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Esipuhe
Nuorille kautta aikain on langetettu erityinen kirous. 
Heitettyinä tähän maailmaan katsomme, kuinka tur-
hauttavan usein vanhempi sukupolvi tekee päätöksiä, 
jotka olisivat kuuluneet jo menneeseen maailmaan. 
Nuorten osaksi jää sivustakatsojan rooli. Rooli kriti-
soida, muttei päättää. Tämä rooli korostuu erityisesti 
Helsingin nuorisoneuvostossa.

Toimintasuunnitelma on nuorisoneuvoston toiminnan 
perusta. Se määrittelee tavoitteemme tälle toimikau-
delle. Keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
on kuitenkin liian vähän. Helsingin nuorisoneuvoston 
ongelmana on edelleen edustusvaje kaupungin toimi-
elimissä sekä riittämätön arvostus nuorisoneuvoston 
toimintaa kohtaan, etenkin kaupungin viranhaltijoi-
den ja työntekijöiden puolelta. Osa toimialoista ja yk-
sittäisistä henkilöistä ovat hyvinkin nuorisomyöntei-
siä, osa ei valitettavasti lainkaan.

Nuorisoneuvostoa kuullaan välillä, muttei melkein-
pä koskaan kuunnella. Valtioneuvoston apulaisoi-
keuskanslerin tämänkeväinen ratkaisu, joka kumosi 
nuorisoneuvoston toiminnassa sovelletut laittomat 
sukupuolikiintiöt, on hyvä esimerkki tästä. Nuoriso-
neuvoston vuosia kestänyt vaikuttaminen kantautui 

lukuisista kannanotoista ja kuulemistilaisuuksista 
huolimatta kuuroille korville. Vain ylimmän laillisuus-
valvojan ratkaisu sai halutun muutoksen aikaan.

Haluan kiittää aikaisempia nuorisoneuvostoja hei-
dän periksiantamattomasta työstään nuorten edus-
tuksellisuuden parantamiseksi Helsingissä. Kiitos-
ta annetaan myös kaikille niille nuorisomyönteisille 
kaupunginvaltuutetuille, jotka vuosien saatossa ovat 
taistelleet nuorisoneuvoston rinnalla paremman 
edustuksellisuuden puolesta.

Tuleva vuosi on yksi nuorisoneuvoston kunnianhimoi-
simmista. Hallitukseni tavoite on, että tämän vuoden 
aikana kaupungissa tehdään tarvittavat päätökset 
nuorisoneuvoston läsnäolo- ja puheoikeuden mah-
dollistamiseksi kaupunginvaltuuston sekä kaupun-
ginhallituksen kokouksissa.

Nyt on kaupungin korkea aika myös kuunnella.

Miro Maaranen

nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
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Nuorisoneuvoston tehtävä
Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä 
nuorten vaikuttajaelin. Se on kahden vuoden välein 
vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan 
helsinkiläisnuoren vaikuttajaryhmä, joka huolehtii sii-
tä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteos-
sa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnit-
telussa, toteuttamisessa ja seurannassa.  

Kuntalain (410/2015) 26 § määrää, että nuorten osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmista-
miseksi kaupunginhallituksen on asetettava nuoriso-
valtuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Helsingissä 
tästä vastaavana nuorten vaikuttajaryhmänä toimii 
Helsingin nuorisoneuvosto.
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Nuorisoneuvoston tavoitteet 
2022–2023
Nuorten osallisuus

Nuorten osallisuus on yhä puutteellista Helsingin päätöksenteossa. Nuorisoneuvosto tunnistaa nuorten 
kuulemisen olevan avainasemassa palvelujen kehittämisessä. Nuorisoneuvoston tavoitteena on saada 
nuorille paremmat osallistumismahdollisuudet, muun muassa kehittämällä nuorten aloitejärjestelmää ja 
nuorisoneuvoston edustuksellisuutta kaupungin toimielimissä. Nuorten osallisuuden tulee ulottua kaik-
kiin kunnallisiin asioihin.

Nro Toiminnan tavoitteet  Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

I Nuorten 
aloitejärjestelmät 
tutuiksi

1. Aloitejärjestelmää 
käsitellään kouluissa 
yhteiskuntaopin 
tunneilla.  

-  Opettajat ja 
kouluhenkilökunta 
perehdytetään 
aloitejärjestelmän 
toimintaan.

-  Opettajan 
johdolla esitellään 
aloitejärjestelmää; 
vieraaksi voi tulla 
nuorisoneuvoston 
jäseniä

1. Tehdään 
palautekysely, 
joka jaetaan myös 
kouluihin. Kyselyn 
avulla kerätään 
tietoa, että “kuinka 
monta nuorta tietää 
eri vaikuttamisen 
keinoista”.

Osittain toteutunut: 
Kyselyyn saatiin 100 
vastausta.

Toteutunut: 
Kyselyyn saatiin 200 
vastausta

1. Tehdään 
yhteistyötä koulujen 
kanssa, jotta 
saadaan kyselyyn 
mahdollisimman 
monta vastausta.

1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä

2. Nuorisoneuvosto 
edistää nuorten 
aloitejärjestelmän 
markkinointia.

2. Tehdään video tai 
juliste vaikuttamisen 
keinoista. 

Osittain toteutunut: 
Tavataan 
ulkopuolisia 
yhteistyötahoja.

Toteutunut: Video 
tai juliste saadaan 
tehtyä.

2. Etsitään sopiva 
yhteistyötaho.

2.  Vuoden 2023 
loppuun mennessä.

II Opiskelijakunta-
yhteistyötä 
tiivistetään

1. Nuorisoneuvos-
ton jäsenet tekevät 
vierailuja kouluihin ja 
keskustelevat oppi-
laskuntien hallitus-
ten jäsenten kanssa 
nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksista 
ja nuorisoneuvoston 
toiminnasta.

1. Osittain 
toteutunut: 
Nuorisoneuvosto 
on järjestänyt 
keskuudessaan 
työryhmän tätä 
varten

Toteutunut: 
Nuorisoneuvosto on 
vieraillut kouluissa. 

1. Nuorisoneuvosto 
tekee yhteistyötä 
koulujen ja OPKH:n 
kanssa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä 
vierailtu noin. 15 eri 
kouluissa.
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Nro Toiminnan tavoitteet  Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

III Helsinki tuottaa 
mobiilisovelluksia 
korkean kysynnän 
nettipalveluille

1. Nuorisoneuvosto 
selvittää 
helsinkiläisten 
tarpeita 
mobiilisovelluksille. 
Nuorisoneuvosto 
selvittää, minkälaisia 
palveluja nuoret 
kaipaavat, onko 
mobiilisovelluksille 
tarvetta nuorten 
mielestä.

1. Osittain 
toteutunut: Kysely 
on tehty ja alan 
ammattilaisia on 
tavattu

Toteutunut: 
Nuorisoneuvosto 
on saanut 
kehitystä aikaan 
mobiilisovelluksien 
kehityksen saralla.

 

1.  Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

IV Nuorisoneuvosto 
osallistuu Nuorten 
aloiteprosessin 
uudistaminen 
-työryhmän 
toimintaan.  

1. Nuorisoneuvosto 
osallistuu Nuorten 
aloiteprosessin 
uudistaminen 
-työryhmän 
toimintaan.

1. Toteutunut: 
Nuorisoneuvosto on 
osallistunut Nuorten 
aloiteprosessin 
uudistaminen 
-työryhmän 
toimintaan.

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

V Nuorten kanssa 
työskentelevät am-
mattilaiset tietoisiksi 
nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksista

1. Nuorisoneuvosto 
tekee yhteistyö-
tä Etelä-Suomen 
nuorisovaltuustojen 
kanssa aluehallinto-
viraston järjestämiin 
opettajien koulutuk-
siin vaikuttamiseksi

1. Osittain 
toteutunut: 
On tavannut 
Etelä-Suomen 
nuorisovaltuustoja.

Toteutunut: 
Koulutukset ovat 
toteutuneet

1. Yhteistyötä 
Etelä-Suomen 
nuorisovaltuustojen 
ja aluehallinto-
viraston kanssa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä.

VI Kasvatetaan nuorten 
maanpuolustustah-
toa

1. Nuorisoneuvosto 
järjestää maan-
puolustustahtoa 
kohottavaa toimintaa 
4.6.2022

2. Nuorisoneuvosto 
järjestää maan-
puolustustahtoa 
kohottavan viestintä-
kampanjan

1. Toteutunut: Maan-
puolustustahoa ko-
hottava toiminta on 
järjestetty 4.6.2022. 

2. Toteutunut: vies-
tintäkampanja on 
järjestetty.

1. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

 
2. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Kesään 2022 
mennessä.

 
2. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

VII Helsinki turvaa 
nuorisoneuvostolle 
tarkoituksenmukai-
sia toimintaedelly-
tyksiä

1. Nuorisoneuvoston 
asiakirjat ovat saa-
vutettavia ja selkeitä, 
ja asiakirjojen laati-
misessa kiinnitetään 
erityistä huomiota 
asiakirjan tekstisi-
sällön oleellisuuteen 
ja asianmukaisuu-
teen asiakirjan aihe 
ja tyyppi huomioon 
ottaen.

1. Toteutunut: 
Nuorisoneuvoston 
päätösasiakirjat 
noudattavat 
suomalaista 
asiakirjastandardia.

Nuorisoneuvoston 
asiakirjoissa 
käytetään yleiskieltä 
ja asiallisia ilmaisuja.

1.  Ei yhteistyötahoja. 
 

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä. 
 

2. Nuorisoneuvoston 
jäsenten 
taloudelliset etuudet 
yhdenmukaistetaan 
vanhus- ja 
vammaisneuvoston 
jäsenten kanssa.

2. Osittain 
toteutunut: 
Nuorisoneuvoston 
jäsenille maksetaan 
ansionmenetyksen 
korvausta.

Toteutunut: 
Taloudelliset 
etuudet on 
yhdenmukaistettu.

2. Mahdollisesti 
Suomen 
Nuorisovaltuustojen 
Liitto.

2. Mahdollisimman 
pian
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Syrjäytymisen ehkäiseminen

Nuorten syrjäytyminen on edelleen vakava ongelma. Nuorisoneuvosto haluaa ehkäistä syrjäytymistä kai-
kin tavoin. Syrjäytymiseen pitää ottaa kantaa ja sitä tulee ennaltaehkäistä tarpeeksi merkittävillä tavoilla. 
Nuorisoneuvosto yrittää parhaansa ehkäistäkseen syrjäytymistä Helsingissä. 

Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

I Ehkäistään kouluissa 
tapahtuvaa nuorten 
syrjäytymistä

1. Pidetään yhteyttä 
Mannerheimin 
Lastensuojeluliittoon 
koskien koulujen 
ja liiton välillä 
tapahtuvaa 
yhteistyötä ja sen 
kehittämistä.

1. Toteutunut: 
Yhteistyötahoihin on 
otettu yhteyttä.

1. Mannerheimin-
lastensuojeluliitto ja 
koulut

1. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

2. Järjestetään 
tukioppilaspäiviä.

2. Toteutunut: 
Tukioppilaspäivät on 
järjestetty.

2. Mannerheimin 
lastensuojeluliitto ja 
koulut

2. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

II Helsinki aloittaa 
yhteistyössä Puolus-
tusvoimien ja mui-
den viranomaisten 
kanssa ikäluokkatar-
kastukseksi laajen-
nettujen kutsuntojen 
kokeilun

1. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen.

1. Toteutunut: 
Esitys tehty

1. Ei yhteistyötahoja 1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa Uudenmaan 
aluetoimistoa ja 
edistää asiaa.

2. Toteutunut: 
Tavattu

2. Tekee yhteistyötä 
Uudenmaan 
aluetoimiston 
kanssa.

2. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

III Helsinki hyödyntää 
maanpuolustusta 
potentiaalisena 
keinona ehkäistä 
nuorten 
syrjäytymistä ja 
vahvistaa nuorten 
yhteenkuuluvuuden 
tunnetta 
yhteiskuntaan

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa Uudenmaan 
aluetoimistoa ja 
edistää asiaa.

1. Toteutunut: 
Tavattu

1. Tekee yhteistyötä 
Uudenmaan 
aluetoimiston 
kanssa.

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa kaikkien 
toimialojen edustajia 
ja edistää asiaa.

2. Toteutunut: 
Tavattu

2.  Ei yhteistyötahoja 2. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

IV Helsinki kohottaa 
nuorten maanpuo-
lustustahtoa osana 
opetusta yhteistyös-
sä Puolustusvoimi-
en, Reserviläisliiton 
ja muiden järjestöjen 
kanssa tarjoamalla 
maanpuolustuskou-
lutusta tai tutus-
tuttamalla nuoria 
maanpuolustukseen 
erityisesti toisella 
asteella

1. Nuorisoneuvosto 
järjestää nuorten 
maanpuolustus-
tahtoa kohottavan 
tapahtuman yhteis-
työssä Puolustusvoi-
mien tai Reserviläis-
liiton kanssa.

1. Osittain 
toteutunut: 
Työryhmä 
Toteutunut: 
Järjestetty

1. Yhteistyötä 
Puolustusvoimien 
tai Reserviläisliiton 
kanssa.

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa kasvatuksen 
ja koulutuksen 
toimialajohtajaa ja 
muita viranhaltijoita 
ja edistää asiaa.

2. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty

2. Ei yhteistyötahoja 2. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

3. Nuorisoneuvosto 
tapaa Reserviläisliit-
toa ja edistää asiaa.

3. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty

3.  Yhteistyötä 
Reserviläisliiton 
kanssa.

3. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

V Helsinki tukee 
maahan 
muuttaneiden 
ja monikielisten 
nuorten kielitaitoa.

1. Tuetaan 
kotimaisten 
kielten oppimista 
järjestämällä 
matalan kynnyksen 
kielipajoja.

1. Osittain 
toteutunut: Pajoja on 
suunniteltu.

Toteutunut: Jotain 
kielipajoja on pidetty.

1. Yhteistyötä muun 
muassa alueiden 
nuorisopalveluiden 
kanssa.

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

2. Tuetaan oman 
äidinkielen 
säilyttämistä 
uudistamalla oman 
äidinkielen opetus 
peruskouluissa ja 
laajentamalla se 
toiselle asteelle.

2. (Peruskoulut): 
Osittain toteutunut: 
Nuorisoneuvosto 
tapaa kasvatuksen 
ja koulutuksen viran-
haltijoita.

Toteutunut: 
Ryhmiä lisätään ja 
niitä eriytetään pa-
remmin iän mukaan.

(Toinen aste): 
Osittain toteutunut: 
Nuorisoneuvosto 
tapaa kasvatuksen 
ja koulutuksen viran-
haltijoita.

Toteutunut: 
Oman äidinkielen 
opetusta järjeste-
tään toisella asteella.

2. Soome Eesti 
Noored ry ja 
muut relevantit 
yhteistyötahot.

2. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

VI Helsingin tulisi 
palauttaa 
poliisiputka 
Rautatientorin 
asemalle 
edistääkseen 
turvallisuutta 
kaupungin 
keskustassa.

1. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
asiasta.

1. Toteutunut: Esitys 
tehty.

1. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.
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Mahdollisuuksien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Mahdollisuuksien tasa-arvo on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Nuorisoneuvosto haluaa edistää ta-
sa-arvoisia toimenpiteitä toiminnassaan muun muassa lisäämällä kaksikielisyyttä ja varmistamalla kaik-
kien yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet. Nuorisoneuvosto tuomitsee kaupungin harjoittaman syr-
jinnän, joka estää edelleen nuorten äänen tasa-arvoisen kuulumisen lautakunnissa. Nuorisoneuvoston 
yhtenä kärkitavoitteista on tällä kaudella saada sukupuolikiintiöt poistetuksi. 

Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

I Helsinki tekee 
nuorisotyötä 
myös nuorisotalo- 
verkoston 
katvealueilla

1.  Nuorisoneuvosto 
tapaa nuorisoasiain-
johtajaa ja nuoriso-
työn aluepäälliköitä 
säännöllisesti ja 
edistää asiaa.

1. Osittain toteu-
tunut: vähintään 
kolme nuorisotyön 
aluepäällikköä ja 
nuorisoasiainjohta-
jaa tavattu.

Toteutunut: kaik-
kia nuorisotyön 
aluepäälliköitä ja 
nuorisoasiainjohta-
jaa tavattu. 

1. Yhteistyötä muun 
muassa nuorisotyön 
aluepäälliköiden 
kanssa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä.

II Helsinki edistää 
järjestöyhteistyötä 
hyödyntäen nuorten 
työllistymistä

1. Nuorisoneuvosto 
järjestää nuorten 
työllistymistä 
edistävän 
tapahtuman 
yhteistyössä 
Nuorten 
työllistymisen 
edistämiskeskuksen 
kanssa.

1. Osittain 
toteutunut: 
Tapahtuma 
saavuttaa vähintään 
50 nuorta 
Toteutunut: 
Tapahtuma 
saavuttaa vähintään 
100 nuorta.

1. Yhteistyötä muun 
muassa nuorten 
työllistymisen 
edistämiskeskuksen 
kanssa.

1. Vuoden 2023 
syksyyn mennessä.

III Helsinki omalla toi-
minnallaan laajentaa 
kaupunkilaisten 
itsemääräämisoi-
keutta ja tunnistaa 
mahdollisimman 
laajasti toiminnas-
saan muunsukupuo-
lisuuden

1. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
asiasta.

Osittain toteutunut: 
Esitys on tehty. 
Toteutunut:

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2023 
kevään mennessä.

IV Helsinki purkaa ra-
kenteellista syrjintää 
toiminnassaan, eri-
tyisesti sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää 
nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksissa

Nuorisoneuvosto 
poistaa 
toiminnassaan 
esiintyviä ja 
toiminnalle 
asetettuja syrjiviä 
rakenteita, kuten 
sukupuolikiintiöitä 
ja keinotekoisia 
valintakriteereitä 
henkilövalinnoissa

Toteutunut: 
Sukupuolikiintiöt on 
poistettu.

1. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Ei aikataulua.

Helsingin kaupunki — 11



Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

V Kannustetaan 
Helsinkiä lisäämään 
nuorten osallisuutta 
ruotsinkielisissä 
kouluissa.

1. Lisätään informa-
tiivista viestintää 
nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksista 
kouluissa, vieraile-
malla kouluissa.

1. Toteutunut: jos 
vierailuja on tehty 
laajasti (yli viidessä 
ruotsinkielisessä 
peruskoulussa)

1. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa nuoriso-
palvelujen johtoa 
ennalta ehkäistäk-
seen vuonna 2021 
nuorisoneuvoston 
vaaleissa esiintynyt-
tä ruotsinkielisiin 
kouluihin kohdis-
tunutta syrjintää 
äänestyspaikkojen 
sijoittelussa.

2. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

2. Vuoden 2023 
syksyyn mennessä.

VI Nuorisoneuvoston 
asiakirjojen 
saavutettavuuden 
lisääminen

1. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
toimintasäännön 
muuttamisesta 
siten, että 
nuorisoneuvoston 
asiakirjat voisivat 
olla kaksikielisiä.

1. Osittain toteutu-
nut: 
Nuorisoneuvoston 
keskeiset asiakirjat, 
kuten toimintasään-
tö, -suunnitelma 
ja -kertomus ovat 
kaksikielisiä. 
Toteutunut: 
Nuorisoneuvos-
ton kaikki yleisesti 
nähtäville asetetta-
vat asiakirjat ovat 
kaksikielisiä.

1. Ei yhteistyötahoja. 1.Ei aikataulua.

VII Helsinki velvoittaa 
koulujen henkilö-
kuntaa tekemään 
rikosilmoituksen 
koulussa tehdystä 
lainvastaisesta teos-
ta erityisesti, kun ky-
seessä on henkilöön 
kohdistuva rikos

1. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
linjauksen 
tekemisestä.

1. Toteutunut: 
Esitys tehty.

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa kasvatuksen 
ja koulutuksen 
toimialajohtajaa ja 
muita viranhaltijoita 
ja edistää asiaa.

2. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

2. Ei yhteistyötahoja. 2. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

3. Nuorisoneuvosto 
tapaa Helsingin 
poliisilaitosta.

3.Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

3. Tekee yhteistyötä 
muun muassa 
Helsingin 
poliisilaitoksen 
kanssa.

3. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

VIII Helsinki torjuu 
nuoriin kohdistuvaa 
yllyttämistä ulko-
parlamentaariseen 
ääritoimintaan ja 
ennaltaehkäisee 
nuorten osallistu-
mista ulkoparlamen-
taariseen ääritoimin-
taan kouluissa

1. Nuorisoneuvosto 
ottaa kantaa ulko-
parlamentaaristen 
ääriliikkeiden toimin-
taa vastaan.

1. Toteutunut: 
Kannanotto tehty

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
kieltäytyy kaikesta 
yhteistyöstä ulko-
parlamentaaristen 
ääriliikkeiden ja niitä 
tukevien kanssa.

2. Toteutunut: 
Ei yhteistyötä ko. 
tahojen kanssa

2. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa, mutta 
ei ko. tahot.

2. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

IX Poistetaan 
kiusaamista 
edistävät rakenteet, 
kuten KiVa-koulu 
-järjestelmä 

1. Kaupunki lakkaa 
käyttämästä KiVa-
koulu -järjestelmää 
ja sen brändiä.

1.Osittain toteutunut: 
Tehdään kannanotto 
palautekyselyn 
kannalta.

Toteutunut: KiVa-
koulusysteemi otettu 
pois käytöstä. 

1. Tehdään 
yhteistyötä muun 
muassa Helsingin 
koulujen kanssa.

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

Mielenterveys ja hyvinvointi

Nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin taso on romahtanut viime aikoina. Tähän ovat vaikuttaneet pan-
demiatilanne ja toisen asteen opiskelijoiden alati kasvava työmäärä. Pandemian aikana opiskelu on ollut 
raskasta, eikä nuorilla ole ollut mahdollisuuksia tavata oppilashuollon edustajia. Mielenterveyspalvelut 
ovat vakavasti ruuhkautuneet sekä perus- että erikoissairaanhoidon puolella. Nuorisoneuvosto haluaa 
nuorille paremmat mahdollisuudet mielenterveyspalvelujen piiriin pääsemiseen ja parempaan hyvinvoin-
tiin. Perustason palveluissa tulee panostaa hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

I Matalankynnyksien 
apupalveluiden 
parantaminen

1. Lisätään viestinnän 
avulla tietoisuutta 
matalan kynnyksen 
apupalveluista.

1. Tehdään 
palautekysely, 
joka jaetaan myös 
kouluihin.

1. Esim. Mieli ry 1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä

2. Nuorille 
mahdollisuuksia 
päästä päättämään 
apupalveluista 
ja niiden 
kehittämisestä. 

2. Osittain 
toteutunut: 
Kyselyyn saatiin 100 
vastausta.

Toteutunut: 
Kyselyyn saatiin 200 
vastausta

2. Esim. Mieli ry

II Lisää moninaisia 
matalakynnyksiä 
palveluita

1. Nuorisoneuvosto 
laatii kyselyn, mitä 
matalan kynnyksen 
mielenterveyspalve-
luita nuoret toivovat. 

1. Osittain 
toteutunut: 
Kyselyyn saatiin 100 
vastausta 
Toteutunut: 
Kyselyyn saatiin 200 
vastausta.

1. Alueiden nuoriso-
ohjaajat

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa sote-toimi-
alan henkilöstöä ja 
edistää Helsingin 
nuorten chat-palve-
lun aukioloaikojen 
laajentamista

2. Osittain 
toteutunut: 
Tapaaminen toteutui.

Toteutunut: 
Aukioloajat 
laajentuivat.

2.Ei yhteistyötahoja. 2. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

3. Keskustellaan 
järjestöjen ja viran-
omaisten kanssa 
kyselyn tuloksista 
(mahdollisesti julki-
sesti, ehkä kyselyyn 
vastanneet läsnä)

3. Toteutunut: 
Tapaaminen toteutui

3.Mielenterveys-
järjestöt, kuten Mieli 
ry

3. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

III Mahdollistetaan 
tasa-arvoiset 
psykiatriset 
palvelut molemmilla 
kotimaisilla kielillä

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa sote-toimialan 
johtoa ja edistää 
asiaa

1. Osittain 
toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

Toteutunut: 
Palvelujen 
kaksikielisyysaste 
kasvaa.

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

IV Matalankynnyksen 
mielenterveyspal-
velut saatava myös 
yleisimmillä vie-
raskielillä (venäjä, 
arabia, viro, somali, 
englanti)

1. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
palvelujen 
laajentamisesta 
kyseisille kielille.

1. Osittain 
toteutunut: 
Esitys tehty.

Toteutunut: 
Palvelut 
laajentuneet.

1. Alueellinen 
etnisten suhteiden 
neuvottelukunta

- Soome Eesti 
Noored ry

- Muut 
maahanmuuttaja-
järjestöt

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

V Helsinki panostaa 
perustason 
palveluissa 
erityisesti 
hyvinvoinnin 
edistämiseen 
ja ongelmien 
ennaltaehkäisyyn

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa sote-toimialan 
henkilöstöä ja 
edistää asiaa.

1. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.

VI Helsinki 
varmistaa, että 
lastensuojelussa 
lapsen osallisuus, 
etu ja kuuleminen 
toteutuvat häntä 
itseään koskevissa 
asioissa

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa lastensuoje-
lun henkilöstöä ja 
edistää asiaa.

1. Osittain toteutu-
nut: 
Tapaaminen ennen 
kyselyä järjestetty 
Toteutunut: 
Em. ja tapaaminen 
kyselyiden jälkeen 
järjestetty sekä mah-
dollinen myöhempi 
seurantatapaaminen.

Esim. Lastensuojelun 
keskusliitto

1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
toteuttaa lasten-
suojelun asiakkaille 
kyselyn asiasta.

2. Osittain toteutu-
nut: 
100 vastausta 
Toteutunut: 
200 vastausta

2. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

3. Nuorisoneuvosto 
keskustelee lasten-
suojelun kokemus-
asiantuntijoiden 
kanssa asiasta.

3. Toteutunut: 
Keskustelu järjes-
tetään

3. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

VII Asennevaikuttamista 
kauppoihin alkoholit-
tomista juomista

1. Järjestetään 
tapahtuma 
kauppojen 
edustajille, jossa 
pyritään saamaan 
kaupat luopumaan 
alkoholittomien 
juomien 
ikärajoituksesta

1. Osittain 
toteutunut: 
Tapahtuma on 
järjestetty, 75 
osallistujia 
Toteutunut: 
10 kauppoja sitoutuu 
ikärajoituksen 
poistoon.

1. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

VIII Helsingin 
päihdepolitiikka 
perustuu 
tieteellisesti 
tutkittuun tietoon

1. Toteutetaan mark-
kinointikampanja 
nuorten tietoisuuden 
lisäämiseksi kohtuu-
käytöstä

1. Osittain 
toteutunut:

Kampanjaa 
suunnitteleva 
työryhmä asetetaan

Toteutunut:

Kampanja toteutuu

1.  Markkinointi 
ja kampanjointi 
koulujen kanssa.

1. Vuoden 2022 
syyskyyn mennessä.

2. Järjestetään 
tapahtuma koulujen 
henkilöstölle, joissa 
vaikutetaan heidän 
asenteisiin päih-
dekasvatuksesta 
(laillisten päihteiden 
kohtuukäyttö ei ole 
pahe; käyttäjiin ei 
tule suhtautua mora-
lisoivasti)

2. Toteutunut: 
Tapahtuma tehty

2. Tapahtuma 
järjestetään 
mahdollisesti jonkun 
järjestön kanssa 
yhteistyönä.

2. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

3. Nuorisoneuvosto 
tekee kannanoton 
kohtuukäytön puo-
lesta

3. Toteutunut: 
Kannanotto tehty

IX Nuorisoneuvosto 
tekee 
asennevaikuttamista 
valvottujen 
käyttöhuoneiden 
mahdollistavan 
lainsäädännön 
valmistelemiseksi

1. Järjestetään 
keskustelutilaisuus 
päihdetyötä 
tekevien järjestöjen 
ja asianomaisten 
viranomaisten 
kanssa, jossa 
pyritään edistämään 
valvottuja 
käyttöhuoneita 
mahdollistavan 
lainsäädännön 
valmistelemista.

1. Osittain 
toteutunut: 
50 osallistujaa 
Toteutunut: 
100 osallistujaa 
ja sosiaali- ja 
terveysministeriö 
osallistuu

1. TBD 1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä
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Kaupunkiympäristö ja luonto

Kaupunginympäristö ja luonto on myös yksi erittäin tärkeä osa helsinkiläisiä nuoria ja heidän arkeaan. 
Muun muassa ekologisemmat vaihtoehdot ja paremmat kattavuudet jätteidenlajittelussa.. Nuorisoneu-
vosto haluaa parantaa omaa toimintaansa kohti ekologisempaa kaupunkia lisäämällä ympäristöystäväl-
lisempiä vaihtoehtoja lajittelussa ja hävikin parissa. sekä parantamalla joukkoliikennettä Helsingissä. 
Nuorisoneuvosto tekee mahdollisesti yhteistyötä, järjestää tapahtumia, tapaa erilaisia henkilöjä ja kau-
punkiympäristötoimialaa saavuttaakseen ympäristö- ja ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja nuorille kaupun-
gin erilaisissa ympäristöissä..

Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

I Helsinki vähentää 
liikenteen päästöjä 
parantamalla 
vähäpäästöisten 
liikennemuotojen 
eli joukkoliikenteen, 
pyöräilyn ja kävelyn 
edellytyksiä talvisin

1. Nuorisoneuvosto 
esittää 
talvikunnossapidon 
laajentamista.

1.Toteutunut: 
Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
asiasta.

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
loppuun mennessä.

II Julkisiin tiloihin 
roskien lajittelu-
mahdollisuudet/
Helsinki suunnittelee 
kaupunkilaajuisesti 
kattavan kierrätys-
pisteiden verkoston

1. Nuorisoneuvosto 
laatii asiasta esityk-
sen.

1. Toteutunut: esitys 
tehty.

Toteutunut: 
Otettu yhteyttä 
ja keskustelu on 
lähtenyt käyntiin 
asian suhteen.

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.

2. Laaditaan kysely 
helsinkiläisille: 
Kuinka tarpeelliseksi 
koetaan monipuoli-
set lajittelumahdol-
lisuudet kaupungin 
kaikissa tiloissa?

2. Toteutunut: Kysely 
tehty.

2. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

2. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.

3. Nuorisoneuvosto 
käy asiasta keskus-
telua relevanttien 
tahojen kanssa. 

3. Osittain 
toteutunut: Otettu 
yhteyttä.

3. Tehdään 
yhteistyötä HSY:n 
kanssa tarvittaessa. 

3. Vuoden 2023 
syksyyn mennessä.

4. Nuorisoneuvosto 
haastaa oppilaitok-
sia laajentamaan 
lajittelumahdolli-
suuksiaan. 

4. Toteutunut 
osittain: 
Nuorisoneuvosto 
on ottanut yhteyttä 
oppilaitoksiin

Toteutunut: Projekti 
lähtenyt käyntiin ja 
yli 5 eri oppilaitoksia 
saatu mukaan.

4. Tehdään 
yhteistyötä 
muun muassa 
oppilaitoksien 
kanssa.

4. Vuoden 2023 
syksyyn mennessä.
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

III Nuorisoneuvosto 
järjestää Helsinkiin 
yhden kierrätykseen 
liittyvän tapahtuman 
mahdollisten 
yhteistyötahojen 
kanssa.

1. Nuorisoneuvosto 
ottaa yhteyttä 
erilaisiin tahoihin 
esimerkiksi UFF ja 
koulut, ja kehittelee 
pienimuotoisen 
tapahtuman 
kierrätykseen 
liittyen.

1. Osittain 
toteutunut: 
Mahdollisiin 
järjestäjä/
yhteistyötahoihin 
on otettu yhteyttä 
ja mahdollinen 
suunnittelu alkanut, 
vaikkei tapahtuma 
olisikaan järjestynyt. 

Toteutunut: 
Yhteistyötahot 
löytyneet ja 
tapahtuman 
suunnittelu on 
alkanut.

1. Yhteistyötä muun 
muassa UFF:n 
kanssa.

1. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

IV Nuorisoneuvosto 
kierrättää 
toiminnassaan 
käytettyjä 
raaka-aineita 
ja materiaaleja 
tehokkaasti.

1. Nuorisoneuvoston 
toimitiloissa ja muis-
sa nuorisoneuvoston 
käyttämissä tiloissa 
on kierrätysmahdol-
lisuus.

1. Osittain 
toteutunut: Jokainen 
nuorisoneuvoston 
jäsen on sitoutunut 
kierrättämään 
kaikissa niissä 
tiloissa missä 
mahdollisuudet 
siihen löytyy. 

Toteutunut: 
Lajittelun määrä 
nuorisoneuvoston 
sisällä on 
lisääntynyt. 

1. Ei yhteistyötahoja. 1. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.

V Kotimaisen ja ym-
päristöystävällisten 
tuotteiden suosimi-
nen nuorisoneuvos-
ton toiminnassa.

1. Pyritään 
löytämään tuotteille 
kotimaisia tai 
ympäristöystävällisiä 
vaihtoehtoja.

1. Osittain 
toteutunut: 
vähintään puolet 
nuorisoneuvoston 
käyttämistä 
palveluista ja 
tuotteista on 
hyödyntäneet 
kotimaisuutta/olleet 
kotimaisia. 

Toteutunut: 
Suurin osa 
nuorisoneuvoston 
tuotteista ja 
palveluista ovat 
hyödyntäneet 
kotimaisuutta/olleet 
kotimaisia.

1. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä.

VI Kisahallille 
muovinkeräyspiste. 

1. Kisahalliin lisätään 
paremmat lajittelu- 
ja kierrätyspisteet 
muun muassa 
jonkun sopivan 
yhteistyötahon 
kanssa.

1. Toteutunut 
osittain: Nuoriso-
neuvosto on ottanut 
yhteyttä tahoihin, 
joiden kanssa voi-
taisiin mahdollisesti 
lähteä kehittämään 
Kisahallin kierrätys 
mahdollisuuksia.

Toteutunut: Kisa-
hallille on saatu 
järjestettyä yhteis-
työtahojen kanssa 
muovinkierrätys-
mahdollisuudet koko 
taloon.

1. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä.
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

VII Nuorisoneuvoston 
liikkumisessa 
käytetään 
lähtökohtaisesti 
vähäpäästöisintä 
mahdollista 
kulkumuotoa.

1. Nuorisoneuvosto 
käyttää kaikissa 
matkoissaan jouk-
koliikennettä, ellei 
muiden kulkumuo-
tojen käyttäminen 
ole merkittävästi 
tarkoituksenmukai-
sempaa.

1. Osittain 
toteutunut: 25 
% matkoista 
on toteutunut 
joukkoliikenteellä.

Toteutunut: 75 
% matkoista 
on toteutunut 
joukkoliikenteellä.

1. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Ei aikataulua.

VIII Helsingissä 
nuoret toivovat 
laajamittaisesti 
mopoilun 
helpottamista. 
Helsingissä tulisi 
edistää mopoilua, 
luomalla mopohalleja 
ja -ratoja, sekä 
tukemalla 
mopoilutapahtumia.

1. Nuorisoneuvosto 
keskustelee asiasta 
kaupunkiympäristö-
toimialan kanssa ja 
järjestää mahdolli-
sen tapaamisen.

1. Osittain 
toteutunut: Asiasta 
on keskusteltu.

Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

1. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
loppuun mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tekee esityksen 
asiasta.

2. Toteutunut: Esitys 
tehty.

Kaupunkiyhteiset tavoitteet 

Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

I Helsinki torjuu 
hybdridivaikuttamista 
esimerkiksi tehostamalla 
nuorten medialukutaitoa 
ja tunnistamalla 
kaupunkilaisille 
valheellista informaatiota 
propagandatarkoituksessa 
levittäviä tahoja

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa 
nuorisoasiainjohtajan ja 
muita viranhaltijoita ja 
edistää asiaa.

1. Toteutunut: 
Tavattu.

4. Toteutunut: 
Kannanotto tehty.

 1., 2., 3., ja 
4. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.

2.Nuorisoneuvosto 
tapaa kasvatuksen 
ja koulutuksen 
toimialajohtajan ja muita 
viranhaltijoita ja edistää 
asiaa.

2. Toteutunut: 
Tavattu.

2. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.

3. Nuorisoneuvosto 
tuottaa 
markkinointikampanjan 
tietoisuuden 
lisäämiseksi 
hybridivaikuttamisesta.

3. Osittain 
toteutunut: 
Työryhmä 
Toteutunut: 
Kampanja 
toteutettu.

3. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

4. Nuorisoneuvosto 
ottaa kantaa 
medialukutaidon 
tärkeydestä ja 
medialukutaidon 
vahvistamisen puolesta.

4. Vuoden 
2023 syksyyn 
mennessä.

II Helsinki toiminnallaan 
vastustaa väkivaltaisia, 
vapautta ja demokratiaa 
halveksuvia ääriliikkeitä

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa pormestarikuntaa 
ja edistää asiaa.

1. Toteutunut: 
Tavattu.

1. Etsitään 
mahdollinen 
yhteistyötaho 
tarvittaessa.

1. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.
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Nro Toiminnan tavoitteet Toimenpiteet Mittari Yhteistyötahot Aikataulu

III Helsinki lisää 
kaupunkilaisten tietoisuutta 
omaehtoisen varautumisen 
merkityksestä, esimerkiksi 
riittävästä kotivarasta

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa pelastuskomenta-
jan ja pelastuslaitoksen, 
myöhemmin sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoi-
mialan pelastuspalvelu-
jen muut viranhaltijat ja 
edistää asiaa.

1. Toteutunut: 
Tavattu

1. Yhteistyötä 
muun muassa 
pelastuspalvelu-
jen kanssa.

1. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.

2. Nuorisoneuvosto li-
sää nuorten tietoisuutta 
markkinointikampanjalla 
yhteistyössä pelastus-
laitoksen kanssa.

2. Osittain 
toteutunut: 
Työryhmä 
Toteutunut: 
Kampanja tehty

2. Yhteistyötä 
muun muassa 
pelastuslaitok-
sen kanssa.

2. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

IV Helsinki laatii digistrategian 1. Nuorisoneuvosto 
tapaa kansliapäällikön 
ja digitalisaatiota 
kehittävät viranhaltijat 
ja edistää asiaa.

1. Toteutunut:

Tapaaminen 
järjestetty.

 

1. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.

V Helsinki laajentaa avoimen 
lähdekoodin ja avoimen 
datan käyttöä sekä antaa 
hallussaan olevaa dataa 
avoimesti julkiseen käyttöön

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa kansliapäällikön 
ja digitalisaatiota 
kehittävät viranhaltijat 
ja edistää asiaa.

1. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

1. Etsitään 
mahdollisia 
yhteistyötahoja 
tarvittaessa.

1. Vuoden 2023 
kevääseen 
mennessä.

VI Helsinki tukee ja tuottaa 
vilkasta yöelämää ja luo 
mahdollisuuksia viihtyisälle 
öiselle kaupunkielämälle

1. Nuorisoneuvosto 
tapaa kanslian 
tapahtumahenkilöstöä.

1. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

1. Tehdään 
yhteistyötä 
relevanttien 
tahojen kanssa.

1. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.

2. Nuorisoneuvosto 
tapaa kulttuurin 
ja vapaa-ajan 
toimialajohtajan ja muut 
viranhaltijat ja edistää 
asiaa.

2. Toteutunut: 
Tapaaminen 
järjestetty.

2. Ei 
yhteistyötahoja.

2. Vuoden 
2022 loppuun 
mennessä.

Helsingin kaupunki — 19



Nuorisoneuvoston viestintäsuunnitelma

Nuorisoneuvoston viestintäsuunnitelma koostuu Nuorisoneuvoston ideoista viestinnän kehittämisek-
si, jotta nuoret saataisiin tietoisiksi Nuorisoneuvoston toiminnasta ja tehtävistä. Viestintäsuunnitelman 
ideoiden toteutusta varten nuorisoneuvosto laatii mahdollisen työryhmän. Työryhmä hoitaa nuorisoneu-
voston some-tilien päivityksiä ja pitää nuoria tietoisina Nuorisoneuvoston toiminnasta. Viestintäsuunni-
telman kohderyhmänä on kaikki nuoret ja helsinkiläiset. Viestintäsuunnitelma myös  auttaa Nuorisoneu-
voston toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

Nro Keskittymiskohde Toimenpiteet Kuka hoitaa Mistä viestitään Milloin

I Nuorisoneuvoston 
toimintasuunnitelma 
ja saavutukset

1. Viestintä 
Nuorisoneuvoston 
some-kanavissa. 
Juuri siitä mitä 
ollaan saavutettu. 
Nuorisoneuvoston 
instagram tilille 
julkaisu monella 
eri kielellä, 
mahdollisesti 
suomen, ruotsin 
ja englannin 
lisäksi jokin muu 
(resurssien ja 
mahdollisuuksien 
mukaisesti.)

Vapaaehtoinen 
viestintäryhmä, joka 
koostuu noin 3-5 
henkilöstä.

Nuorisopalvelut 
vastaa julkaisujen 
käännättämisestä.

- Toimintasuunni-
telma

- saavutukset

- nuorisoneuvoston 
kannanotot

- nuorten vaikutta-
minen

- Kokoukset ja mistä 
on päätetty, kes-
kustelusta ja mitä 
kokouksen aikana 
on saavutettu

Ainakin kerran 
kuukaudessa.99

II Podcast, joka 
käsittelee tietyn 
aikavälin

ajankohtaisimmat 
uutiset koskien 
nuoria.

1. Säännöllisesti il-
mestyvässä podcas-
tissa keskustellaan 
ja käsitellään nuoria 
koskevia asioita 
yhdessä päättäjien 
ja aktivistien kanssa. 
Laajimmillaan 
jaksot ilmestyvät 
tietyin aikavälein 
(päivä, kellonaika) 
ja vieraita saadaan 
monipuolisesti.

1. Tietty porukka 
(max 4-6) 
Keskustelijoita 
kerralla 2-3 + jakson 
vieras/vieraat.

- Yhteistyötä 
muun muassa 
Signaalimedian ja 
Helsinkikanavan 
kanssa.

1. Tietyn aikavälin 
pääotsikot painot-
taen niitä, jotka 
koskevat erityisesti 
nuoria. Tuodaan 
keskustelun kautta 
nuorten näkökulma, 
sekä mahdollisesti 
saadaan asiantun-
tijoita selittämään 
asiat tavalla, jonka 
nuoret ymmärtävät.

1. Podcast-jaksojen 
julkaiseminen esim. 
kerran parissa 
viikossa, vaatii 
suurta ponnistusta.

III Twitter -tilin 
ylläpitäminen

1. Nuorisoneuvosto 
edistää tavoitteitaan 
ja vaikuttaa 
päättäjiin ja 
mediaan.

1. Puheenjohtajisto 
ylläpitää.  

1. Nuorisoneuvoston 
ajankohtaisista 
kannanotoista ja 
vaikuttamisesta

1. Tärkeimmät asiat 
esillä eli ei tietyin 
aikavälein.

IV Nuorisoneuvoston 
toiminnan avoimuus.

1. Tehdään 
kokoustiedotteet 
Instagramiin. 
Kokoustiedotteet 
tehdään molemmilla 
kotimaisilla kielillä.

1. Nuorisopalvelut 1. Tiedotteiden 
yleistajuistaminen

Viestitään siitä, mitä 
nuorisoneuvosto 
tekee.

1. Tietyin aikavälein 
muun muassa 
kokouksien jälkeen.

2. Esitellään 
nuorisoneuvoston 
some-kanavissa 
nuorisoneuvoston 
jäsenet.

2. Viestinnän 
työryhmä.

2. Viestitään 
siitä, keitä 
nuorisoneuvostossa 
on.

2. Vuoden 2022 
syksyyn mennessä.
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Nro Keskittymiskohde Toimenpiteet Kuka hoitaa Mistä viestitään Milloin

V Tiktok-tilin 
perustaminen.

1.Julkaistaan 
nuorisoneuvoston 
toiminnasta ja 
nuorisoneuvoston 
sisäisestä toimin-
nasta. Muun muassa 
hauskanpitoa, mutta 
ei liian konkreettista. 
Tiktok-viestinnässä 
painotetaan epä-
muodollisiin viestin-
täkeinoihin, viestintä 
ei ole asiapitoista.

1. Koko 
nuorisoneuvosto 
saa julkaista 
videoita.

- Toiminnasta

- Nuorisoneuvoston 
jäsenen arjesta

1. Heti kun on 
mahdollista, 
mutta pääosin 
nuorisoneuvoston 
toiminnan aikana.

VI Lisää päivityksiä 
Instagram-tiliin. 

1. Instagram stooriin 
my day videoita.

1. Kerran kuukau-
dessa joku nunen 
jäsenistä pitää 
my day:ta nunen 
toimitaan liittyen 
esim. kokouspäivä 
instagram-stooriin. 
Päivitykset sisältä-
vät kuvia ja videoita 
hänen päivästään 
ja hän myös laittaa 
kysymysboksin, jon-
ka kysymyksiin hän 
vastaa. Päivityksen 
alussa kerrotaan pe-
rustiedot itsestään 
(nimi, ikä, asuinalue, 
harrastukset)

1. Kootan pieni 
ryhmä kaikista 
halukkaista, jotka 
vuorottelevat 
päivitys vuoroja.

1. Halutaan viestiä 
omasta kokous 
päivästä, muusta 
toiminnasta ja 
muutenkin kertoa 
minkälaista on olla 
nuorisoneuvostossa.

1.Nuorisoneuvoston 
kokouspäivinä 
kerran 
kuukaudessa.

2. Nuoriin 
tutustuminen  
ig-liven kautta.

2. Joskus 
pidettävissä ig 
live tapahtumissa 
pari nunen jäsentä 
voi olla paikalla 
vastaamassa 
kysymyksiin tai 
kertoa itsestäänsä. 
Tämä voi innostaa 
nuoria liittymään 
toimintaan kun se 
tuntuu enemmän 
tutulta!

2. Kootan pieni 
ryhmä kaikista 
halukkaista, jotka 
vuorottelevat 
päivitys vuoroja.

2. Halutaan vastaa 
nuorten mahdolli-
siin kysymyksiin ja 
kertoa paremmin 
nuorisoneuvostosta. 
Muun muassa nuori-
soneuvoston vaalien 
aikana.

2. 1-2 kertaa 
kuukaudessa, jos 
toimii aktiivisesti

(työryhmä 
aikatauluttaa live 
pitäjien vuorot).
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Nuorisoneuvoston toiminta
Nuorisoneuvoston yhteistyötahot
Nuorisoneuvosto tekee yhteistyötä monien eri ta-
hojen kanssa, taatakseen mahdollisimman hyvän 
toteutuksen erilaisille toiminnan tavoitteille. Nuori-
soneuvosto tekee yhteistyötä esimerkiksi erilaisten 
lasten- ja nuortenyhdistysten, kuten Soome Eesti 
Noored ry:n, ja vapaaehtoistahojen kanssa. 

Nuorisoneuvoston toiminta
Nuorisoneuvosto tekee laaja-alaista toimintaa, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa vaikuttamistoimin-
taan osallistuminen mahdollisimman hyvin eri-ikäisil-
le ja eri taustoista tuleville nuorille.

Nuorisoneuvosto edustaa kaupungin edustuksellisis-
sa toimielimissä, kuten toimialalautakunnissa. Lisäksi 
nuorisoneuvosto ottaa aktiivisesti kantaa kaupungin 
päätöksenteossa oleviin asioihin.

Lisäksi nuorisoneuvosto järjestää tapahtumia, pa-
neeleja, kyselyjä nuorille sekä yhteistyöryhmille. 

Nuorisoneuvoston kokoukset
Nuorisoneuvoston kokousten tarkoituksena on kes-
kustella ajankohtaisista aiheista, käsitellä neuvoston 
toiminnan tilannetta, saatuja yhteydenottoja, erilaisia 
tiedotusasioita tai tapahtumia ja niihin osallistumista. 
Kokouksissa pyritään pitämään jokainen nuorisoneu-
voston jäsen ajan tasalla ryhmän toiminnasta, luo-
maan hyvää yhteishenkeä ja pitämään yllä toiminnan 
avoimuutta sekä sujuvuutta.

Nuorisoneuvosto kokoustaa pääsääntöisesti kuu-
kausittain.

Kokoukset pidetään klo 17:00 alkaen ja päätetään 
viimeistään klo 20:00. Kokouksen alkamis- ja päättä-
misaikoja voidaan toimintasäännön määräykset huo-
mioon ottaen muuttaa puheenjohtajan päätöksellä. 

Nuorisoneuvoston sovitut kokoukset vuonna 
2022 ovat seuraavat:

17. helmikuuta

31. maaliskuuta

27. huhtikuuta

25. toukokuuta

16. kesäkuuta

25. elokuuta

29. syyskuuta

27. lokakuuta

24. marraskuuta

10. joulukuuta  
(vuoden 2023 järjestäytymiskokous)

15. joulukuuta

Vuoden 2023 kokousajat ilmoitetaan vuoden 
2022 lopussa.

 
Nuorisoneuvoston hallitus
Nuorisoneuvoston hallitus koostuu puheenjohtajas-
ta, kahdesta varapuheenjohtajasta, hallituksen sih-
teeristä sekä neljästä hallituksen jäsenestä.

Nuorisoneuvoston hallituksen päätehtävänä on val-
mistella nuorisoneuvoston kokoukset ja ehdottaa 
nuorisoneuvostolle sen hyväksyttäväksi tulevat asiat. 
Lisäksi hallitus suunnittelee nuorisoneuvoston yleis-
tä toimintaa.

Nuorisoneuvoston hallituksen sovittujen  
kokousten päivämäärät vuonna 2022:

16. maaliskuuta

14. huhtikuuta

11. toukokuuta

1. kesäkuuta

10. elokuuta

7. syyskuuta

12. lokakuuta

9. marraskuuta

30. marraskuuta 

7. joulukuuta
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Vetäytymisviikonloput
Nuorisoneuvosto järjestää kauden aikana vetäyty-
misviikonloppuja (leirejä) tasaisin väliajoin. Leireillä 
virkistäydytään, opitaan uusia taitoja ja vietetään 
aikaa toisten jäsenten kanssa. Leirit ovat tärkeässä 
osassa hyvän ilmapiirin luomista ja toiminnan kehit-
tämistä.

Nuorisoneuvoston arvot
Nuorisoneuvoston arvot ovat linjassa Helsingin kau-
pungin arvojen ja eettisten periaatteiden kanssa.

Nuorisoneuvoston kantavina arvoina ovat yksilön-
vapauksien, ihmisoikeuksien, vapaan markkinatalo-
uden, demokratian, puhtaan ympäristön ja muiden 
länsimaisten arvojen toteutuminen. Nuorisoneuvosto 
ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen tai maiden edus-
tajien kanssa, jotka halveksivat näitä arvoja.

Nuorisoneuvostossa jokainen voi olla oma itseänsä 
ja edustaa Helsinkiä kaikilla mahdollisilla tavoilla, su-
kupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etni-
sestä taustasta, iästä, vammaisuudesta, ihonväristä, 
uskonnosta tai muusta tekijästä riippumatta. Nuori-
soneuvosto vastustaa kaikenlaista kohtaamansa syr-
jintää.

Nuorisoneuvosto toimii suomalaisen yhteiskunnan 
eteen ja hyväksi. Suomen demokraattista yhteiskun-
taa kohtaan osoitetun kunnioituksen merkiksi Kisa-
hallin kokoushuoneessa pidetään nähtävillä Suomen 
lippu.

Kannanotot, lausunnot ja esitykset
Kannanotot, lausunnot ja esitykset ovat yksi nuoriso-
neuvoston tärkeimmistä keinoista edistää nuorten 
näkemyksiä kaupungin päätöksenteossa. Nuoriso-
neuvostolta voidaan pyytää lausuntoa. Nuorisoneu-
vosto voi omatoimisesti valmistella kannanottoja ja 
esityksiä merkitykselliseksi kokemistaan aiheista.

Nuorisoneuvoston kannanotoista, lausunnoista ja 
esityksistä vastaa nuorisoneuvoston toinen varapu-
heenjohtaja. Lausunnon antamisesta päättää nuori-
soneuvosto. Lausunnot valmistelevat kokouksessa 
käydyn lähetekeskustelun pohjalta nuorisopalvelu-
jen edustaja yhdessä nuorisoneuvoston edustajien 
kanssa.

Kiireellisissä tilanteissa tärkeät lausunnot, jotka ovat 
linjassa nuorisoneuvoston toimintasuunnitelman 
kanssa, voidaan valmistella ilman nuorisoneuvoston 
päätöstä.

Nuorisoneuvoston kannanotot ja esitykset valmiste-
levat nuorisoneuvoston jäsenet. Valmistelua koordi-
noi nuorisoneuvoston toinen varapuheenjohtaja. 

Puheenjohtajisto hyväksyy nuorisoneuvoston kan-
nanotot, lausunnot ja esitykset. Periaatteellisesti 
merkittävät tai nuorisoneuvoston toimintasuunnitel-
masta poikkeavat kannanotot ja esitykset tuodaan 
nuorisoneuvoston kokouksen hyväksyttäväksi.

Nuorten aloitteet
Nuorten aloitteet ovat aloitekanavaan tulleita 
13–17-vuotiaiden helsinkiläisten nuorten jättämiä 
aloitteita.

Nuorten aloitteista vastaa nuorisoneuvoston ensim-
mäinen varapuheenjohtaja. Hänen tehtävänänsä on 
tuoda nuorisoneuvoston tietoon uudet aloitteet ja 
niihin saapuneet vastaukset. Hän voi myös ehdottaa 
jatkotoimia, kuten kannanoton tai esityksen kirjoitta-
mista tai muun projektin aloittamista. 

Kaksi kertaa vuodessa nuorisoneuvostosta kutsu-
taan kolme jäsentä kaupunginvaltuustoon kertomaan 
aloitteista, jotka ovat saapuneet aloitejärjestelmään 
noin puolen vuoden aikana. Näin aloitteita tuodaan 
suoraan päättäjien tietoisuuteen.

Nuorisoneuvosto pyrkii tuomaan aloitteita aktiivises-
ti päättäjien tietoisuuteen sekä käsittelemään ja edis-
tämään aloitteita omassa toiminnassaan.

Edustustehtävät
Nuorisoneuvosto pyrkii edustamaan helsinkiläisiä 
nuoria mahdollisimman monipuolisesti kunnallisessa, 
valtakunnallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa. 

Nuorisoneuvoston edustajat eri edustustehtäviin 
valitaan pääsääntöisesti nuorisoneuvoston kokouk-
sessa. Mikäli edustajaa ei asian kiireellisyyden vuoksi 
ehditä valita nuorisoneuvoston kokouksessa, nuo-
risoneuvoston edustajana toimii puheenjohtaja, tai 
hänen estyessään varapuheenjohtajat.
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