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Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii perusturvalautakuntaan vakituisen puhe- ja läsnäolooikeudelliset paikan. Nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä vakituiset paikat sivistys-,
kaupunkirakenne-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa sekä Vammaisneuvostossa.
Jyväskylän Nuorisovaltuuston vaikuttavasta työstä huolimatta emme ole saaneet paikkaa
perusturvalautakuntaan, jonka koemme ongelmaksi. Nuorilla on vähän vaikutusvaltaa
perusturvaan liittyvissä asioissa, perusturva on myös nuorille kuuluva asia. Haluamme
päästä mukaan lautakuntatyöskentelyyn, koska alle 18-vuotiaat eivät voi äänestää
kuntavaaleissa, eivätkä sitä kautta pääse vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Kaipaamme
päätöksiin nuorten näkökulmia, jotka jäävät aikuisilta huomaamatta.
Kaupunkimme hallintolainsäädäntö 23 § sanotaan seuraavasti; ”Nuorisovaltuuston
nimeämällä edustajalla on läsnä- ja puheoikeus kaupunkirakennelautakunnan, kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan, sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan kokouksissa lautakunnan
päättämässä laajuudessa. Edustajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt henkilö.”. Uudessa
kuntalain 26 § mainitaan seuraavasti Nuorisovaltuuston toiminnasta: ”Nuorisovaltuustolle on
annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen,
opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee
ottaa mukaan lasten ja nuorten kuulemisen kehittämiseen kunnassa.” Laki velvoittaa
lautakuntaa kuulemaan Nuorisovaltuustoa.
Yllä olevassa kuntalain 26 § erikseen mainitaan, että nuorisovaltuuston on voitava vaikuttaa
asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin asioihin. Perusturvalautakunta käsittelee muun
muassa kyseisten aihepiirien asioita ja tekee niihin liittyviä päätöksiä. Tällä hetkellä
nuorisovaltuusto kokee, että kuntalaki toteutetaan vain osittain.
Kaikilta lautakunnilta on saatu positiivista palautetta nuorisojäsenen edustuksesta. Ottamalla
nuorisojäsenen mukaan lautakuntaanne tuette nuorten demokratiakasvatusta ja saatte
lisättyä nuorten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Päätöksentekomme vaatii nuorten
osalta enemmän avoimuutta. Lautakunta paikka osoittaa nuorille, että olette kiinnostuneita
nuorista ja heidän mielipiteistään.
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Tahdomme tuoda esille mielipiteitämme koko ikäluokkamme puolesta. Nuorten asioista
parhaiten perillä ovat nuoret itse. Nuorisovaltuusto haluaa muistuttaa teitä, että juurikin me
nuoret olemme tulevaisuuden päättäjiä. Myöntämällä nuorisovaltuustolle pysyvän puhe- ja
läsnäolo-oikeuden perusturvalautakunnan kokouksiin takaatte mahdollisuuden aitoon nuorten
ja
päättäjien
väliseen
vuorovaikutukseen,
yhteistyötekemiseen,
sekä
demokratiakasvatukseen.
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