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Jyväskylän nuorisovaltuuston vaatimus pysyvistä lautakuntapaikoista 
 

 

Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii kaikkiin viiteen lautakuntaan vakituiset puhe- ja läsnäolo- oikeudel-

liset paikat. Nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä vakituiset paikat kaupunkirakenne- ja kulttuuri- ja 

liikuntalautakunnassa sekä Vammaisneuvostossa. Puuttuvat lautakuntapaikat ovat erityisen keskeisiä 

Jyväskylän nuorisovaltuustolle sekä nuorille, sillä juuri niissä käsiteltävät asiat koskevat nuoria heidän 

jokapäiväisessä elämässään.  

 

Jyväskylässä toimiva nuorisovaltuusto on perustettu jo vuonna 2009. Siltikään nuorisovaltuustoa ei ole 

kutsuttu mukaan kaikkiin lautakuntiin. 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 päätök-

sentekoon, samalla te tukisitte nuorisovaltuuston jäsenien ja muiden kaupunkimme nuorten demokra-

tiakasvatusta. Olemme kysyneet kokemuksia lautakunnista, joissa on jo nuorisovaltuuston edustaja. 

Kaikilta lautakunnilta tuli ainoastaan positiivista palautetta. 

 

Koemme ongelmaksi nuorten päätösvallan riittämättömyyden. Alaikäiset eivät voi äänestää kuntavaa-

leissa ja sitä kautta vaikuttaa siihen, ketkä ajavat nuorten asioita päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on 

ratkaisu osaltaan ongelmaan, lautakuntapaikoilla nuorisovaltuusto saa parhaimman vaikutus mahdolli-

suuden.  Nuorten kuulemista tukevat myös useat lait ja sopimukset. Muun muassa nuoriso-, perustus-, 

kunta- ja hallintolaki sekä YK:n lasten oikeuksien yleissopimus ovat kaikki asian puolella. Nämä ovat 

vain esimerkkejä lukuisista muista laeista ja sopimuksista, jotka ulottuvat paikalliselta tasolta kansain-

väliselle tasolle. Niissä jokaisessa mainitaan nuorten kuuleminen ja osallistaminen sekä nuorten toivei-

den toteutuminen.   

 

Myös kaupunkimme omassa hallintosäännön 23§:ssä sanotaan: 

” Nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunkirakennelautakunnan, 

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan kokouksissa lautakun-

nan päättämässä laajuudessa. Edustajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt henkilö.” 
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Sekä kuntalain 26§:ssä sanotaan: 

” Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitte-

luun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hy-

vinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asi-

oissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto 

tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. ” 

Nuorisovaltuustossa kehotamme teitä noudattamaan kyseisiä pykäliä. 

 

 Jyväskylän nuorisovaltuuston puolesta:  

 

Olli Lintu puheenjohtaja, puh: 014 266 4240 

Carita Järvi sihteeri 

Joni Rossi tiedottaja, puh:  014 266 7515 


