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Nuorisoneuvoston lausunto kaupunginvaltuustolle nuorten aloit-
teista ajalta 01.07.-31.12.2019 

 
Arvoisa kaupunginvaltuusto, 
 
Helsingin nuorisoneuvoston edustajat osallistuvat kahdesti vuodessa 
kaupunginvaltuuston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeutettuina. 
Useimmiten nuorisoneuvoston edustajien puheenvuorot on käytetty 
nuorten aloitekanavan epäkohtien käsittelyyn. Aloitekanava on kuitenkin 
kehittynyt viime vuosina, ja vastausaika aloitteisiin on lyhentynyt huomat-
tavasti. Myös aloitevastaukset ovat kattavampia ja paremmin perustel-
tuja. Vastaukset sisältävät enemmän konkretiaa, eivätkä ne tyrmää nuo-
ren tekemää aloitetta. Vastauksissa on esitetty niin ikään vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Aloitteita kuluneelta syksyltä on lukumäärällisesti tullut vä-
hemmän alkuvuoteen 2019 verrattuna, mutta nuorten aloitekanavan 
markkinointia tullaan lisäämään. Nuorisoneuvosto haluaa kiittää aloiteka-
navaan tehdyistä parannuksista. 
 
Useat kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä aloitteista saatetaan si-
vuuttaa siksi, että aloitteiden sisältämien kehitysideoiden toteutus on 
koulukohtaista. On elintärkeää, että koulut tarjoavat opetussuunnitelman 
mukaiset puitteet. Nuorilla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa suoraan kou-
luissa ja yleisesti nuoria koskeviin asioihin. Tätä voisi edesauttaa esimer-
kiksi oppilas- ja opiskelijakunnan hallitusten puheenjohtajalle myönnet-
tävä puhe- ja läsnäolo-oikeus koulun johtokunnan kokouksissa. Nuorten 
tulisi olla enemmän tietoisia vaikuttamismahdollisuuksistaan jo aiemmin 
kuin täysi-ikäistyttyään. Tehokas tapa kannustaa nuoria toimimaan aktii-
visesti kansalaisyhteiskunnassa on keskittyä koulussa esimerkiksi yhteis-
kuntaopin tunnilla monipuolisesti erilaisiin vaikutttamistapoihin ja -elimiin, 
kuten nuorisovaltuustoihin sekä nuorten aloitekanavaan. 
 
Nuorten aloitekanavaa ei tule aliarvioida, sillä monet asiat ja ennen kaik-
kea päätökset, joita Helsingissä tehdään, vaikuttavat suuresti nuorten 
elämään. Aloitekanavan kautta tulevat ideat ovat kaupungin toiminnan ja 
tulevaisuuden kannalta merkittäviä, kuten ilmastonmuutoksen hillintään 
liittyvät toimet sekä turvallisuuden tunteen parantaminen, jotka molem-
mat ovat nousseet esiin nuorten aloitteissa. Ilmastonmuutokseen liittyviin 
toimenpiteisiin lähestyttiin muun muassa riistaruokapäivien järjestämisen 
mahdollisuuden kautta. 
 
Nuorten aloitteissa eräänä erittäin tärkeänä teemana pidettiin turvalli-
suutta. Nuoret ovat kohdanneet turvallisuuden tunteensa olleen koetuk-
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sella ja näkevät siinä parantamisen varaa. Keskeisille paikoille, jossa liik-
kuu paljon ihmisiä, tulisi lisätä valvontaa turvattomuuden tunteen vähen-
tämiseksi. Helsingin tulee olla viihtyisä ja turvallinen kaupunki kaikille ikä-
ryhmille. 
  
Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on hyvin merkittävä muutos 
nuoren elämässä. Monille vaatimustaso saattaa kuitenkin olla liian kor-
kea, minkä takia on välttämätöntä, että kaikki otetaan opetuksessa huo-
mioon. Erilaiset lähtökohdat on noteerattava, etenkin mikäli oppilas tai 
opiskelija tarvitsee tukiopetusta. Nuorten aloitteissa esiintyi halukkuutta 
laaja-alaisempaan ja helpommin lähestyttävämpään tukiopetukseen, jota 
ei monissa oppilaitoksissa tarpeesta huolimatta ole tarjolla. 
 
Kielet ja kesätyöt otettiin myöskin huomioon nuorten aloitteissa. Varsin-
kin toisen kotimaisen kielen, eli ruotsin, opetuksessa nuoret ottivat kan-
taa sen toteutukseen. Toisen kotimaisen kielen opetukseen tulisi kiinnit-
tää enemmän huomiota ja painoarvoa, sillä monet nuoret kokevat sen 
epähoukuttelevaksi, muun muassa epämieluisan opetusmateriaalin ta-
kia. Nuoret esittivät myös halukkuutensa kaupungin tarjoaman kesäsete-
lin ikärajojen muuttamiseksi, sillä nykyinen käytäntö on syrjivä sen ikära-
jasäännösten vuoksi. Nuoret näkevät Helsingin kaupungin kesätyöpaikat 
houkuttelevina vaihtoehtoina, mutta työnhakuprosessiin sujuvuuteen ja 
selkeyteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 
 
Helsingin nuorisoneuvosto kiittää kaupunginvaltuustoa yhteistyöstä. 

 
 
 
 
Alma Rantalaiho 
nuorisoneuvoston 1. varapuheen- 
johtaja 

 
 
 
 
Niko Partanen  Max TalviOja 
nuorisoneuvoston edustaja nuorisoneuvoston edustaja 


