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§ 176
Valtuutettu Fatim Diarran toivomusponsi nuorten aloitteisiin vas-
taamisesta selkokielellä

HEL 2019-005120 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.4.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 24.4.2019 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväk-
syi Fatim Diarran ehdottaman toivomusponnen, jossa edellytettiin selvi-
tettävän mahdollisuuksia vastata nuorten aloitteisiin vastaisuudessa 
selkokielellä tai muutoin nykyistä selkeämmin.

Nuorten aloitteiden tavoitteena on tarjota nuorille vaikuttamisen koke-
muksia. Nuorelle menevän vastauksen laadintaa ohjaavat samat hyvän 
virkakielen periaatteet kuin kaupunkilaisille vastaamista muutenkin. 
Nuorten aloitteisiin annettuja vastauksia kirjoitettaessa on otettu huo-
mioon, että kirjeiden vastaanottajina ovat nuoret henkilöt. Yleiskieltä 
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helpommin ymmärrettävän selkokielen käyttämistä ei vastauksissa ole 
nähty tarpeelliseksi.

Nuorisoneuvoston lausunnossa nuorten aloitteista ajalta 1.1. - 
30.6.2019 todettiin, että nuorille annetut vastaukset ovat selkeytyneet 
ja ne sisältävät enemmän konkreettisia toimenpiteitä perusteluineen. 
Lausunnossa toivotun mukaisesti vastauksissa on kiinnitetty myös 
huomioita aloitteen pohjalta tehtävien toimenpiteiden tarkempaan ku-
vaamiseen tai tarvittaessa sen perustelemiseen miksi aloite ei anna ai-
hetta toimenpiteisiin.

Vastauksissa on pyritty selkeästi kertomaan, mihin toimenpiteisiin aloite 
on johtanut. Aloite on kuitenkin saattanut sisältää ehdotuksia, joiden 
valmistelu vie pitkähkön aikaa, tai joita ei määrärahojen puuttuessa tai 
muusta vastaavasta syystä voida toteuttaa. Tällöinkin on voitu etsiä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Jos aloite ei johda minkäänlaisiin toimenpitei-
siin, on kielteisen kannan perustelu erityisen tärkeää. 

Ennen vastauksen laatimista aloite on useimmiten ollut selvitettävänä 
toimialalla. Suosituksena on, että toimialan työntekijät tapaavat aloit-
teen tehneen nuoren. Työntekijät saavat näissä kohtaamisissa tietoa 
aloitteen perustana olevista asioista, nuorten olosuhteista ja ajatuksis-
ta, ja nuoret kokemuksen siitä, että heitä kuunnellaan, ja että he voivat 
vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.

Esittelijä
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