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Kaupunginhallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sääntötoimikunnan lausunto Helsingin kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 25 §:n muuttamisesta  
 

 

Sääntötoimikunta on käsitellyt Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjes-
tykseen valmistellut muutokset, joilla sisällytettäisiin nuorten aloitteita 
koskevat määräykset valtuuston työjärjestykseen lisättävään uuteen 25 
a §:ään. Ehdotettu pykälä kuuluu seuraavasti: 
 

”Nuorten aloite 
 

Kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon ker-
ran vuodessa viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä 
kokouksessa kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
nuorten aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 
sekä Ruuti nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän 
ydinryhmän lausunto asiassa. 

 
Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Pää-
töksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei toi-
vomusponsia lukuun ottamatta sallita.” 

 
Sääntötoimikunta toteaa lausuntonaan, että ehdotettu muutos on pe-
rusteltu. Lisäksi toimikunta esittää yhden täsmennysehdotuksen ja eräi-
tä muita huomautuksia. 
 
Nuorten aloitteen käsitettä on syytä täsmentää ehdotettuun pykäläteks-
tiin. On syytä määritellä, milloin on kyseessä nuorten aloite, so. minkä 
ikäinen nuori voi nyt puheena olevan aloitteen tehdä. 
 
Uuden, eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä olevan kuntalain yhte-
nä tavoitteena on kuntalaisten ja palveluja käyttävien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Nuorten aloitetta koskeva 
kaupunginvaltuuston työjärjestykseen ehdotettu muutos on sääntötoi-
mikunnan näkemyksen mukaan linjassa uuden kuntalain mainitun ta-
voitteen kanssa. 
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Nuorten aloitteiden eteneminen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
noudattaa osin hieman erilaista kaavaa kuin varsinaisten kuntalaisaloit-
teiden eteneminen kaupunginvaltuustoon. Tätä voidaan kuitenkin pitää 
perusteltuna nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen sekä yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon osallistumiseen kannustamisen näkökul-
masta. 
 
Sääntötoimikunta toteaa käyneensä keskustelua myös nuorten aloittei-
den vireilletulotavasta. Nuorten aloitteiden tekemisen välineeksi on 
kaavailtu Ruuti.net-tietojärjestelmää. Toimikunta arvioi, että järjestelmä 
voidaan tuoda esille ensisijaisena välineenä, ja nuoria voidaan kannus-
taa sen käyttöön. Työjärjestysmuutoksella ei kuitenkaan voida sulkea 
pois muita lainsäädäntöön perustuvia tapoja panna asia vireille hallin-
toviranomaisessa. 
 
Nuorten aloitteita koskeva työjärjestysmuutos on tarkoituksenmukaista 
saattaa heti voimaan. Suunnitelman mukaan uuden kuntalain hallintoa 
ja päätöksentekoa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi seuraa-
van valtuustokauden alusta. Kaupungin nykyisten johtosääntöjen mu-
kauttaminen uuteen lainsäädäntöön edellyttää Helsingin kaupungin hal-
lintosäännön uudistamista, mihin tultaneen sisällyttämään myös kau-
punginvaltuuston työjärjestyksen määräykset. Säännön ja nuorten aloit-
teita koskevien periaatteiden toimivuutta sekä vaikutuksia on mahdollis-
ta tarkastella seuraavan kahden vuoden aikana, ja kertyneitä koke-
muksia voidaan käyttää hyväksi uutta hallintosääntöä valmisteltaessa. 
 
Nuorten aloitteiden käsittelyprosessia on työjärjestykseen otettavan 
määräyksen lisäksi syytä ohjeistaa kaupunginhallituksen toimesta. Tä-
mä tapahtuu sopivimmin nyt käsillä olevan päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä. 
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