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§ 122
Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019

HEL 2019-008663 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.7.−31.12.2019.

Käsittely

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että kirjas-
tojen omatoimikäyttö järjestetään laajalla aukiololla myös ilman henki-
lökunnan läsnäoloa.

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottamaa toivomuspontta ei kannatettu, 
joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 20.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallintosään-
nön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupun-
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ginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston lausunto.

Aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäis-
ten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun otta-
matta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun kau-
punginvaltuustossa käsitellään nuorten aloitteita, on kolmella nuoriso-
neuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa 
hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Nuoret ovat tehneet vuoden 2019 aikana yhteensä 67 aloitetta, joista 
55 käsiteltiin jo 6.11.2019 kaupunginvaltuustossa. 1.7.−31.12.2019 vä-
lisenä aikana on tullut yhteensä 12 aloitetta. Ne jakaantuvat kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), 
kaupunkiympäristön toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. 
Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koosteen kansilehdeltä. 
Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien 
vastaukset liitteineen.

Nuorisoneuvosto on 20.3.2020 antamassaan lausunnossa todennut, 
että nuorisoneuvoston edustajien puheenvuorot valtuustossa on usein 
käytetty nuorten aloitekanavan epäkohtien käsittelyyn, mutta aloiteka-
nava on viime vuosina kehittynyt. Vastausaika aloitteisiin on lyhentynyt 
huomattavasti ja vastaukset ovat kattavampia, konkreettisia ja parem-
min perusteltuja. Ne eivät tyrmää nuoren tekemää aloitetta ja niissä on 
esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja asian hoitamiseksi. Aloitteita on syys-
kaudella tullut vähemmän alkuvuoteen verrattuna, mutta nuorten aloi-
tekanavan markkinointia tullaan lisäämään. Lausunto on kokonaisuu-
dessaan liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmän uudistaminen on jo aloitettu kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian osallisuus- 
ja neuvontayksikön yhteistyönä. Tavoitteena on koko kaupungin yhtei-
nen nykyteknologialla toteutettu digitaalinen nuorten palvelu. Palvelu-
muotoilu toteutetaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmas-
ta. Uudistettu palvelu säästää resursseja, antaa nuorille nykyaikaisen 
digitaalisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä antaa paremmat mahdolli-
suudet aloitteiden analyysiin ja raportointiin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
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maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 20.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 219

HEL 2019-008663 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.7.−31.12.2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi


