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Lausuntoehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa Mari Holopaisen toivomuspontta. Nuorten aloitteisiin vastataan kolmessa kuukaudessa ja henkilökohtainen kontakti nuoreen on valmistelussa hyvä asia.
Nuorten aloitejärjestelmä on yksi nuorten omaehtoisen toiminnan ja
vaikuttamisen kanavista. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten
13–17- vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa
asioissa. Nuori voi tehdä aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren
kanssa. Tämä on kaupungin järjestelmä Ruudin nettisivuilla olevalla
sähköisellä lomakkeella. Kaikkiin nuorten aloitteisiin vastataan pormestarin tai apulaispormestarin toimesta. Kooste nuorten aloitteista viedään tiedoksi kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa vuodessa.
Nuorten aloitteiden vastausten valmistelijaa auttaisi, jos valmistelija voisi olla yhteydessä nuoreen myös henkilökohtaisesti. Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt nuorten aloitteiden käsittelyä koskevassa päätöksessään, että kaikilta aloitteen tekijöiltä kerätään nimi, ikä ja yhteystieto.
Nyt nuoren henkilö- ja yhteystiedot eivät siirry valmistelijalle, eikä hän
voi olla yhteydessä nuoreen vastauksen valmistelussa. Ruutia ja sen
aloitekanavaa ollaan kehittämässä ja tämä voitaisiin ottaa huomioon
uusissa suunnitelmissa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että nuorten aloitteiden käsittelyaikaa on nopeutettava ja lautakunta kannattaa kolmen kuukauden
vastausaikaa.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 23.1.2019 mennessä valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponteen koskien nuorten aloitteiden vastausaikaa. Ponnessa esitetään, että mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman pian ja
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tulee selvittää.
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