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§ 361
Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudes-
ta toimialalautakunnissa ja nuorisoneuvoston toimintasääntö

HEL 2021-013404 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan apulaisoikeus-
kanslerin 12.4.2022 antaman päätöksen OKV/208/10/2021-OKV-7.

Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti linjaukset nuorisoneuvoston edusta-
jien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa.

 Nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan 
läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. 

 Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin 
toimialalautakuntaan. 

 Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman 
tasapuolisesti vuorotellen. 

 Edustajat valmistautuvat kokouksiin yhdessä ja mahdollisuuksien 
mukaan koko nuorisoneuvoston kanssa. Valmistelutapaamiset ovat 
avoimia ja niihin on hyvä kutsua myös muita nuoria mukaan. 

 Toimialalautakuntien jäsenistä valitaan tarvittava määrä kummeja, 
jotka tukevat edustajia lautakuntatyöskentelyssä. 

 Nuorisoneuvoston työtä tukevat nuoriso-ohjaajat tukevat myös 
edustajia kokouksiin valmistautumisessa, erilaisten näkökulmien 
hahmottamisessa sekä huolehtimalla, että asioista käydään nuori-
soneuvoston kokouksissa yhteistä keskustelua. Myös kunkin lauta-
kunnan sihteeri tai vastaava henkilö tukee edustajaa tarvittaessa 
kokoustilanteessa. 

 Läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole toimielimen käsitellessä salassa 
pidettävää asiaa, julkista asiaa, jossa on salassa pidettävää aineis-
toa, tai henkilöstöä koskevaa asiaa. 

 Edustajia koskee samanlainen velvollisuus olla ilmaisematta suljet-
tujen kokousten keskusteluita kuin lautakuntien jäseniä ja muita ko-
kouksissa läsnäolevia. 

 Edustajat ovat oikeutettuja samaan kokouspalkkioon kuin viranhalti-
jat ja työntekijät. 

 Tarkemmista toimintatavoista sovitaan nuorisoneuvoston ja kunkin 
toimialan kesken.

Samalla kaupunginhallitus vahvisti liitteenä 2 olevan toimintasäännön 
nuorisoneuvoston työskentelytapojen kuvaukseksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Apulaisoikeuskanslerin päätös 12.4.2022 OKV 208 10 2021-OKV-7
2 Nuorisoneuvoston toimintasääntö 2022-23
3 Nuorisoneuvoston lausunto 27.4.2022

Muutoksenhaku

Päätöksen kohta 1 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen kohdat 2 ja 3 Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Otteet

Ote
Nuorisoneuvosto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 24.6.2019, 478 § vahvistamista linjauksista nuo-
risoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalauta-
kunnissa sekä 13.12.2021, 941 § vahvistamasta nuorisoneuvoston 
toimintasäännöstä on tarpeen poistaa edellytys sukupuolikiintiöiden so-
veltamisesta valittaessa lautakuntaedustajaryhmää.

Läsnäolo- ja puheoikeuslinjauksista poistetaan kohdasta kaksi: ”Edus-
tajien valinnassa tulee ottaa huomioon laissa säädetty sukupuolten vä-
linen tasa-arvo; kolmesta edustajasta molempia sukupuolia tulee olla 
vähintään yksi.” Kohtaan jää teksti: ”Nuorisoneuvosto valitsee keskuu-
destaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan”.

Toimintasäännöstä poistetaan toisen sivun ensimmäisestä kappalees-
ta: ”Edustajien valinnassa tulee ottaa huomioon laissa säädetty suku-
puolten välinen tasa-arvo. Sukupuolten moninaisuuden huomioiden 
lautakuntaryhmästä voi olla enintään 60% yhtä sukupuolta.” Kappaleen 
tekstiksi jää: "Nuorisoneuvostolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin 
toimialalautakunnissa. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan vaa-
leilla kuhunkin toimialan lautakuntaan kolme edustajaa, jotka osallistu-
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vat kokouksiin yksi kerrallaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi 
kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen. Edustajien toi-
mintakausi on yksi kalenterivuosi."

Valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri on päätöksessään 12.4.2022 
(OKV/208/10/2021-OKV-7) kiinnittänyt Helsingin kaupunginhallituksen 
huomiota perustuslain ja tasa-arvolain yhdenvertaisuutta, sukupuolten 
tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa koskevien säännösten noudattamiseen 
nuorisoneuvoston valitessa edustajiaan kaupungin toimialalautakuntiin. 
Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että sukupuolikiintiöiden soveltami-
sella lautakuntaryhmien valintaan ei edistetä tasa-arvon toteutumista, 
vaan ehkäistään sitä. Kiintiöiden soveltaminen on näin lainvastaista.

Vielä apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Helsingin kaupunginhallituk-
sen huomiota kuntalaissa ja nuorisolaissa säädettyihin vaatimuksiin 
nuorten ja heidän vaikuttajaryhmänään toimivan nuorisoneuvoston 
asianmukaisesta kuulemisesta nuorten asioita koskevassa päätöksen-
teossa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kanteluasian käsittelyssä ol-
lut kuultu asianmukaisesti nuorisoneuvostoa.

Linjausten ja toimintasäännön muutoksesta on kuultu nuorisoneuvos-
toa. Nuorisoneuvoston 27.4.2022 antama lausunto on liitteenä 3. Nuo-
risoneuvosto puoltaa muutosta.

Kaupunginhallituksen nuorisoneuvoston toimintasäännön vahvistamis-
päätös 13.12.2021, 941 § ei ole lainvoimainen. Kaupunginhallitus hyl-
käsi 4.4.2022, 255 § oikaisuvaatimuksen, jossa yhtenä perusteena oli 
sukupuolikiintiöiden lainvastaisuus. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa oli 
muita perusteita. Valitusaika hallinto-oikeuteen oikaisuvaatimukseen 
annetusta päätöstä ei ole vielä päättynyt.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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Nuorisopalvelukokonaisuus


