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Amanda Pasasen aloitteesta kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhteistyössä nuorten kanssa
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Nuorisoneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että kuntavaalien äänestyspaikat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä nuorten ja keskusvaalilautakunnan välillä. Kuten valtuustoaloitteesta ilmenee, nuorten äänestysaktiivisuus viime kuntavaaleissa jäi huomattavasti matalammaksi keskimääräiseen äänestysprosenttiin verrattuna. Nuorimmista äänestäjistä jopa noin
kaksi kolmasosaa jätti äänestämättä, mikä kansalaisyhteiskunnan kannalta on hälyttävä tulos.
Nuorisoneuvosto katsoo, että nuorten äänestysintoa kasvattavat toimenpiteet ovat välttämättömiä. Esimerkiksi äänestyspaikat niin ennakkoon
kuin vaalipäivänä tulisi sijoittaa paikoille, joissa liikkuu runsaasti nuoria.
Kirjastot, oppilaitokset sekä muut yleiset ja elinvoimaiset tilat ovat tuttuja
sijainteja nuorille, ja niissä kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalampana. Kuntavaalien tulisi myös näkyä laajamittaisesti katukuvassa
mainonnan ja tarpeeksi helppotajuisen tiedotuksen muodossa. Äänestyspaikkojen helppo saavutettavuus sekä julkisella liikenteellä että muilla
liikkumismuodoilla on niin ikään avainasemassa nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämisen osalta.
Mikäli suurempi osa nuorista äänestäjistä hyödyntäisi äänioikeuttaan,
myös nuorten kuntavaaliehdokkaiden mahdollisuudet tulla valituksi kunnalliseen luottamustoimeen kasvaisivat. Tämä puolestaan monipuolistaisi kunnallista päätöksentekoa, sillä tällöin nuorten helsinkiläisten ääni
tulisi paremmin kuuluviin. Kaupungissa tehtävillä päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset, minkä vuoksi on loogista, että tulevaisuuden Helsingin asukkaat ovat niistä päättämässä ja tuomassa näkökulmansa
esille.
Nuorisoneuvosto kannattaa aloitteessa esitettyä nuorten laajennettua
osallistamista. Äänestyspaikkojen alustavaa ideointia voidaan tehdä
muun muassa nuorisotaloilla ja yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa.
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Niiden lopullisesta sijoittelusta ja muutoksista niihin on hyvä pyytää lausunto nuorisoneuvostolta. Aloitteentekijöiden esittämä nuorten edustajien läsnäolo- ja puheoikeus keskusvaalilautakunnan kokouksissa, kun
käsitellään tapoja tavoittaa nuoria tai äänestyspaikkojen sijainteja, on
myös kannatettavaa.
Nuorisoneuvosto on avoin yhteistyölle kaikilta osin kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelussa keskusvaalilautakunnan sekä muiden oleellisten tahojen kanssa.
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