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§ 151
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Nuorisoneuvosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla nuorisoneuvosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Verneri
Hirnin ja Lumia Pesonen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Nuorisoneuvosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla nuorisoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
__________ ja __________.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 152
Ilmoitusasiat
Päätös
Nuorisoneuvosto merkitsi seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi:
Menneet tapahtumat
– Kaupunginvaltuusto merkitsi 01.01.–30.06.2020 jätettyjä nuorten
aloitteita tiedoksi 21.10.2020 § 272.
Tulevat tapahtumat
– Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaryhmän sekä HundrED Youth
Ambassador -ohjelman yhteistyössä järjestettävä paneelikeskustelu
Helsinki Education Week -tapahtumaviikolla 02.11.2020.
– Pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen puheenjohtajien tapaaminen 17.11.2020.
Lausuntopyynnöt
– Kaupunginkanslia, valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille
– Keskusvaalilautakunta, valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhteistyössä nuorten
kanssa
Muut ilmoitusasiat
– Kaupunkiympäristön toimialaryhmä myönsi Miro Maaraselle eron toimialaryhmän puheenjohtajan tehtävästä ja valitsi Inka Karlssonin toimialaryhmän puheenjohtajaksi 19.10.2020 § 92.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 153
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaryhmän toiminta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustus kasvatus- ja koulutuslautakunnassa
Päätös
Nuorisoneuvosto merkitsi toimialaryhmän puheenjohtajan selostuksen
toimialaryhmän toiminnasta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustuksesta
kasvatus- ja koulutuslautakunnassa tiedoksi.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 154
Kaupunkiympäristön toimialaryhmän toiminta ja nuorisoneuvoston
lautakuntaedustus kaupunkiympäristölautakunnassa
Päätös
Nuorisoneuvosto merkitsi toimialaryhmän puheenjohtajan selostuksen
toimialaryhmän toiminnasta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustuksesta
kaupunkiympäristölautakunnassa tiedoksi.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 155
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaryhmän toiminta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
Päätösehdotus
Nuorisoneuvosto merkitsi toimialaryhmän puheenjohtajan selostuksen
toimialaryhmän toiminnasta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustuksesta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa tiedoksi.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 156
Sosiaali- ja terveystoimialaryhmän toiminta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustus sosiaali- ja terveyslautakunnassa
Päätös
Nuorisoneuvosto merkitsi toimialaryhmän puheenjohtajan selostuksen
toimialaryhmän toiminnasta ja nuorisoneuvoston lautakuntaedustuksesta
sosiaali- ja terveyslautakunnassa tiedoksi.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 157
Nuorisoneuvoston lausunto keskusvaalilautakunnalle valtuutettu
Amanda Pasasen aloitteesta kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhteistyössä nuorten kanssa
HEL 2020-007755 T 00 00 03

Lausunto
Nuorisoneuvosto antoi seuraavan lausunnon keskusvaalilautakunnalle
valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta kuntavaalien äänestyspaikkojen
suunnittelemisesta yhteistyössä nuorten kanssa:
Nuorisoneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että kuntavaalien äänestyspaikat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä nuorten ja keskusvaalilautakunnan välillä. Kuten valtuustoaloitteesta ilmenee, nuorten äänestysaktiivisuus viime kuntavaaleissa jäi huomattavasti matalammaksi keskimääräiseen äänestysprosenttiin verrattuna. Nuorimmista äänestäjistä jopa noin
kaksi kolmasosaa jätti äänestämättä, mikä kansalaisyhteiskunnan kannalta on hälyttävä tulos.
Nuorisoneuvosto katsoo, että nuorten äänestysintoa kasvattavat toimenpiteet ovat välttämättömiä. Esimerkiksi äänestyspaikat niin ennakkoon
kuin vaalipäivänä tulisi sijoittaa paikoille, joissa liikkuu runsaasti nuoria.
Kirjastot, oppilaitokset sekä muut yleiset ja elinvoimaiset tilat ovat tuttuja
sijainteja nuorille, ja niissä kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalampana. Kuntavaalien tulisi myös näkyä laajamittaisesti katukuvassa
mainonnan ja tarpeeksi helppotajuisen tiedotuksen muodossa. Äänestyspaikkojen helppo saavutettavuus sekä julkisella liikenteellä että muilla
liikkumismuodoilla on niin ikään avainasemassa nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämisen osalta.
Mikäli suurempi osa nuorista äänestäjistä hyödyntäisi äänioikeuttaan,
myös nuorten kuntavaaliehdokkaiden mahdollisuudet tulla valituksi kunnalliseen luottamustoimeen kasvaisivat. Tämä puolestaan monipuolistaisi kunnallista päätöksentekoa, sillä tällöin nuorten helsinkiläisten ääni
tulisi paremmin kuuluviin. Kaupungissa tehtävillä päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset, minkä vuoksi on loogista, että tulevaisuuden Helsingin asukkaat ovat niistä päättämässä ja tuomassa näkökulmansa
esille.
Nuorisoneuvosto kannattaa aloitteessa esitettyä nuorten laajennettua
osallistamista. Äänestyspaikkojen alustavaa ideointia voidaan tehdä
muun muassa nuorisotaloilla ja yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa.
Niiden lopullisesta sijoittelusta ja muutoksista niihin on hyvä pyytää lausunto nuorisoneuvostolta. Aloitteentekijöiden esittämä nuorten edustajien läsnäolo- ja puheoikeus keskusvaalilautakunnan kokouksissa, kun
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käsitellään tapoja tavoittaa nuoria tai äänestyspaikkojen sijainteja, on
myös kannatettavaa.
Nuorisoneuvosto on avoin yhteistyölle kaikilta osin kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelussa keskusvaalilautakunnan sekä muiden oleellisten tahojen kanssa.
Samalla nuorisoneuvosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Esittelijä
nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtaja
Lana Bulatova

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 07.10.2020
Valtuutettu Amanda Pasasen aloite 10.06.2020

Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Amanda Pasanen ja kuusitoista muuta valtuutettua ovat tehneet 10.06.2020 aloitteen kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhteistyössä nuorten kanssa.
Keskusvaalilautakunta pyytää valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta
lausunnon. Lausuntoa pyydetään 03.11.2020 mennessä.
Esittelijä
nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtaja
Lana Bulatova

Liitteet
1
2
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§ 158
Nuorisoneuvoston kannanotto toimenpiteistä kouluväkivaltaa vastaan
Päätös
Nuorisoneuvosto hyväksyi seuraavan kannanoton toimenpiteistä kouluväkivaltaa vastaan:
Mediassa kansakuntaamme kohauttaneet uutiset kouluväkivallasta saattavat olla järkyttäviä tavalliselle aikuiselle, mutta arkipäiväistä kärsimystä
kouluväkivallan uhrille. Oppilaitoksemme ovat ei pelkästään turvattomia,
vaan myös suorastaan vaarallisia monille lapsille ja nuorille.
Monille opettajille selän kääntäminen ja silmien ummistaminen koulussa
näkyvästi tapahtuvasta arkisesta väkivallasta on moninkertaisesti helpompaa kuin ongelmien kohtaaminen ja niihin puuttuminen – silloinhan
heidän olisi otettava vastuuta tapahtuneesta ja huolehdittava väkivallan
selvittämisestä.
Lisäksi koulut ovat johtoa myöten haluttomia tarjoamaan tukea koulussa
kohdatun väkivallan uhreille ja käynnistämään viranomaistutkintaa rikoksista, jotka sitä ansaitsevat. Koulut tarjoavat tukea koulussa kohdatun
väkivallan uhreille, mutta välttävät viranomaistutkinnan käynnistämistä
rikoksista, jotka sen vaativat.
Kouluissa tapahtuvaa raakaa ja silmitöntä väkivaltaa ei voida ratkaista
pakottamalla nuoret rikoksentekijät pyytämään anteeksi uhriltaan – ja
uhrin on totta kai pyydettävä anteeksi sitä, että hän julkesi käyttää lain
hänelle tuomiaan oikeuksiaan turvata hänen henkilökohtaisen koskemattomuutensa ja puolustaa itseään.
Edellä mainitulle on muutamia eri syitä. Ensinnäkin väkivaltatapausten
selvittäminen koulun sisällä ja sen jälkeen tutkintapyyntöjen ja lastensuojeluilmoitusten teko toimivaltaisille viranomaisille – kuten opettajan velvollisuuksiin kuuluu – tuo opettajille ja muulle henkilökunnalle lisätyötä.
Tätä velvollisuutta monet opettajat eivät halua itselleen ottaa, mikäli sen
voi jotenkin välttää. Toiseksi koulujen johdoissa on halu suojella koulun
mainetta – eihän kouluun ainakaan vapaaehtoisesti hakeudu oppilaita,
jos tiedetään, että koulussa pahoinpidellään oppilaita tajuttomaksi.
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen on keskeisin ihmisen perusoikeuksista. Perusopetuslain 29 §:ssä,
lukiolain 40 §:ssä sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80
§:ssä säädetään oppilaan ja opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Kun tätäkään perusoikeutta ei voida turvata, ei oppilaallakaan voi olla pakkoa mennä väkivallan uhkan alaiseksi. Viimeaikaisten
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kouluväkivaltatapausten perusteella koulut eivät pysty hetkellä takaamaan turvallista opiskeluympäristöä.
Kouluväkivallan on loputtava. Koulujen on tässä tilanteessa tarjottava
oppilaille eväitä siihen, että heillä itsellään olisi valmiuksia taata fyysinen
koskemattomuutensa ja turva kiusaajilta. Tähän nuorisoneuvosto esittää
seuraavia ratkaisuja:
Kaupunki tehostaa työntekijöidensä sisäistä valvontaa koulumaailmassa
Vastuu turvallisesta opiskeluympäristöstä on pääasiassa koulun rehtorilla sekä myös koulun opettajilla. Mikäli he eivät kykene täyttämään
näitä velvollisuuksia, on kaupungin oma-aloitteisesti ryhdyttävä tekemään tutkintapyyntöjä virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Tiedotusta uhrien oikeuksista lisätään
Koulujen on muistutettava niin oppilaille kuin heidän vanhemmilleen, että
sekä fyysinen että henkinen kouluväkivalta ovat rikoksia, tapahtuipa se
paikan päällä tai internetin maailmassa. Urheilla on oikeus hakea apua
viranomaisilta, kuten poliisilta, ja uhreilla on oikeus vahingonkorvauksiin
väkivallantekijöiltä.
Lisäksi nuorisoneuvosto toteaa, että se, että esimerkiksi KiVa-koulun kaltaisia keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden ratkaisemiseen on olemassa, ei yksinään riitä. Koulujen pitää olla tietoisia keinoista
ja osata käyttää niitä. Siksi nuorisoneuvosto painottaa viestintään panostamisen tärkeyttä sekä nyt että tulevaisuudessa.
Koulut tehostavat tutkintapyyntöjen ja lastensuojeluilmoitusten tekemistä
Monissa tapauksissa kiusaamiseen ja kiusaajien rikoskierteeseen ei
saada ratkaisua koulun sisältä vaan ratkaisua on haettava myös ulkopuolelta. Väkivallantekijöistä koulut tekevät lastensuojeluilmoituksen ja
tutkintapyynnön viipymättä.
Koulut ottavat itsepuolustustaitojen opettamisen osaksi liikunta- ja terveystiedon oppitunteja
Liikuntatuntien ja terveystiedon tuntien yhteydessä voitaisiin opettaa
muun muassa hätävarjelun perusteista, siitä, missä tilanteessa se on sallittua sekä konkreettisia itsepuolustuskeinoja, joiden avulla voidaan minimoida tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
Kaupunki varmistaa, että uhri ei joudu vaihtamaan koulua kiusaamisen seurauksena
Viimesijaisena keinona tulisi kiusaajan vaihtaa koulua, eikä uhrin. Oikeudenmukainen ratkaisu ei ole se, että kouluväkivallan uhri vaihtaa koulua
olosuhteiden pakosta, kun väkivallantekijä jää samaan kouluun terrorisoimaan muita kuin mitään ei ole tapahtunut. Tämän on muututtava.
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Nuorisoneuvosto tunnustaa, että väkivallantekijät ovat usein henkisesti
pahoinvoivia ja heitäkin tulee auttaa. Nuorisoneuvosto ehdottaa, että
kaupunki alkaa tarjota enemmän terapia- ja muita mielenterveyspalveluja sekä uhreille että kiusaajille.
Samalla nuorisoneuvosto pyysi kasvatuksen ja koulutuksen toimialaryhmää selvittämään kyselyn järjestämistä nuorille itsepuolustuskursseista.
Käsittely
Vastaehdotus 1:
Katja Legeza: Muutetaan kannanottoa seuraavasti:
Lisäksi koulut ovat johtoa myöten haluttomia tarjoamaan tukea koulussa
kohdatun väkivallan uhreille ja käynnistämään viranomaistutkintaa rikoksista, jotka sitä ansaitsevat.
Koulut tarjoavat tukea koulussa kohdatun väkivallan uhreille, mutta välttävät viranomaistutkinnan käynnistämistä rikoksista, jotka sen vaativat.
Vastaehdotus 2:
Katja Legeza: Muutetaan kannanottoa seuraavasti:
Koulut ottavat itsepuolustustaitojen opettamisen osaksi liikunta- ja terveystiedon oppitunteja.
Liikuntatuntien ja terveystiedon tuntien yhteydessä voitaisiin opettaa
muun muassa hätävarjelun perusteista, siitä, missä tilanteessa se on sallittua sekä konkreettisia itsepuolustuskeinoja, joiden avulla voidaan minimoida tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
Vastaehdotus 3:
Katja Legeza: Kaupunki varmistaa, että uhri ei vaihda koulua kiusaamisen seurauksena, muutetaan muotoon:
Kaupunki varmistaa, että uhri ei joudu vaihtamaan koulua kiusaamisen
seurauksena.
Vastaehdotus 4:
Olivia Sorvari: Tiedotusratkaisun alle toinen kappale:
Lisäksi nuorisoneuvosto toteaa, että se, että esimerkiksi KiVa-koulun kaltaisia keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden ratkaisemiseen on olemassa, ei yksinään riitä. Koulujen pitää olla tietoisia keinoista
ja osata käyttää niitä. Siksi nuorisoneuvosto painottaa viestintään panostamisen tärkeyttä sekä nyt että tulevaisuudessa.
Vastaehdotus 5:
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Olivia Sorvari: Viimeisen kappaleen toiselta riviltä alkaen:
Nuorisoneuvosto ehdottaa, että kaupunki alkaa tarjota enemmän terapiaja muita mielenterveyspalveluja sekä uhreille että kiusaajille.
Vastaehdotus 6:
Olivia Sorvari: Uusi ratkaisutoimenpideotsikko:
Kaupunki suuntaa resursseja kouluväkivaltailmiön sekä apukeinojen tutkimiseen.
Jotta kouluväkivaltaa voidaan vähentää tehokkaasti, täytyy olla olemassa
kattavaa tilastotietoa siitä, kuinka paljon, missä, miksi ja millaisissa muodoissa kouluväkivaltaa esiintyy. Siksi Helsingin kaupungin pitäisi suunnata resursseja tällaisen pohjatutkimuksen tekemiseen.
Pohjatiedon keräämisen lisäksi Helsingin kaupungin tulee tukea myös
tutkimuksia, joiden avulla selvitetään, mitkä olemassa olevista keinoista
ovat tehokkaimpia kiusaamistilanteiden ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Lisäksi tutkimuksen avulla voidaan selvittää, onko kannattavampaa kehittää jo olemassa olevia keinoja
vai kehittää kokonaan uusia keinoja. Selvitystä joka tapauksessa tarvitaan.
Hyviä tutkimuksen kohteita voisivat olla esimerkiksi KiVa-koulu -järjestelmä ja osaavatko koulut hyödyntää sitä oikein, opettajien kynnys ilmoittaa kiusaamistapauksista viranomaisille sekä koulupsykologi ja -kuraattoripalvelujen hyödyntäminen kiusaamisen yhteydessä.
Kun kaupungilla on käytössään kattavaa tutkimustietoa, pystytään energia ja resurssit käyttämään osuvasti niiden toimenpiteiden toteuttamiseen, joista on eniten apua.
Vastaehdotus 7:
Olivia Sorvari: Muutos toimenpideotsikkoon:
Tiedotusta uhrien oikeuksista ja kiusaamisen vähentämisen keinoista lisätään.
Vastaehdotus 8:
Olivia Sorvari: Muutos kolmannen kappaleen riville neljä:
Kouluissa tapahtuvaa raakaa ja silmitöntä väkivaltaa ei voida ratkaista
pakottamalla nuoret rikoksentekijät ainoastaan pyytämään anteeksi uhriltaan. On pöyristyttävää, että uhri joutuu usein pyytämään anteeksi henkilökohtaisen koskemattomuutensa puolustamista.
Vastaehdotus 9:
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Olivia Sorvari: Kannanoton kuudes kappale poistetaan.
Vastaehdotus 10:
Miro Maaranen 1: Lisätään päätökseen:
Samalla nuorisoneuvosto pyytää kasvatuksen ja koulutuksen toimialaryhmää selvittämään kyselyn järjestämistä nuorille itsepuolustuskursseista.
Vastaehdotus 11:
Miro Maaranen: Muutetaan seuraavasti:
Kaupungin on lakattava hyödyntämästä KiVa-koulujärjestelmää kiusaamistapauksissa. Järjestelmän käytön jatkamista pienimuotoisissa riitatilanteissa, joissa rikoksen tunnusmerkistöt eivät täyty, voidaan selvittää.
Kannattaja: Verneri Hirn
Vastaehdotus 12:
Niko Partanen: Lisätään uusi toimenpideotsikko:
Koulun pitäisi myös kertoa nettikiusaamisesta ja antaa tukea uhreille
jotka joutuvat nettikiusaamiseen.
Kouluilla pitäisi kertoa nettikiusaamisesta esimerkiksi terveystiedon tunneilla, tai muissa aineissa. Koulun pitäisi myös antaa tukea nuorille jotka
joutuvat nettikiusaamiseen kohteeksi. Koulukuraattori tai koulupsykologi
voisi myös puhua koulukiusaamisesta ja antaa tarvittaessa tukea.
Kannattaja:
Vastaehdotus 13:
Victor Ocampo: Poistetaan itsepuolustuksen opettaminen toimenpiteistä.
Victor Ocampon vastaehdotusta 12 ei kannatettu, joten se raukesi.
Nuorisoneuvosto hyväksyi vastaehdotusten 1–8 ja 10 mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Miro Maarasen vastaehdotuksen 11 mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
August Kiattrakoolchai, Katja Legeza, Niko Partanen, Lumia, Pesonen,
Alma Rantalaiho, Nella Salminen, Jemina Sandell, Max TalviOja
Ei-äänet: 5
Verneri Hirn, Inka Karlsson, Miro Maaranen, Olivia Sorvari, Elo Umukoro
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Tyhjä: 8
Waleed Ahmed, Jenni Ahonen, Lana Bulatova, Joel Helin, Kiti Kuortti,
Iris Kässi, Aisha Mahmood, Victor Ocampo
Nuorisoneuvosto hylkäsi Miro Maarasen vastaehdotuksen 11 äänin 8–5
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Niko Partasen vastaehdotuksen 12 mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 14
Waleed Ahmed, Inka Karlsson, August Kiattrakoolchai, Kiti Kuortti, Iris
Kässi, Katja Legeza, Miro Maaranen, Aisha Mahmood, Alma Rantalaiho,
Nella Salminen, Max TalviOja, Elo Umukoro
Ei-äänet: 5
Jenni Ahonen, Lana Bulatova, Victor Ocampo, Niko Partanen, Olivia Sorvari
Tyhjä: 2
Joel Helin, Jemina Sandell
Nuorisoneuvosto hylkäsi Niko Partasen vastaehdotuksen 12 äänin 14–5.
Esittelijä
nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtaja
Lana Bulatova

Päätösehdotus
Nuorisoneuvosto hyväksyy seuraavan kannanoton toimenpiteistä kouluväkivaltaa vastaan:
Mediassa kansakuntaamme kohauttaneet uutiset kouluväkivallasta saattavat olla järkyttäviä tavalliselle aikuiselle, mutta arkipäiväistä kärsimystä
kouluväkivallan uhrille. Oppilaitoksemme ovat ei pelkästään turvattomia,
vaan myös suorastaan vaarallisia monille lapsille ja nuorille.
Monille opettajille selän kääntäminen ja silmien ummistaminen koulussa
näkyvästi tapahtuvasta arkisesta väkivallasta on moninkertaisesti helpompaa kuin ongelmien kohtaaminen ja niihin puuttuminen – silloinhan
heidän olisi otettava vastuuta tapahtuneesta ja huolehdittava väkivallan
selvittämisestä.
Lisäksi koulut ovat johtoa myöten haluttomia tarjoamaan tukea koulussa
kohdatun väkivallan uhreille ja käynnistämään viranomaistutkintaa rikoksista, jotka sitä ansaitsevat. Kouluissa tapahtuvaa raakaa ja silmitöntä
väkivaltaa ei voida ratkaista pakottamalla nuoret rikoksentekijät pyytämään anteeksi uhriltaan – ja uhrin on totta kai pyydettävä anteeksi sitä,
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että hän julkesi käyttää lain hänelle tuomiaan oikeuksiaan turvata hänen
henkilökohtaisen koskemattomuutensa ja puolustaa itseään.
Edellä mainitulle on muutamia eri syitä. Ensinnäkin väkivaltatapausten
selvittäminen koulun sisällä ja sen jälkeen tutkintapyyntöjen ja lastensuojeluilmoitusten teko toimivaltaisille viranomaisille – kuten opettajan velvollisuuksiin kuuluu – tuo opettajille ja muulle henkilökunnalle lisätyötä.
Tätä velvollisuutta monet opettajat eivät halua itselleen ottaa, mikäli sen
voi jotenkin välttää. Toiseksi koulujen johdoissa on halu suojella koulun
mainetta – eihän kouluun ainakaan vapaaehtoisesti hakeudu oppilaita,
jos tiedetään, että koulussa pahoinpidellään oppilaita tajuttomaksi.
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen on keskeisin ihmisen perusoikeuksista. Perusopetuslain 29 §:ssä,
lukiolain 40 §:ssä sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80
§:ssä säädetään oppilaan ja opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Kun tätäkään perusoikeutta ei voida turvata, ei oppilaallakaan voi olla pakkoa mennä väkivallan uhkan alaiseksi. Viimeaikaisten
kouluväkivaltatapausten perusteella koulut eivät pysty hetkellä takaamaan turvallista opiskeluympäristöä.
Kaupungin on lakattava hyödyntämästä tehottomaksi osoittautunutta
KiVa-koulujärjestelmää kiusaamistapauksissa. Sen tilalle on kehitettävä
uusi malli, jota voidaan käyttää pienimuotoisten riitojen selvittelyyn, jotka
eivät sisällä väkivaltaa tai muita rikoksen tunnusmerkistöt täyttäviä tekoja. Tätä mallia ei saa käyttää kiusaamistapauksiin.
Kouluväkivallan on loputtava. Koulujen on tässä tilanteessa tarjottava
oppilaille eväitä siihen, että heillä itsellään olisi valmiuksia taata fyysinen
koskemattomuutensa ja turva kiusaajilta. Tähän nuorisoneuvosto esittää
seuraavia ratkaisuja:
Kaupunki tehostaa työntekijöidensä sisäistä valvontaa koulumaailmassa
Vastuu turvallisesta opiskeluympäristöstä on pääasiassa koulun rehtorilla sekä myös koulun opettajilla. Mikäli he eivät kykene täyttämään
näitä velvollisuuksia, on kaupungin oma-aloitteisesti ryhdyttävä tekemään tutkintapyyntöjä virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Tiedotusta uhrien oikeuksista lisätään
Koulujen on muistutettava niin oppilaille kuin heidän vanhemmilleen, että
sekä fyysinen että henkinen kouluväkivalta ovat rikoksia, tapahtuipa se
paikan päällä tai internetin maailmassa. Urheilla on oikeus hakea apua
viranomaisilta, kuten poliisilta, ja uhreilla on oikeus vahingonkorvauksiin
väkivallantekijöiltä.
Koulut tehostavat tutkintapyyntöjen ja lastensuojeluilmoitusten tekemistä
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Monissa tapauksissa kiusaamiseen ja kiusaajien rikoskierteeseen ei
saada ratkaisua koulun sisältä vaan ratkaisua on haettava myös ulkopuolelta. Väkivallantekijöistä koulut tekevät lastensuojeluilmoituksen ja
tutkintapyynnön viipymättä.
Koulut alkavat järjestää vapaaehtoisia itsepuolustuskursseja
Esimerkiksi liikuntatuntien yhteydessä tai vapaamuotoisena kerhotoimintana järjestettävällä itsepuolustuskursseilla voitaisiin opettaa muun muassa hätävarjelun perusteista, missä tilanteessa se on sallittua sekä
konkreettisia itsepuolustuskeinoja, joiden avulla voidaan minimoida tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
Kaupunki varmistaa, että uhri ei vaihda koulua kiusaamisen seurauksena
Viimesijaisena keinona tulisi kiusaajan vaihtaa koulua, eikä uhrin. Oikeudenmukainen ratkaisu ei ole se, että kouluväkivallan uhri vaihtaa koulua
olosuhteiden pakosta, kun väkivallantekijä jää samaan kouluun terrorisoimaan muita kuin mitään ei ole tapahtunut. Tämän on muututtava.
Nuorisoneuvosto tunnustaa, että väkivallantekijät ovat usein henkisesti
pahoinvoivia ja heitäkin tulee auttaa. Heidän auttamisekseen nuorisoneuvosto ehdottaa, että kaupunki alkaa enemmän tarjota terapia- ja
muita mielenterveyspalveluja kiusaajille.
Esittelijän perustelut
Verneri Hirn ja Miro Maaranen esittävät aloitteessaan nuorisoneuvoston
hyväksyttäväksi kannanoton toimenpiteistä kouluväkivaltaa vastaan.
Aloitteentekijät toteavat aloitteessaan, että kouluväkivalta on viime aikoina raaistunut huomattavasti. Tästä huolimatta koulut ja kaupunki eivät
ole ryhtyneet tarvittaviin toimiin kouluväkivallan uhrien auttamiseen ja väkivallan kitkemiseen koulusta ja katsovat, että nuorisoneuvoston kannanotto asiasta on aiheellinen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtaja
Lana Bulatova
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§ 159
Nuorisoneuvoston kannanotto Elielinaukion ja Asema-aukion suunnitteluperiaatteista
HEL 2020-004243 T 10 03 03
Hankenro 6284_1

Päätös
Nuorisoneuvosto hyväksyi seuraavan kannanoton Elielinaukion ja
Asema-aukion suunnitteluperiaatteista:
Elielinaukion ja Asema-aukion täydennysrakentamiseen on suhtauduttava varoen
Elielinaukio ja Asema-aukio ovat keskeisimpiä kaupunkitiloja Helsingin
keskustassa. Aukion välittömässä läheisyydessä on monia arkkitehtonisesti merkittäviä rakennuksia, kuin myös merkittäviä kulttuuri- ja virkistysalueita. Asema-aukion tähänastisia vahvuuksia ovat olleet muun muassa avoimen kaupunkitilan tarjoaminen monille Helsingin keskustaan
saapuville.
Nuorisoneuvosto kannattaa ajatusta, että kaikki linja-autoliikenne siirretään Elielinaukiolta Kamppiin. Tällä voidaan keskittää Länsi-Helsingin ja
läntisen pääkaupunkiseudun paikallisliikenne yhteen paikkaan. Samalla
Elielinaukio voidaan vapauttaa kaupunkilaisille viihtyisäksi oleskelutilaksi.
Nuorisoneuvosto kannattaa myös Asema-aukiolla olevan metroaseman
sisäänkäynnin korvaamista uudisrakennuksella. Uudisrakennuksen on
kuitenkin sovelluttava ympäristöönsä, oltava valoisa ja sisältä nykyaikainen. Se ei saa ottaa paljoa kävelytilaa pois Asema-aukiolta.
Nuorisoneuvosto pitää kuitenkin Elielinaukiolle kaavailtua rakentamista
kooltaan ylimitoitettuna ja ympäristöönsä sopimattomana. Täydennysrakentaminen tulisi viemään kohtuuttomasti tilaa jalankululta ja oleskelulta,
etenkin kun otetaan huomioon Elielinaukion keskeinen sijainti kaupungin
tasolla sekä seudullisesti. Tämän lisäksi mahdollisen uuden hotellihankkeen kannattavuus, ja siten sen järkevyys, on kyseenalaista nykyinen
pandemiatilanne huomioon otettuna.
Nuorisoneuvosto huomauttaa vielä, että Elielinaukiolta on varsin puutteelliset yhteydet Kansalaistorille ja edelleen Töölönlahden ympäristöön.
Etenkin alueen vehreydessä on paljon parannettavaa.
Nuorilla on hyvin vähän tilaa Helsingin keskustassa. Yksi ainoista julkisista tiloista, jossa nuoret hyväksytään omana itsenään, on keskustakirjasto Oodi. Keskustassa ei myöskään ole riittävästi vapaata katutilaa
oleskelulle, taiteelle, katuruoalle tai kaupunkielämälle.
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Nuorisoneuvoston mukaan keskustan maankäytössä on painotettava
juuri kaikille kansalaisille avoimen virkistäytymiseen ja oleskeluun suunnatun kaupunkitilan luonti, ainakin keskeisillä alueilla kuten rautatieaseman ympäristössä. Tässä tapauksessa järkevämpää olisi siis vapauttaa
tilaa kaupunkilaisille kuin rakentaa toimistoja ja mahdollisesti kannattamaton hotelli.
Mikäli täydennysrakentamiseen kuitenkin päädytään, on sen oltava huomattavasti nykyistä pienimuotoisempaa. Alueelle rakennettavien rakennusten suurin sallittu räystäslinja ja rakentamiselle varattu alue on tarkistettava uudelleen ja niitä molempia on pienennettävä.
Tulevassa arkkitehtuurikilpailussa on keskityttävä siihen, miten Elielinaukiota ja Asema-aukiota voidaan kehittää ensisijaisesti vapaaseen katutilaan ja vasta toissijaisesti toimitilarakentamiseen.
Käsittely
Vastaehdotus 1:
Katja Legeza: Muutetaan kannanottoa seuraavasti:
Keskustassa ei myöskään ole riittävästi vapaata katutilaa oleskelulle, taiteelle, katuruoalle tai kaupunkielämälle.
Nuorisoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Katja Legezan vastaehdotuksen.
Vastaehdotus 2:
Joel Helin: Muutetaan kannanottoa seuraavasti:
Bussit siirretään Elielinaukiolta Rautatientorille eikä Kamppiin, koska on
tärkeää olla suoria bussiyhteyksiä myös Rautatieasemalle.
Vastaehdotus 3:
Niko Partanen: Muutetaan kannanottoa seuraavasti:
Nuorisoneuvoston mielestä bussit pitäisi pitää Elielinaukiolla tai Rautatieaseman läheisyydellä.
Joel Helinin vastaehdotuksesta 2 ja Niko Partasen vastaehdotuksesta 3
äänestetään ensin vastakkain.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Joel Helinin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Niko Partasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 2
Joel Helin, Olivia Sorvari
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Ei-äänet: 6
Waleed Ahmed, Lana Bulatova, Kiti Kuortti, Aisha Mahmood, Niko Partanen
Tyhjä: 13
Jenni Ahonen, Inka Karlsson, August Kiattrakoolchai, Iris Kässi, Katja
Legeza, Miro Maaranen, Victor Ocampo, Lumia Pesonen, Alma Rantalaiho, Nella Salminen, Jemina Sandell, Max TalviOja, Elo Umukoro
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Niko Partasen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 15
Jenni Ahonen, Lana Bulatova, Verneri Hirn, Inka Karlsson, August Kiattrakoolchai, Kiti Kuortti, Katja Legeza, Miro Maaranen, Victor Ocampo,
Lumia Pesonen, Alma Rantalaiho Nella Salminen, Olivia Sorvari, Max
TalviOja, Elo Umukoro
Ei-äänet: 3
Joel Helin, Aisha Mahmood, Niko Partanen
Tyhät äänet: 3
Waleed Ahmed, Iris Kässi, Jemina Sandell
Nuorisoneuvosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13–3.
Päätösehdotus
Nuorisoneuvosto hyväksyy seuraavan kannanoton Elielinaukion ja
Asema-aukion suunnitteluperiaatteista:
Elielinaukion ja Asema-aukion täydennysrakentamiseen on suhtauduttava varoen
Elielinaukio ja Asema-aukio ovat keskeisimpiä kaupunkitiloja Helsingin
keskustassa. Aukion välittömässä läheisyydessä on monia arkkitehtonisesti merkittäviä rakennuksia, kuin myös merkittäviä kulttuuri- ja virkistysalueita. Asema-aukion tähänastisia vahvuuksia ovat olleet muun muassa avoin kaupunkitilan tarjoaminen monille Helsingin keskustaan saapuville.
Nuorisoneuvosto kannattaa ajatusta, että kaikki linja-autoliikenne siirretään Elielinaukiolta Kamppiin. Tällä voidaan keskittää Länsi-Helsingin ja
läntisen pääkaupunkiseudun paikallisliikenne yhteen paikkaan. Samalla
Elielinaukio voidaan vapauttaa kaupunkilaisille viihtyisäksi oleskelutilaksi.
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Nuorisoneuvosto kannattaa myös Asema-aukiolla olevan metroaseman
sisäänkäynnin korvaamista uudisrakennuksella. Uudisrakennuksen on
kuitenkin sovelluttava ympäristöönsä, oltava valoisa ja sisältä nykyaikainen. Se ei saa ottaa paljoa kävelytilaa pois Asema-aukiolta.
Nuorisoneuvosto pitää kuitenkin Elielinaukiolle kaavailtua rakentamista
kooltaan ylimitoitettuna ja ympäristöönsä sopimattomana. Täydennysrakentaminen tulisi viemään kohtuuttomasti tilaa jalankululta ja oleskelulta,
etenkin kun otetaan huomioon Elielinaukion keskeinen sijainti kaupungin
tasolla sekä seudullisesti. Tämän lisäksi mahdollisen uuden hotellihankkeen kannattavuus, ja siten sen järkevyys, on kyseenalaista nykyinen
pandemiatilanne huomioon otettuna.
Nuorisoneuvosto huomauttaa vielä, että Elielinaukiolta on varsin puutteelliset yhteydet Kansalaistorille ja edelleen Töölönlahden ympäristöön.
Etenkin alueen vehreydessä on paljon parannettavaa.
Nuorilla on hyvin vähän tilaa Helsingin keskustassa. Yksi ainoista julkisista tiloista, jossa nuoret hyväksytään omana itsenään, on keskustakirjasto Oodi. Keskustassa ei myöskään ole riittävästi oleskelulle, taiteelle,
katuruoalle, kaupunkielämälle, vapaata katutilaa.
Nuorisoneuvoston mukaan keskustan maankäytössä on painotettava
juuri kaikille kansalaisille avoimen virkistäytymiseen ja oleskeluun suunnatun kaupunkitilan luonti, ainakin keskeisillä alueilla kuten rautatieaseman ympäristössä. Tässä tapauksessa järkevämpää olisi siis vapauttaa
tilaa kaupunkilaisille kuin rakentaa toimistoja ja mahdollisesti kannattamaton hotelli.
Mikäli täydennysrakentamiseen kuitenkin päädytään, on sen oltava huomattavasti nykyistä pienimuotoisempaa. Alueelle rakennettavien rakennusten suurin sallittu räystäslinja ja rakentamiselle varattu alue on tarkistettava uudelleen ja niitä molempia on pienennettävä.
Tulevassa arkkitehtuurikilpailussa on keskityttävä siihen, miten
Elielinaukiota ja Asema-aukiota voidaan kehittää ensisijaisesti vapaaseen katutilaan ja vasta toissijaisesti toimitilarakentamiseen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimialaryhmä esitti 08.10.2020 § 87 nuorisoneuvoston hallitukselle ja edelleen nuorisoneuvostolle esityksen, että nuorisoneuvosto hyväksyy kannanoton Elielinaukion ja Asema-aukion suunnitteluperiaatteista.
Esittelijä
nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtaja
Lana Bulatova
Lisätiedot
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Inka Karlsson, toimialaryhmän puheenjohtaja, puh: 044 550 9277
inkakarlsonn(a)gmail.com
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§ 160
Nuorisoneuvoston edustajan valinta Bataljongin järjestämään Jongtourage-koulutustapahtumaan 19.11.2020
Päätös
Nuorisoneuvosto päätti panna asian pöydälle
Käsittely
Nuorisoneuvosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
panna asian pöydälle.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Nuorisoneuvosto valitsee __________ esittelemään nuorisoneuvostoa
Bataljongin järjestämässä Jongtourage-koulutustapahtumassa
19.11.2020
Esittelijän perustelut
Belgian Flanderin nuorisovaltuustojen kattojärjestö Bataljong järjestää
Jongtourage-koulutustapahtuman Flanderin nuorisovaltuustoille yhteistyössä kansainvälisten nuorisovaltuustojen ja nuorisoalan järjestöjen
kanssa 19.11.2020. Koulutustapahtuma järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti verkossa koronavirustilanteen takia.
Bataljong pyytää nuorisoneuvostosta edustajan esittelemään nuorisoneuvoston toimintaa koulutustapahtumassa.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 161
Yhteistyö kaupungin lukioiden opiskelijakuntien hallitusten kanssa
Päätös
Nuorisoneuvosto päätti panna asian pöydälle
Käsittely
Nuorisoneuvosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
panna asian pöydälle.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Nuorisoneuvosto keskustelee yhteistyöstä lukioiden opiskelijakuntien
hallitusten kanssa.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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§ 162
Muut esille tulevat asiat
Päätös
Nuorisoneuvosto merkitsi muita esille tulevia asioita tiedoksi.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
August Kiattrakoolchai
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August Kiattrakoolchai
puheenjohtaja

Iris Kässi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Verneri Hirn

Lumia Pesonen

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
ruuti.munstadi.fi 09.11.2020.
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