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Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista 1.7.-31.12. 
 

Nuorten aloitteita on jätetty syksyllä 2021 ainoastaan kaksi kappaletta. Nuorten 
aloitteiden määrä on jatkanut laskusuhdannettaan uhkaavasti. On huomioitava, 
että molemmat tehdyistä aloitteista ovat nuorisoneuvoston edustajan tekemiä. 
Aloitteiden vähäisyyden ja aloitejärjestelmän murrosvaiheen vuoksi, 
nuorisoneuvosto keskittyy lausunnossaan lähtökohtaisesti aloitejärjestelmän 
kehittämiseen konkreettisten toimenpiteiden näkökulmasta.  
 
Syksyn 2021 molemmat aloitteet oli jätetty kaupunkiympäristön toimialalle. 
Molempiin aloitteisiin oli vastattu määräajan puitteissa. Vastaukset olivat erittäin 
laadukkaita perusteluiltaan sekä kattavuudeltaan. Molemmissa tapauksissa myös 
aloitteentekijään oli otettu yhteyttä. Tällainen toiminta ilahduttaa 
nuorisoneuvostoa. Aikaisemmin näissä toimenpiteissä on ilmennyt puutteita 
kautta linjan. Edellä mainittujen toimenpiteiden toteutuksessa on ollut toimialojen 
välillä eroavaisuuksia.  
 
Nuorisoneuvoston mielestä nuorten aloitejärjestelmä on merkityksellinen. 
Toimiva järjestelmä mahdollistaa nuorten aktiivisen vaikuttamisen. Se myös lisää 
osallisuuden kokemusta nuorten keskuudessa. Aloitejärjestelmästä luopuminen 
vaikuttaisi negatiivisesti edellä mainittuihin teemoihin. Vaikuttamiskanavat, jotka 
vaativat vahvaa tunnistautumista, eivät edistä nuorten vaikuttamista. Tällaiset 
väylät sen sijaan asettavat nuoret eriarvoiseen asemaan. Kaupungin pitää nähdä 
nuorten aloitteet tasavertaisessa asemassa muihin aloitteisiin nähden.  
 
Tällä hetkellä nuoren jättämä aloite kulkee monen kaupungin järjestelmän läpi. 
Tällainen järjestely hankaloittaa aloitteen käsittelyprosessin sujuvuutta ja 
tehokkuutta huomattavasti. Nämä lukuisat kaupungin järjestelmät ovat 
riippuvaisia toistensa toimivuudesta, mikä lisää prosessin haavoittuvuutta. 
Prosessin manuaalisia vaiheita olisi myös syytä vähentää sujuvuuden sekä 
tehokkuuden takaamiseksi. Olisi viisasta, jos nuorten aloitekäsittelyprosessi 
toimisi ainoastaan yhdellä alustalla.     
 
Vuorovaikutus aloitteen tekijän ja aloitteen valmistelijan välillä on erityisen 
tärkeää. Tekijään tulee olla yhteydessä aloiteprosessin etenemisen aikana. 
Yhteydenpito valmistelijan ja tekijän välillä aloitteen etenemisestä, lisää nuoren 
vaikuttamisen ja osallisuuden kokemusta sekä uskoa henkilökohtaisten 
näkemysten merkittävyydestä kaupunkitasolla. Yhteydenpito edistää myös 
käsittelyprosessin läpinäkyvyyttä. Kaupunki voisi miettiä aloitteiden tekijöiden 
yhteystietojen säilyttämisen pidentämistä. Näin nuoriin saataisiin yhteys, jos 
heidän aloitteensa ovat johtaneet toimenpiteisiin myöhemmässä vaiheessa. 
Vuorovaikutusta myös nuorten ja valtuutettujen välillä tulee edistää entisestään.  
  
Aloiteverkkosivustolla nuori joutuu kategorisoimaan tekemäänsä aloitetta 
useammassakin kohtaa. Aiheen linkittäminen eri kategorioihin kasvattaa nuoren 
kynnystä viedä aloiteprosessi loppuun asti. Olisi suotavaa, jos kuka tahansa 
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sivulla käyvä nuori näkisi, missä vaiheessa aiemmin jätetyt aloitteet etenevät. 
Tällainen käytäntö lisäisi käsittelyprosessin läpinäkyvyyttä kaikkien nuorten 
kannalta, ei vain aloitteen tekijän osalta.     
 
Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kannalta olisi tärkeää, jos kaupungin 
opetussuunnitelmaan tehtäisiin tarkennuksia. Tarkennuksia pitäisi tehdä nuorten 
vaikuttamisen opettamiseen ja vaikutusmahdollisuuksista kertomiseen. 
Tarkennukset voisivat olla määreitä, jotka linjaavat nuorten vaikuttamisesta – 
opetettavien asioiden määrästä sekä siihen käytettävästä ajallisesta resurssista. 
Kaikilta kouluilta tulisi löytyä osallisuusyhteyshenkilö, joka tukee ja kannustaa 
nuoria vaikuttamistoiminnassa.  
 
Nuorisopalveluiden roolia kouluilla olisi myös syytä lisätä. 
Osallisuusyhteyshenkilöiden sekä nuoriso-ohjaajien osaamista nuorten 
vaikuttamisesta sekä osallisuudesta voitaisiin kasvattaa toimialojen yhteistyössä 
luoduilla koulutus- ja markkinointimateriaaleilla. Kun uusi aloitejärjestelmä 
saadaan valmiiksi, sen markkinoinnin pitää olla kattavaa, tehokasta sekä helposti 
saavutettavaa. Markkinointia on tarpeellista tehdä niin kouluilla, nuorisotaloilla 
kuin verkkoaluistoillakin.  
 

 


