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Jyväskylän nuorisovaltuuston aloite pysyvistä puhe- ja läsnäolo-oikeudellisista
paikoista lautakuntiin
Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii kaksi pysyvää puhe- ja läsnäolo-oikeudellista edustuspaikkaa varaedustajineen neljään Jyväskylän lautakuntaan, jotka ovat sivistys-, kulttuuri- ja liikunta-, perusturvasekä kaupunkirakennelautakunta. Nämä lautakunnat ovat erityisen keskeisiä Jyväskylän nuorisovaltuustolle, sillä juuri niissä käsiteltävät asiat koskevat nuoria heidän jokapäiväisessä elämässään.
Jyväskylässä toimiva nuorisovaltuusto on perustettu jo vuonna 2009. Siltikään nuorisovaltuustoa ei ole kutsuttu mukaan lautakuntatyöhön viimeisimmän kaupunkiorganisaatiomuutoksen
jälkeen, jossa kaupungista lakkautettiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta. Monille maamme
muiden kaupunkien nuorisovaltuustoille on myönnetty lautakuntapaikkoja tai heidät on erikseen kutsuttu puhe- ja läsnäolo-oikeudella lautakuntaan mukaan. Näin on muun muassa Vantaalla, Mikkelissä
ja Turussa. Seuraamalla muiden kaupunkien esimerkkiä nuorten osallisuuden toteuttamisessa saatte
lisättyä nuorten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Samalla te tuette nuorisovaltuuston jäsenien ja muiden kaupunkimme nuorten demokratiakasvatusta.
Myöntämällä meille puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset paikat lautakuntaanne mahdollistatte
nuorten ja päättäjien välille paremman yhteydenpidon ja tiedonkulun sekä aidon vuorovaikutuksen,
niin nuorisovaltuustosta lautakuntaan kuin toisinkin päin. Nuorisovaltuustomme on ollut liian kauan
syrjässä päätöksenteosta ja nuorisovaltuustoa kohtaan on vihdoin aika osoittaa oikeaa luottamusta.
Kaupunkimme toimii verorahoilla ja suuri osa veropäätöksistä koskettaa myös nuoria jo
alaikäisinä veronmaksajina. Heillä ei silti ole mahdollisuutta päästä vaikuttamaan verorahojen käytöstä tai siitä ketkä niistä päättävät. Valtuustossamme on alaikäisiä jäseniä ja se luo vajaavaltaisuuden
ongelman, sillä tälläkin hetkellä suurin osa nuorisovaltuustomme jäsenistä ei voi äänestää kunnallisvaaleissa ja sitä kautta vaikuttaa siihen, ketkä ajavat nuorten asioita päätöksenteko-organisaatiossa.
Lautakuntanne toimintaan mukaan pääseminen on tämän takia erityisen tärkeää nuorisovaltuustollemme sillä esimerkiksi tänä vuonna 48 prosenttia kaupungin tuloista koostuu veroista, joten nuorten
on päästävä vaikuttamaan niiden suuntaamisesta.
Nuorten kuulemista tukevat myös useat lait ja sopimukset. Muun muassa nuoriso-, perustus-, kunta- ja hallintolaki sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ovat kaikkinensa asian puolella (nämä ovat vain esimerkkejä lukuisista muista laeista ja sopimuksista, jotka ulottuvat paikalliselta
tasolta EU:n kautta kansainväliselle tasolle). Niissä jokaisessa mainitaan nuorten kuuleminen ja osallistaminen sekä niiden toteutuminen. Myös kaupunkimme omassa hallintosäännön 23§:ssä sanotaan:
” Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan antaa nuorisovaltuuston jäsenelle tai 15 vuotta täyttäneelle henkilölle toimielimen kutsusta.” Nuorisovaltuustossa vaadimmekin teitä toteuttamaan tätä hallintosääntöön
ja lakeihin sekä sopimuksiin kirjoitettua mahdollisuutta.
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