PERTTI NISONEN

Marraskuussa Koskelan nuorisotalolla järjestetyssä Avoimessa
lippuäänestyksessä nuorisovaltuuston perustamista Helsinkiin.

foorumissa

nuoret

kannattivat

Nuoret vaativat enemmän
valtaa Helsingin
päätöksenteossa
왘 Nuorisotoimen

johtaja Siurala:
Valta on
kaupungissa
jo jaettu
Ina Mikkola
왘 Nuoret ja päättäjät ovat eri
mieltä siitä, onko Helsingissä
tarvetta nuorisovaltuustolle.
Nuoret ovat syksyn aikana
lähes yksimielisesti vaatineet
Helsinkiin nuorisovaltuustoa
muun muassa Avoimissa foorumeissa. Näissä Nuorisoasiainkeskuksen kerran vuodessa järjestämissä tilaisuuksissa helsinkiläiset koululaiset
käyvät keskustelua päättäjien
kanssa.
Myös Nuorisovaltuustojen
liitto on tehnyt toukokuussa
aloitteen
nuorisovaltuuston
saamiseksi pääkaupunkiin. Pääkaupunkiseudulla sekä Espoossa että Vantaalla toimii jo nuorisovaltuusto.

Päättäjien mielestä nuorisovaltuustolle ei ole tarvetta.
Nuorisoasioista vastaavan Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Tuula Haataisen mukaan
nuorisovaltuuston korvaa Hesan Nuorten ääni -hanke, joka
tavoittaa Haataisen mielestä
koululaiset laajalti. Hankkeeseen kuuluvat Avointen fooru-

mien lisäksi oppilaskuntatoiminta ja alueellisen nuorisotyön eri toimintaryhmät.
”Kaikki ovat mukana prosessissa, kun taas nuorisovaltuustoon valitaan vain suppea joukko”, Haatainen perustelee.
Koillis-Helsingin lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Jari Kolehmaisen mukaan nuoria kyllä kuullaan, mutta asioille ei välttämättä tehdä mitään.
”Todellinen valta puuttuu.
Nuorisovaltuustossa toimiminen lisäisi nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja kiinnostusta päätöksentekoon”, Kolehmainen sanoo.
Kolehmaisen mielestä vaikutusmahdollisuudet eivät toteudu tyydyttävästi Avoimissa
foorumeissa, koska ne järjestetään kerran vuodessa ja käsiteltävänä on vain yksi pääteema.
”Pitäisi olla elin, joka pystyisi jatkuvasti edustamaan nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa.”
Kolehmainen painottaa, että
valtuusto tulisi täydentämään
Avoimia foorumeja, sillä kummatkin ovat tärkeitä.

Nuorisotoimenjohtajan Lasse Siuralan mukaan nuorisovaltuusto ei ole paras malli
suureen kaupunkiin.
Ongelmana hän näkee sen,
ettei nuorisovaltuustolla ole
oikeaa valtaa. ”Valta on kaupungissa jo jaettu ja elimet,
joilla sitä on, eivät sitä ole halukkaita muille luovuttamaan.”

Nuorisovaltuustojen liiton
mukaan kaupungin koko ei voi
olla este nuorisovaltuustolle.
Liiton mielestä hanketta estää
ainoastaan poliittinen tahto.
Liiton puheenjohtajan Sini
Korpisen mukaan nuorisovaltuustot toimivat asiantuntijaeliminä, joilta kysytään ja pyydetään lausuntoja. ”Juridisesti
nuorisovaltuustoilla ei ole mitään merkitystä, eli päätäntävalta on heikko. Kuitenkin fiksut päättäjät ottavat nuortenkin mielipiteet huomioon.”

Espoon
nuorisovaltuuston
puheenjohtajan Tiina Poutiaisen mukaan kannanottojen lisäksi nuoret päättävät omista
aloitteistaan ja tapahtumista.
”Esimerkiksi vuosi sitten, kun
mietittiin metron laajentamista
Espooseen, me kannatimme
muita vaihtoehtoja.”
Tuula Haataisen mukaan
nuorisovaltuusto on mahdollinen Helsingissä, jos nuorten lisäksi Nuorisoasiankeskus ja
nuorisolautakunta siihen päätyvät. ”Yksin ei voida asiaa ratkaista, vaan pitäisi laajasti
kuunnella kaikkia.”
Haataisen mielestä olisi kuitenkin syytä pohtia, miten valtuusto toimisi ja mitä se toisi
lisää.
왘 Kirjoittaja ovat helsinkiläinen
opiskelija, joka on mukana
pääkaupunkiseudun Nuorten
Ääni -toimituksessa. Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen hanke
auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille viestimissä.

