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§ 84
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta keinojen selvittämi-
seksi miten nuorten edustajat pääsisivät olemaan paremmin läsnä 
kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa

HEL 2017-005414 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Ohisalon toivomusponnessa esitetään, että Helsingissä sel-
vitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät olemaan läsnä kau-
punginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa ja kuinka heillä olisi mah-
dollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja näissä kokouksissa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan näitä keinoja on selvitetty ja 
tätä työtä jatketaan osana nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin kehittä-
mistyötä. 

Syyskuussa 2017 perustettiin neljä toimialaryhmää, joiden tavoitteena 
on vahvistaa Ruudin ydinryhmän (tulevan nuorisoneuvoston) ja toimia-
lojen välistä vuoropuhelua. Toimialaryhmät vahvistavat ydinryhmän (tu-
levan nuorisoneuvoston) vaikuttavuutta eri toimialojen toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Toimialaryhmän 
koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kyseisen toimialan toimia-
lajohtaja.

Joulukuussa 2017 on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn esitys 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudista ja siihen liittyvistä uudistuksis-
ta. Esitys on laadittu nuorilta ja Ruudin ydinryhmältä saadun palautteen 
ja palvelumuotoilutoimisto Palmun Ruudista tekemän arvioinnin pohjal-
ta.

Esityksessä esitetään, että Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan Helsin-
gin nuorisoneuvostoksi, joka asettuu vanhus- ja vammaisneuvostoa 
vastaavaksi ja kuntalain 26 §:n edellyttämäksi viralliseksi toimielimeksi. 
Esitykseen nuorten vaikuttamisjärjestelmän asettamiseksi on kirjattu, 
että nuorisoneuvoston vaikuttamisen paikkoja lisätään kaikissa kaupun-
gin toimielimissä.

Samoin esityksessä esitetään, että pormestari ja apulaispormestarit ta-
paavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja 
nuorisoneuvoston välillä.
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Kaupunginkansliassa on parhaillaan valmisteltavana esitys, että kau-
punginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti 
vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä 
nuorisoneuvoston antama lausunto. Tarkoituksena on, että nuorilla on 
jatkossa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteiden esittelyn yhtey-
dessä myös puheoikeus. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä aloitetta selvittää keino-
ja nuorten mahdollisuudesta olla läsnä kaupunginvaltuuston ja lauta-
kuntien kokouksissa ja rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston 
kokouksissa ja lautakunnissa. Lautakunta näkee tavoiteltavana, että tu-
leva nuorisoneuvosto pystyy edustamaan nuorten kantaa kokouksissa 
myöhemmin päätettävässä laajuudessa.

Lautakunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että kehittämistyötä tulee 
tehdä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on etsiä ja löytää sellaisia 
toimintamalleja, jotka tuntuvat nuorista mielekkäiltä ja heidän ajankäyt-
tönsä kannalta järkeviltä. Kuluvan valtuustokauden aikana tulevan nuo-
risoneuvoston ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja nuorisojaoston 
kesken järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa nuorten aloitteita ja ideoita 
voidaan ottaa paremmin huomioon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Lisätään lausuntoon: Kuluvan valtuustokauden aikana tulevan nuoriso-
neuvoston ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja nuorisojaoston kes-
ken järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa nuorten aloitteita ja ideoita 
voidaan ottaa paremmin huomioon.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen:
Lisätään lausuntoon: Lautakunta näkee tavoiteltavana, että tuleva nuo-
risoneuvosto pystyy edustamaan nuorten kantaa kokouksissa myö-
hemmin päätettävässä laajuudessa.

Kannattaja: Mikael Jungner

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Lisätään lausuntoon: Tulevan nuorisoneuvoston kulloinkin valitulla jä-
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senellä on oikeus paikkaan kaupunginvaltuuston kokouksissa, aluksi 
joitain kertoja vuodessa toimialalautakuntien kokouksissa (koska aina 
ei salassa pidettävien asioiden vuoksi voida pitää avoimia kokouksia) ja 
heillä olisi näissä rajattu puheoikeus.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 5, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Ohisalon toivomusponnessa esitetään, että Helsingissä sel-
vitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät olemaan läsnä kau-
punginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa ja kuinka heillä olisi mah-
dollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja näissä kokouksissa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan näitä keinoja on selvitetty ja 
tätä työtä jatketaan osana nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin kehittä-
mistyötä. 

Syyskuussa 2017 perustettiin neljä toimialaryhmää, joiden tavoitteena 
on vahvistaa Ruudin ydinryhmän (tulevan nuorisoneuvoston) ja toimia-
lojen välistä vuoropuhelua. Toimialaryhmät vahvistavat ydinryhmän (tu-
levan nuorisoneuvoston) vaikuttavuutta eri toimialojen toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Toimialaryhmän 
koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kyseisen toimialan toimia-
lajohtaja.

Joulukuussa 2017 on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn esitys 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudista ja siihen liittyvistä uudistuksis-
ta. Esitys on laadittu nuorilta ja Ruudin ydinryhmältä saadun palautteen 
ja palvelumuotoilutoimisto Palmun Ruudista tekemän arvioinnin pohjal-
ta.

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2A61E230-68A7-C59E-84FA-5BD3E8200000%7D&vsId=%7B6819CC4C-B60B-C4DE-86F7-5BD3E8200000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esityksessä esitetään, että Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan Helsin-
gin nuorisoneuvostoksi, joka asettuu vanhus- ja vammaisneuvostoa 
vastaavaksi ja kuntalain 26 §:n edellyttämäksi viralliseksi toimielimeksi. 
Esitykseen nuorten vaikuttamisjärjestelmän asettamiseksi on kirjattu, 
että nuorisoneuvoston vaikuttamisen paikkoja lisätään kaikissa kaupun-
gin toimielimissä.

Samoin esityksessä esitetään, että pormestari ja apulaispormestarit ta-
paavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja 
nuorisoneuvoston välillä.

Kaupunginkansliassa on parhaillaan valmisteltavana esitys, että kau-
punginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti 
vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä 
nuorisoneuvoston antama lausunto. Tarkoituksena on, että nuorilla on 
jatkossa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteiden esittelyn yhtey-
dessä myös puheoikeus. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä aloitetta selvittää keino-
ja nuorten mahdollisuudesta olla läsnä kaupunginvaltuuston ja lauta-
kuntien kokouksissa ja rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston 
kokouksissa ja lautakunnissa.

Lautakunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että kehittämistyötä tulee 
tehdä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on etsiä ja löytää sellaisia 
toimintamalleja, jotka tuntuvat nuorista mielekkäiltä ja heidän ajankäyt-
tönsä kannalta järkeviltä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.12.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ma-
ria Ohisalon toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten 
nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupun-
ginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös 
mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksis-
sa ja lautakunnissa.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

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

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 5, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2A61E230-68A7-C59E-84FA-5BD3E8200000%7D&vsId=%7B6819CC4C-B60B-C4DE-86F7-5BD3E8200000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document

