Espoon nuorisovaltuusto haluaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaupunginhallituksen
kokouksiin
Espoossa nuorisovaltuusto edustaa nuoria kaupungin päätöksenteossa aktiivisesti puhe- ja
läsnäolo-oikeudella esimerkiksi kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa. Nuorisovaltuustolla
on Espoossa suhteellisen hyvät vaikutusmahdollisuudet, mutta siitä huolimatta ongelmiakin
on paljon. Nuorten ja nuorisovaltuuston mielipidettä kysytään usein vasta silloin, kun asia on
nuijan napautusta vaille päätetty. Nuorisovaltuustoa tulisi kuulla entistä varhaisemmassa
vaiheessa. Nuorisovaltuuston tulisi saada puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallitukseen
Espoossa - tästä hyötyisivät kaikki.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksessa parantaisi merkittävästi nuorisovaltuuston
osallisuutta Espoossa ja samalla hyödyttäisi myös päättäjiä. Nuorisovaltuusto toisi
käsiteltäviin asioihin tuoreen ja nuorekkaan näkökulman, joka muuten jää helposti
huomioimatta. Päätöksissä tulee huomioida kaikki asukkaat - myös ne, joilla ei ole
äänioikeutta kunnallisvaaleissa.
Tätä tukee myös kuntalain 26. pykälä: “Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen,
opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen“. Kuntalaki siis vaatii
nuorisovaltuustoille oikeasti vaikuttamiseen sopivan toimintaympäristön, jota
kaupunginhallituspaikka edistäisi. Laillista estettä ei siis asialle ole, vaan kuntalaki kannustaa
kaupunginhallituspaikan myöntämiseen.
Muutamissa kunnissa on jo käytössä nuorisovaltuuston, tai muun vastaavan toimielimen,
edustus kaupunginhallituksessa. Suuremmissa kaupungeissa tällaista ei kuitenkaan
toistaiseksi ole käytössä. Espoolla on siis mahdollisuus näyttää, onko se yhä strategiansa,
Espoo-tarinan, mukainen “asukas- ja asiakaslähtöinen” kaupunki sekä “vastuullinen
edelläkävijä”. “Espoo on oikeudenmukainen” -linjaus tarkoittaa nuorisovaltuuston mielestä
myös niiden osallistamista, jotka eivät siihen äänioikeuden kautta pysty.
Nuorisovaltuuston edustuksesta kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa on positiivisia
kokemuksia. Puheoikeutta käytetään harkiten, jotta painoarvo puheenvuoroissa säilyy ja
lisäksi asioihin ollaan hyvin perehtyneitä. Onkin ollut ilo huomata, että kaupunginvaltuuston
kokouksissa valtuutetut kuuntelevat lähes poikkeuksetta nuorisovaltuuston puheenjohtajan
puheenvuoroja paljon paremmin kuin muiden valtuutettujen.
Kaupunginhallitus muodostaa Espoon päätöksenteon sisäpiirin. Nuorisovaltuusto edustaa
noin 18 000 espoolaista nuorta, eli kyseessä on merkittävä ryhmä, joka ansaitsee kuulluksi
tulemisen jo varhaisemmassa vaiheessa ja isoissa pöydissä. Lisäksi nuorisovaltuuston
toiminnan kannalta on välttämätöntä, että omalla toiminnalla koetaan olevan merkitystä
kaupungin päätöksenteossa.
Espoossa korostetaan yhdessä tekemistä osana paremman kaupungin luomista kaikille.
Nuoria varhain kuulemalla ja osallistamalla päätökset ovat kestäviä ja tulevaisuuteen
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