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Päätettävä tässä kokouksessa
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta nuorten aloitteisiin 
vastaamisesta kolmessa kuukaudessa
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Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa Mari Holopaisen toivomus-
pontta. Nuorten aloitteisiin vastataan kolmessa kuukaudessa ja henki-
lökohtainen kontakti nuoreen on valmistelussa hyvä asia.

Nuorten aloitejärjestelmä on yksi nuorten omaehtoisen toiminnan ja 
vaikuttamisen kanavista. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 
13–17- vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa 
asioissa. Nuori voi tehdä aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren 
kanssa. Tämä on kaupungin järjestelmä Ruudin nettisivuilla olevalla 
sähköisellä lomakkeella. Kaikkiin nuorten aloitteisiin vastataan pormes-
tarin tai apulaispormestarin toimesta. Kooste nuorten aloitteista vie-
dään tiedoksi kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa vuodessa. 

Nuorten aloitteiden vastausten valmistelijaa auttaisi, jos valmistelija voi-
si olla yhteydessä nuoreen myös henkilökohtaisesti. Kaupunginvaltuus-
to on edellyttänyt nuorten aloitteiden käsittelyä koskevassa päätökses-
sään, että kaikilta aloitteen tekijöiltä kerätään nimi, ikä ja yhteystieto. 
Nyt nuoren henkilö- ja yhteystiedot eivät siirry valmistelijalle, eikä hän 
voi olla yhteydessä nuoreen vastauksen valmistelussa. Ruutia ja sen 
aloitekanavaa ollaan kehittämässä ja tämä voitaisiin ottaa huomioon 
uusissa suunnitelmissa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että nuorten aloitteiden käsitte-
lyaikaa on nopeutettava ja lautakunta kannattaa kolmen kuukauden 
vastausaikaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 23.1.2019 mennessä valtuutettu Mari Holopaisen toivomuspon-
teen koskien nuorten aloitteiden vastausaikaa. Ponnessa esitetään, et-
tä mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman pian ja 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tulee selvittää.



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2019 2 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
22.01.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878

ilona.taimela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


