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Lausuntopyyntö Ruudin ydinryhmälle nuorten tekemistä aloitteista 
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Ruudin ydinryhmältä on pyydetty lausuntoa vuoden 2015 nuorten aloit-
teista. Ydinryhmä lausuu seuraavasti: 

Hyvä kaupunginvaltuustomme.

Koemme, että nuorten aloitteet hyödyttävät koko kaupunkia, vaikka 
monet aloitteet ovat olleet paikallisia. Aloitejärjestelmä on nuori ja se 
tarvitsee paljon kehittämistä, mutta niin tarvitsevat myös viranhaltijoi-
den sekä virastojen vastaukset. Nuoret ovat tehneet ahkerasti aloitteita, 
joskin lähes puolet kaikista aloitteista ovat ydinryhmäläisten aloitteita.

Meidän mielestämme nuorille on suuri kynnys tehdä aloite, sillä he epä-
röivät osaamistaan. Itse aloitejärjestelmää täytyy tehdä tunnetummaksi 
nuorten sekä aikuisten keskuudessa, jotta aikuiset ymmärtävät mitä 
aloite tarkoittaa ja jotta aikuinen osaisi ohjata nuorta tekemään aloit-
teen. Aloitejärjestelmästä on tehtävä vakavasti otettava osa kaupungin 
päätöksentekoa, eikä aloitteita saa sivuuttaa pelkkänä palautteena.

Viranhaltijoiden ja virastojen vastaukset ovat olleet hyvin vaihtelevia; 
osa aloitteista on otettu hyvin vastaan, mutta osa on vain sivuutettu  
palautteena ja asiaa ei ole otettu kunnolliseen käsittelyyn. Jokainen 
aloite on otettava kunnon käsittelyyn, ja kieltävien vastausten pitäisi ol-
la rakentavia ja antaa nuorille vaihtoehtoja perinteisen ”Ei käy” -käsitte-
lytavan sijasta. Toinen suuri ongelma on myös aloitteen hukkuminen 
suureen palautejärjestelmään, jossa asiaa ei käsitellä kunnolla. Nuorel-
le joka jättää aloitteen on luotava mahdollisuus vaikuttaa. Aloitejärjes-
telmän pitäisi tarjota nuorelle kielteisen vastauksen jälkeen tukea ja 
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Tämä voisi toimia oivallisena 
lisänä itse aloitejärjestelmään. Meidän mielestämme aloitteiden käsitte-
lijöillä pitäisi olla yhteys kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin kuten esi-
merkiksi VR:ään tai HSL:ään. 
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Ehdotamme, että aloitteiden vastaanottajille luotaisiin perehdytys nuor-
ten aloitteisiin vastaamiseen. Vastauksissa tulisi olla jonkin näköinen 
standardi, ettei yksinkertaista ”Käsitelty.” -merkintää hyväksytä riittä-
väksi vastaukseksi. Aloitteeseen pitää saada rakentava tai toimiva vas-
taus. Aloitteiden vastauksia tulee myös täydentää reaaliaikaisesti. Pi-
kaiset vastaukset, joita selvästi myöhemmin täydennetään, eivät ole oi-
kea käsittelytapa aloitteille. 

Järjestelmä on hyvä, mutta kaipaa parannusta. Ilman aloitejärjestelmää 
ei jokaisen nuoren ääni tulisi yhtä hyvin esille päätöksenteossa. Ydin-
ryhmä toivoo, että Helsingin kaupunki ottaa tämän lausunnon vakavasti 
ja korjaa järjestelmän puutteet. 

Yhteistyöterveisin,

Ruudin ydinryhmä
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