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KV 27.01.2020 § 18
Valtuutettu Maija Kranni luki nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä koskevan seuraavan valtuustoaloitteen:
"Forssan nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus ainoastaan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksissa.
Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet kulkevat samaa reittiä kuin kuntalaisaloitteet, eivätkä välttämättä päädy valtuuston käsiteltäväksi.
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaa muun muassa perus- ja lukiokoulutuksesta, kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä liikunta- ja nuorisotoiminnasta Forssassa. Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa on tärkeä väylä viestittää nuorten
mielipidettä heitä koskeviin asioihin, mutta yksinään riittämätön keino
osallistaa nuoria heitä koskevaan päätöksentekoon. Monissa kunnissa ja kaupungeissa nuorisovaltuustolla onkin lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä aloiteoikeus valtuuston kokouksissa.
Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa takaa nuorille mahdollisuuden ilmaista kantansa käsiteltäviin asioihin siten, että kaupunginvaltuusto kuulisi suoraan nuoria.
Toisekseen aloiteoikeus antaa nuorisovaltuustolle mahdollisuuden
saada aloitteensa kaupunginhallituksen valmisteltavaksi ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Puhe- ja läsnäolo-oikeuden sekä aloiteoikeuden myöntäminen ovat
selvä osoitus halusta toimia kuntalain 26 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla ja antaa nuorisovaltuustolle tosiasiallisen mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon lasten ja nuorten kannalta
merkittävissä asioissa. Näiden oikeuksien antaminen nuorisovaltuustolle parantaisi entisestään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja
olisi omiaan lisäämään nuorten kiinnostusta politiikkaan ja kunnalliseen päätöksentekoon.
Me allekirjoittaneet esitämme, että
1) Forssan nuorisovaltuustolle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus
sekä aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa ja

2) selvitetään, missä muissa toimielimissä nuorisovaltuuston edustus
lisäisi nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä saisi
nuorten äänen nykyistä paremmin kuuluviin sivistys- ja
tulevaisuuslautakunnan sekä kaupunginvaltuuston lisäksi."
Maija Krannin lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva
Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Päivi Honkala, Johanna
Häggman, Merja Isotalo, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Marjut
Kallioinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Jaana
Lähteenkorva, Pekka Murtolahti, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen,
Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Lotta Saarenmaa ja
Matti Uutela sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski, Päivi Honkala,
Samu Pohjola ja Sofia Vuorinen.
Päätös: Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
KH 03.02.2020 § 41
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle tehtäväksi laatia yhdessä muiden toimialojen kanssa aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

