
Arvoisa kaupunginvaltuusto, 

 

Helsingin nuorisoneuvostolta on pyydetty lausuntoa koskien nuorten aloitteita ajalta 

1.1.-30.6.2019. 

 

Helsingin nuorisoneuvosto on suureksi ilokseen saanut huomata, että nuorten 

aloitejärjestelmä on ottanut edistysaskelia. Nuorten aloitteiden vastaukset ovat selkeytyneet ja 

ne sisältävät enemmän konkreettisia toimia sekä perusteita. Edistystä on tapahtunut, mutta 

toivomme enemmän selkeitä toimia aloitteiden eteenpäin viemiseksi. Tämän lisäksi 

vastausaika on lyhentynyt, mutta runsaan aloitekirjon vuoksi lukuisiin aloitteisiin on vastattu 

yhdellä, kootulla vastauksella, eikä näin ollen yksittäisiin aloitteisiin olla annettu 

yksityiskohtaisempaa vastausta.  

 

Nuorten aloitteita on aikavälillä 1.1.-30.6.2019 tullut 52 kappaletta, joista yli puolet on tehty 

nuorisoneuvoston jäsenten toimesta. Muiden helsinkiläisnuorten aloitteet ovat valitettavan 

harvinaisia, ja nuorisoneuvosto näkee tässä aloitejärjestelmän kipupisteen. Sekä 

aloitejärjestelmä että muut nuorten vaikuttamismahdollisuudet tulisivat olla näkyvämmin 

esillä kaupungissa. Aloitejärjestelmää tulisi kehittää ja markkinoida niin, että aloitteet 

tulisivat muiltakin nuorilta kuin nuorisoneuvoston jäseniltä. 

 

Vuonna 2017 Helsingissä puhalsi muutosten tuulet, kun rakas kotikaupunkimme koki 

organisaatiomuutoksen ja sitä kautta siirryimme uuteen pormestarimalliin. Vuosi 2017 oli 

myös nuorisoneuvoston kannalta hyvin tärkeä, sillä samana vuonna Helsingin 

kaupunginhallitus päätti uudistaa nuorisoneuvoston aloitteesta nuorten vaikuttamisjärjestelmä 

Ruutia ja Helsingin nuorisoneuvostoa.  

 

Seuraavana vuonna nuorisoneuvosto käytti paljon aikaa ja resursseja oman toimintansa 

kehittämiseksi. Nuorisoneuvosto alkoi edistämään parempaa nuorten kuulemista 

lautakuntapaikkojen muodossa. Kaupunki käynnisti kokeilun, joka vakiintui vuonna 2019. 

Tämä on lisännyt nuorisoneuvoston vaikuttamismahdollisuutta, mutta aloitejärjestelmä, joka 

on muiden nuorten pääkanava vaikuttamiselle, jäi syrjäisempään asemaan. 

 

 



 

Nuorisoneuvosto kutsutaan kahdesti vuodessa kaupunginvaltuustoon puhumaan nuorten 

aloitteista ja aloitekanavasta. Tämän lisäksi ainoat konkreettiset paikat nuorisovaikuttamiselle 

Helsingissä ovat satunnainen yhteistyö toimialojen kanssa, aloitekanava ja 

lautakuntatyöskentely.  

 

Mielestämme nuorisoneuvostoa pitäisi kutsua useammin kaupunginvaltuustoon ja 

puheoikeutta ei pitäisi rajata vain toimimattomaan aloitekanavaan ja sen satunnaisiin 

aloitteisiin.  

 

Nuorilla on paljon tietotaitoa monista asioista, ja koemme, että voisimme tuoda keskustelulle 

paljon lisäarvoa silloinkin kun emme käsittele nuorten aloitteita. Monet 

kaupunginvaltuustossa käsiteltävistä asioista kuitenkin koskettavat nuorisoa, joten olisi 

luontevaa, että olisimme edustettuna päätöksenteossa. 

 

Nuorisoneuvostolle on asettamispäätöksessä linjattu, että teemme tiivistä yhteistyötä 

kaupungin toimialojen kanssa. Yhteistyö ei kuitenkaan ole sujunut aivan ruusuilla tanssien 

kaikilla toimialoilla, ja koemme, että toimialajohtajien pitäisi ottaa enemmän vastuuta 

yhteistyöstä. 

 

Helsingin nuorisoneuvosto kiittää kaupunginvaltuustoa yhteistyöstä. 

 

Helsingin nuorisoneuvoston puolesta, 

 

Vivian Ljungqvist, puheenjohtaja 

Max TalviOja, varapuheenjohtaja 

Jim Koskinen, nuorisoneuvoston jäsen 

 


