
Euroopan unionin nuorisoaloitteen tarkoituksena on saada niiden nuorten ääni kuuluviin,
jotka eivät voi ikänsä puolesta äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. Jokaisen jäsenmaan

äänestysoikeuden ulkopuolelle jäävät nuoret saavat nuorisoaloitteen myötä vuosittain
äänestää yhden nuorten tekemän aloitteen Euroopan parlamentin käsittelyyn. Nuorille
luodaan sähköinen järjestelmä, jonka kautta nuorten on mahdollista sekä jättää omia

aloitteitaan että äänestää toisten jättämistä aloitteista. Eniten ääniä saanut aloite etenee
kyseisen jäsenmaan vuosittaiseksi nuorisoaloitteeksi, ja sen jättäneelle nuorelle tarjotaan

mahdollisuus päästä esittelemään aloite Euroopan parlamentin täysistuntoon.

Nuorisoaloite ei ole lainsäädäntöaloite vaan keskustelualoite, jonka kunnioittamiseen
Euroopan parlamentti periaatteellisesti sitoutuu. Parlamentti tai mikään muukaan taho ei voi

valita käsiteltäviä aloitteita, vaan jokaisen jäsenmaan nuorten äänestystulosta on
kunnioitettava. Euroopan parlamentti sitoutuu keskustelemaan vuosittain täysistunnossa

jokaisen jäsenmaan nuorisoaloitteesta ennalta määritellyn ajan. Nuorisoaloite ei ole
luonteeltaan juridinen, mikä tekee siitä yksinkertaisen toteuttaa ja antaa samalla

mahdollisuuden tehdä siitä nuorten näkökulmasta helpommin lähestyttävän.

Eurooppanuorten tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta Euroopan unionin
päätöksenteossa konkreettisten keinojen kautta. Euroopan unionin nuorisoaloite on

Eurooppanuorten oma innovaatio, joka toteutuessaan antaisi äänioikeuden
ulkopuolelle jääville nuorille mahdollisuuden nostaa tärkeinä pitämiään asioita Euroopan

parlamentin asialistalle.

EUROOPAN UNIONINEUROOPAN UNIONIN
nuorisoaloite



Nuorisoaloitetta varten luodaan yhteinen sähköinen järjestelmä, jossa nuoret voivat tehdä
aloitteita ja äänestää muiden tekemistä aloitteista. Euroopan parlamentin tiedotustoimistoille
on hiljattain annettu lisää resursseja juuri nuorten kohtaamiseen jäsenmaissa, joten se olisi
luonteva toimija vastaamaan nuorisoaloitemahdollisuudesta tiedottamisesta yhdessä
kansalaisjärjestöjen kanssa. Parlamentti on myös ilmaissut halunsa kohdata suoraan niitä
nuoria, joita se ei muuten kohtaisi. Tähän nuorisoaloite antaisi mahdollisuuden.

Aloitteiden jättämiseen ja äänestämiseen tarvittavan menetelmän tarkempi toteutustapa ja
yksityiskohdat on syytä jättää parlamentin ja tiedotustoimistojen harkintaan. Vaatimuksena
kuitenkin tulee olla, että palvelu on helppokäyttöinen, eikä siihen tunnistautuminen saa olla
nuorten näkökulmasta liian vaativaa. Nuorisoaloite on myös toimiva työkalu koulujen,
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten EU-opetukseen, sillä se tutustuttaa nuoria EU:n
toimielimiin ja päätöksenteon prosesseihin.

Miten nuorisoaloite toteutetaan käytännössä?

ALLEKIRJOITTANEET:

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen YK-Nuoret

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto r.y.

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Lukiolaisten Liitto ry.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Keskustanuoret

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 

Vasemmistonuoret ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Keskustaopiskelijat - KOL

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

Vasemmisto-opiskelijat ry

STTK-Opiskelijat

Akavan opiskelijat

RKP-nuoret, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen

nuorisojärjestö r.y.

Eurooppanuoret ry


