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Osmo Fribergin valtuustoaloite Steissin aukioloaikojen muuttamisesta 
 
1099/00.02.50/2021 
 
Kaupunginvaltuusto 08.03.2021 § 34 
  
 

Osmo Friberg teki seuraavan valuustoaloitteen: 
 
"Valtuustoaloite Steissin aukioloaikojen muuttamiseksi. Nuorten 
pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi Korona rajoitusten aikana, tämä 
on näkynyt erityisesti viikonloppuisin kauppakeskusten ympäristössä, 
paikkoja rikotaan, sekä kuljetaan nuoriso porukoissa , Steissi on suljettuna 
viikonloppuisin, vaikkakin juuri nuorisotilojen käyttö olisi mitä suurinta 
viikonlopun aikana. Valtuustolle tuodaan tiedoksi Steissin viikonlopun 
aukiolosta aiheutuvat kustannukset, sekä nykyiset perusteet miksi Steissi 
on suljettuna viikonloppuisin, sekä ne toimenpiteet miten Steissi saataisiin 
avattua viikonloppuisin. 
 
Salossa 08.03.2021 Osmo Friberg PS" 
 
 
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi. 
 

Opetuslautakunta 15.06.2021 § 60 
  
 

Valmistelija: nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen, 
johanna.paananen@salo.fi, 044 778 4800 
 
Nuorisotilojen viikonlopun aukioloajoista on luovuttu nuorisopalveluihin 
kohdistuneiden säästösyiden seurauksena. 
 
Covid- 19- pandemian aikana Salossa nuorisotilatyö on rinnastettu 
yleisötilaisuudeksi ja kulloistenkin rajoitusten mukaisesti nuorisotiloissa on 
noudatettu kymmenen ja kuuden henkilön rajoituksia tai nuorisotilat ovat 
olleet kokonaan suljettuina. Nuorisotilatyön kohderyhmän nuoria ei ole 
nuorisotilatyön kautta kohdattu pandemiaa edeltävän ajan mukaisesti. 
Yleisesti voidaan todeta, että osalle nuorista pandemia-aika on ollut 
monella tapaa raskasta ja haastavaa. Voidaan olettaa, että syyskauden 
2021 käynnistyessä nuorten kohtaamiselle nuorisotilatyön kautta on 
aiempaa suurempaa tarvetta. Kohderyhmän nuoret ovat viime vuosina 
tuoneet erilaisten kyselyjen yhteydessä vahvasti esille nuorisotilojen 
viikonloppujen aukioloaikatoivetta. 
 
Nuorten keskus Steissin nuorisotila on kaudella 2020-2021 ollut avoinna 
tiistaita perjantaihin klo 14.00- 20.30 rajoitukset huomioiden. Samoja 
aukioloaikoja on noudatettu Steissin yhteydessä sijaitsevassa skeittihalli 
Tunnelissa. Nuorisopalvelujen toimesta nuorisotilatyötä toteutetaan 11:sta 
nuorisotilalla; Halikossa, Märynummella, Kuusjoella, Kiikalassa, Kiskossa, 
Suomusjärvellä, Perniössä, Särkisalossa, Muurlassa, Inkereellä ja 
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kaupungin keskustassa. Nuoriso-ohjaajien resurssi on keskeistä 
nuorisotilatoiminnan toteuttamisessa. Salon kaupungissa nuoriso-ohjaajan 
viikkotyöajasta tehtävästä riippuen kohdistuu nuorisotilatoiminnan 
ohjaustehtäviin 21-26 tuntia. Nuoriso-ohjaajien resurssia käytetään myös 
mm. kouluissa tehtävää nuorisotyöhön, johon nykyisillä resursseilla on 
haasteellista panostaa koulujen ja oppilaiden tarpeet huomioiden. 
Nuorisopalveluilla on käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka OKM:n 
rahoittama Läsnä olevaa ja kohtaavaa nuorisotyö kouluissa- hanke, jonka 
kautta pystymme tarjoamaan yhden nuorisotyöntekijän resurssin 
jaettavaksi Perniön Kirkonkylän- ja Yhteiskoulun tarpeisiin. Nuoriso-
ohjaajat toteuttavat kohdennettua pienryhmätoimintaa ja lastensuojelusta 
ohjautuvia valomerkkikeskusteluja. Nuorisotyötä tehdään myös muissa 
kuin nuorisotila- tai kouluympäristöissä jalkautuvan- ja liikkuvan 
nuorisotyön sekä digitaalisen nuorisotyön muodoin. Lisäksi nuorisotyön 
menetelmiä käytetään muun muassa tapahtumissa, retkillä, leireillä, 
kansainvälisessä nuorisotyössä sekä nuorten tieto- ja neuvontatyössä. 
 
Nuorten keskus Steissin nuorisotilatoimintaa voidaan laajentaa 
viikonlopuille (la-su) arkipäivien aukioaikoja noudattaen (klo 14.00-20.30) 
kahden nuoriso-ohjaajan resurssin lisäyksellä. Nuorisopalveluissa on 
merkittävästä hyödynnetty mm. kasvatus- ja sosiaalialojen opiskelijoiden, 
työkokeilijoiden, työharjoittelijoiden ja palkkatukityöllistettävien työpanosta 
nuorten ohjaus- ja kasvatustehtävissä. Näihin liittyviä hyviä käytäntöjä 
tullaan jatkossakin hyödyntämään ja kehittämään täydentämään 
nuorisotyön ammattilaisten resurssia. Lisäksi nuorisotilatyöhön on 
käytettävissä osa-aikaista nuorisotilaohjaajan resurssia. 
 
Kahden nuoriso-ohjaajan (38,25h/vk) tehtävän lisäysten kustannukset ovat 
vuodessa 66 000 euroa. Lisäksi tulee huomioida viikonloppu- ja iltatyöstä 
aiheutuvat lauantai-, sunnuntai- ja iltatyökorvaukset. Näiden osalta 
kustannukset ovat 32 000 euroa. Kustannukset Steissin nuorisotilan 
aukioloaikojen laajentamiseen viikonlopuille edellä esitetyn mukaisesti ovat 
98 000 euroa. 
 
Vuoden 2021 talousarvio ei mahdollista henkilöresurssin lisäystä 
nuorisopalveluihin, joka on edellytys Steissin nuorisotilan aukioloaikojen 
laajentamiselle.  
 
 
Sivistyspalveluiden johtaja:  
 
Opetuslautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksen tehtyyn 
valtuustoaloitteeseen ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin, että nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen oli läsnä 
kokouksessa toimiakseen asiantuntijana asiakohtaan liittyvissä 
kysymyksissä. 
 
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 

 
 



Salon kaupunki  
 
Kaupunginvaltuusto § 34 08.03.2021 
Opetuslautakunta § 60 15.06.2021 
 
   
 
 


