, että hedelmäpuiden keväinen kukkaloisto sekä kesäinen ja syksyinen sato ovat
asioita, joita olisi ihana nähdä enemmän kaupungin puistoissa ja koulujen pihoilla.
Hedelmäpuihin ja marjapensaisiin liittyy kuitenkin monia asioita, jotka tulee ottaa huomioon, kun kasvien
istuttamista suunnitellaan. Hedelmäpuut ja marjapensaat eivät ole helppohoitoisia, vaan vaativat säännöllistä
hoitoa, kuten kastelua, lannoitusta ja leikkuuta, tuottaakseen hedelmää.
Varsinkin isot omenapuut saattavat tuottaa suuren määrän satoa. On siis suunniteltava se, miten sato kerätään
talteen sen kypsyttyä. Maahan pudonneet houkuttelevat ampiaisia mädäntyessään, voivat haitata ylläpitoa
sekä saattavat houkutella myös rottia. Usein hedelmäpuut kokevat myös kovia, sillä osa poimii hedelmiä
samalla repien oksia.
Hedelmäpuut ja marjapensaat eivät sovellu kovin hyvin yleisiin puistoihin, vaan niitä tulisi sijoittaa ennen
kaikkea paikkoihin, joissa jokin lähiyhteisö voi ottaa vastuun niiden hoidosta. Tällaisia paikkoja voivat olla
esimerkiksi koulujen pihat ja leikkipuistot, joissa on ohjattua toimintaa lapsille ja perheille. Koulujen ja
päiväkotien pihojen suhteen kannattaa huomata, että marjat kypsyvät pääsääntöisesti loma-aikana.
Helsinki suhtautuu kaupunkiviljelyyn positiivisesti, mutta paras lopputulos saavutetaan, jos kaikki asiaan liittyvät
näkökulmat otetaan huomioon paikkoja valittaessa. Kaupunki valmisteleekin parhaillaan linjausta syötävistä
kasveista puistoissa sekä ohjeistusta kaupunkiviljelyn edistämisestä päiväkoti- ja koulupihoilla. Linjaus
syötävistä kasveista puistoissa valmistuu tänä vuonna ja ohjeet kaupunkiviljelyn edistämisestä päiväkoti- ja
koulupihoilla ensi vuoden aikana.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lauttasaareen-omenapuita-ja-marjapensaita/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-005443

54. Kaupunkipyörät Kontulaan ja Vesalan peruskouluun
Aloitteen sisältö
Hei!
Pyydämme, että Kontulan metroasemalle ja Vesalan peruskoululle laitettaisiin kaupunkipyöräasemat.
Perusteluja tähän on useita:
1. Koululaiset ja muutkin ihmiset hyötyisivät kaupunkipyöristä:
Esimerkiksi oppilaat menevät yleensä Vesalan peruskoululta myllypuron liikuntamyllyyn. Jos heillä olisi
mahdollisuus mennä liikuntamyllyyn pyörällä, niin nuoret pysyisivät paremmassa kunnossa, koska he
pyöräilisivät metrossa istumisen sijaan. Lisäksi nuoret voisivat mennä muihinkin paikkoihin oppimaan vapaaajallakin. Koko kaupunkihan on nykyään oppimisympäristö. Tämän avulla koulussakin voisi tehdä pyöräilyretkiä
esimerkiksi Kontulasta sörnäiseen ja takaisin.

Aloite jätetty

2. Toteutus ei vaadi useaa uutta pyöräasemaa:
Tämän toteuttamiseksi vaadittaisiin vain kaksi pyöräasemaa eli Kontulan metroaseman ja Vesalan peruskoulun.
Tällä hetkellä pyöräasemia on jo 345, joten näiden asemien lisääminen ei lisää kustannuksia kovinkaan paljoa,
mutta ne tuovat suuria etuja. Käytännössä mitään muita asemia ei tarvita Kontulan liittämiseksi
kaupunkipyöräjärjestelmään, koska Kontulasta pääsee helposti ja nopeasti Itäkeskukseen (Kestää noin 15
minuuttia). Vesalan asemalle kannattaa laittaa vähintään 20 pyörää.
Hyödyllisiä asemia olisi myös Kivikon, Kurkimäen ja Vesalan pyöräasemat, koska niiden avulla
matkamahdollisuudet moninkertaistuvat. Ne myös mahdollistaisivat pyöräretket esimerkiksi Kivikon metsän ja
Viikin kautta.
3. Kaupunkipyörä lisää oppilaiden tasa-arvoa:
Jos Vesalan peruskouluun tulisi kaupunkipyöräasema, niin kaikilla nuorilla olisi samat mahdollisuudet liikkua.
Vesalan peruskoulun pyöräaseman/pyöräasemat voisi esimerkiksi sijoittaa joko ensivuonna tulevien uusien
pyörätelineiden luo tai koulun pääovien luokse tänä vuonna.
2019/05/12 klo 14:17

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus pvm

2.8.2019

Vastaus

Nuorten aloite kaupunkipyöräasemista Kontulan metroasemalle ja
Vesalan peruskoululle
HEL 2019-005824 T 08 00 04
Kiitos aloitteestasi! Kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja ja on
hienoa, että saamme ehdotuksia uusiksi kaupunkipyöräasemien paikoiksi.
Asemaverkostoa on tänä vuonna laajennettu Itä- ja Pohjois-Helsinkiin,
niin sanotuille esikaupunkialueille. Tämän kauden jälkeen
saammekin ensimmäistä kertaa tietoa siitä, miten kaupunkipyörät ovat
olleet käytössä keskustan ulkopuolella. Keskustan ulkopuolella kaupunkipyöräasemia
on sen verran harvassa, että on mielenkiintoista
nähdä, vaikuttaako se käyttäjämääriin.
Jos kuluvan kauden jälkeen saadaan hyviä tuloksia kantakaupungin ulkopuolella
olevista asemista, ovat ehdottamasi paikat hyvinkin varteenotettavia.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34980
samuli.makinen(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kaupunkipyorat-kontulaan-ja-vesalan-peruskouluun/

Palautejärjestelmän
id / Diaarinumero

HEL 2019-005824

55. Kuplahalli Lauttasaareen
Aloitteen sisältö
Pitkäaikainen hanke uudesta kuplahallista Lauttasaareen ei vaikuta etenevän. Ruukinlahden puistoon kaavailtu
kuplahalli ei ole saanut kaupungilta tukea. Kuplahallin tarve Lauttasaareen on selvä: saarella asuu yli 24 000
ihmistä, ja jalkapallo on saarella erittäin suosittu harrastus.
Pallo-Pojat Juniorit on Helsingin toiseksi suurin jalkapalloseura, jonka vahvin alue Lauttasaari on. Kaikki pelaajat
eivät mahdu Lauttasaaren liikuntapuiston – ”Pyrkän” – kentälle pelaamaan. Kun Pyrkkä jäädytetään talvella, ei
Lauttasaaressa ole mahdollisuutta jalkapalloiluun. Tällöin – kuten ympärivuotisestikin – lapset ja nuoret joutuvat
matkustamaan tai heidät viedään harjoituksiin saaren ulkopuolelle. Lapsien ei pitäisi joutua matkustamaan
kauas harrastuksensa ääreen.
Lieveilmiönä syntyy runsaasti autoliikennettä, sillä lapsia joudutaan kuljettamaan kauas. Välimatkoista voi myös
muodostua monille kynnyskysymys jalkapallo- tai muun harrastuksen aloittamisessa. Samaan aikaan Helsinki
haluaa vähentää Lauttasaaren autoliikennettä Lauttasaaren sillalla sekä myös taata jokaiselle helsinkiläisnuorelle
edes yhden harrastuksen.
Nykyinen PPJ:n käyttämä kuplahalli Hernesaaressa tullaan purkamaan asutuksen tieltä. Näin ollen seura – joka
kaiken lisäksi tarjoaa harrastuksen tuhansille etelähelsinkiläisille – tarvitsee tulevaisuudessa kuplahallin.
Ruukinlahden puisto on otollinen paikka kuplahallille, joka takaisi mahdollisuuden jalkapallon sekä muun
liikunnan harrastamiseen. Lauttasaari – sekä muu Etelä-Helsinki – kasvaa entisestään tulevina vuosina.
Tämänkin takia hankkeeseen on tartuttava konkreettisesti kaupungin puolelta ajoissa.
Max TalviOja
Helsingin nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja
Aloite jätetty
2019/06/17 klo 17:11
Toimiala
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Hyvä Max
Ruukinlahden puisto kuuluu kaupunkiympäristön toimialalle, mutta myös liikuntapalvelujen väki on ollut
mukana alueen tulevaisuutta pohdittaessa. Kuten varmaan tiedät, puistoon suunniteltiin kuplahallia
korvaamaan PPJ:n kuplahallia Hernesaaressa. Kyseessä olisi ollut tilapäinen ratkaisu, josta luovuttiin, kun hallille
osoitettiin paikka Jätkäsaaresta.
Ruukinlahden puiston suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä. Suunnittelutyössä kartoitetaan alueen käyttöä
moniin eri tarkoituksiin. Pelikentän tarve Lauttasaaressa on tiedostettu, ja se on suunnittelutyössä mukana,
vaikka nykyinen kaavamerkintä ei salli kuplahallin tapaisen suuren rakennuksen pysyvää sijoittamista puistoon.
Puistosuunnitelman on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Sitä ennen puistosuunnitelma
esitellään asukastilaisuudessa, ja siitä on mahdollista antaa palautetta. Asukastilaisuudesta ja palautteen
antamisesta tullaan tiedottamaan lähiasukkaita ja muita tahoja.
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle hyvää syksyä.
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