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Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokous 12.10.2022  
 
Aika 12.10.2022 klo 17.34–20.10 

 
Paikka Sampolan palvelukeskus, kokoustila Aurinkomäki, Kultasepäntie 7 

Kerava 

 
Osallistujat Elias Ahonen  x 

Vida Amoah  x 

Walid Azizi  x 

Filip Godlewski x, kokouksen puheenjohtaja 

Mimmi Jokinen ei paikalla 

Rihaam Juwaisir   x 

Noa Lindqvist x 

Henri Mehtälä x 

Anni Salmi  x 
Tejwant Singh x 
Halla Forsman x 
Eva Guillard  x 
Otto Ramberg ei paikalla 
Minttu Rapinoja x 
Alina Zaitseva x 

 

Muut osallistujat:  

  Anne Järvinen, hallinnon asiantuntija x 
 Riikka Liljeroos, hallintojohtaja x 
 Hanna Mikkonen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja x 
 Marianne Juosila, strategian valmistelupäällikkö x 
 Mia Mustaparta, asiakasmaksupäällikkö x 

 Roosa Haapalainen, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja x 
Laura Kotiranta, Vantaan nuorisovaltuuston koordinaattori x 
Pekka Järvinen, nuorisosihteeri, Kerava x 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Filip Godlewski   Anne Järvinen 

Kokouksen puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Anni Salmi    Elias Ahonen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti 

koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta  

Päätösehdotus:  

Nuorisovaltuusto päättää: 

1. hyväksyä kokouksen asialistan ja   

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

 

Päätös:  

Nuorisovaltuusto päätti: 

1. hyväksyä kokouksen asialistan ja   

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina: Anni 

Salmi ja Elias Ahonen. 

 

3. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 16.8.2022 § 146, että 

hyvinvointialueen nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää valita keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  

Käsittely: Puheenjohtajan tehtävään asettui ehdolle yksi henkilö, Vida Amoah. 

Varapuheenjohtajan tehtävään asettui ehdolle kaksi henkilöä: Walid Azizi ja Tejwant 

Singh. Varapuheenjohtajan tehtävästä järjestettiin vaali, joka toimitettiin suljettuna 

lippuäänestyksenä. Ääniä annettiin yhteensä 13, joista 9 ääntä annettiin Tejwant 

Singhille ja 3 ääntä annettiin Walid Azizille. Yksi annetuista äänistä oli tyhjä. 

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti valita Vida Amoahin nuorisovaltuuston 

puheenjohtajaksi ja Tejwant Singhin nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuoden 

2023 loppuun saakka.  

 

4. Lausunnon antaminen hyvinvointialuestrategian luonnoksesta  
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Hyvinvointialueiden strategiakokonaisuudesta säädetään laissa hyvinvointialueesta, 

laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä laissa pelastustoimen 

järjestämisestä. Hyvinvointialuetta johdetaan aluevaltuuston hyväksymän 

hyvinvointialuestrategian ja siinä päätettyjen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 

tavoitteiden mukaisesti (laki hyvinvointialueesta § 41). Aluehallitus päätti käynnistää 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaprosessin kokouksessaan 15.3.2022 

§ 6.   

Aluehallitus hyväksyi 7.4.2022 § 41 strategiaprosessin aikataulun ja suunnitelman 

toimielinten osallistamisesta strategiavalmistelussa. Kesän aikana 

aluevaltuustoryhmille on lähetetty kommentointipyyntö, jossa valtuustoryhmillä on 

ollut mahdollisuus kommentoida hyvinvointialueen valmisteilla olevan strategian 

arvo-, missio- ja tavoiteluonnoksia kesän aikana. Aluehallituksen kesäkuun 

kokouksessaan 7.6.2022 § 103 nimittämä hyvinvointialuestrategian neuvottelukunta 

on kokoontunut 30.8.2022 ja käynyt keskustelua hyvinvointialuestrategian 

luonnoksesta. Tämän jälkeen hyvinvointialuestrategiaa on työstetty aluevaltuuston 

talous- ja strategiaseminaarissa 6.-7.9.2022, jossa 6.9. pidettiin iltapäivän kestoinen 

aluevaltuuston strategiatyöpaja. Ryhmätöissä hahmotettiin hyvinvointialueelle visiota 

2030 ja palvelulupausta vuodelle 2023 sekä työstettiin strategialuonnoksen 

tavoitteiden toteutumisen mittariaihioita. Aluevaltuuston seminaarin perusteella 

strategiavalmistelu on tuottanut päivitetyn luonnoksen hyvinvointialuestrategiasta.   

Aluehallitus on kokouksessaan 14.9.2022 §182 päättänyt lähettää luonnoksen 

hyvinvointialuestrategiasta lausunnoille hyvinvointialueen lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kansalliskielilautakunnalle, 

tulevaisuusjaostoihin (lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, aikuissosiaalityö- 

ja vammaispalvelut -jaosto, terveydenhuollon palvelut -jaosto, vanhusten palvelut -

jaosto) sekä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin (vanhusneuvosto, 

vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta). 

Lausunnot tulee antaa 16.10.2022 mennessä. Lausunnon antaminen voidaan 

toteuttaa myös työpajamenetelmällä.  

Hyvinvointialuestrategian on tarkoitus valmistua siten, että se voitaisiin käsitellä 

aluehallituksen kokouksessa 8.11.2022 edelleen hyväksyä aluevaltuuston 

kokouksessa 22.11.2022.  

Strategian valmistelupäällikkö Marianne Juosila esittelee kokouksessa 

strategialuonnosta.  

Liite: Hyvinvointialuestrategian luonnos  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 

hyvinvointialuestrategiasta. Lausunnon sisältö päätetään kokouksessa.   

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti antaa seuraavan lausunnon hyvinvointialueen 

strategiasta: 

Lausunto hyvinvointialueen strategialuonnoksesta, nuorisovaltuusto 12.10. 

Strategian tavoitteisiin tarvitaan konkretiaa.  
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• Esimerkiksi strategian tavoitteessa 2 Lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan 

nopeuttamalla pääsyä mielenterveyttä tukevien palvelujen piiriin vuoden 2025 

tavoitetasoksi on määritelty, että odotusaika lyhenee (kohta a). Tähän tarvitaan 

selkeämpi tavoite. Ei riitä, että odotusaika lyhenee määrittelemättömän ajan, vaan 

tavoiteaika tulee määritellä strategiassa.  

• Sama koskee myös monien muiden tavoitteiden vuoden 2025 tavoitetasoa. Useisiin 

muihinkin strategian mittarien tavoitetasoihin kaivataan konkreettisia määrällisiä 

mittareita.  

Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyttä tukevien palvelujen kehittämiseen tulee 

panostaa (tavoite 2. Lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla pääsyä 

mielenterveyttä tukevien palvelujen piiriin, s. 16). 

• Mittarina voi toimia esimerkiksi nuorten psykososiaalisten palvelujen (Vantaan 

Nuorten asema Nuppi, Keravan Nuorten asema) saavutettavuus. Saavutettavuutta 

voidaan lisätä muun muassa laajentamalla aukioloaikoja. Nuorten matalan 

kynnyksen mielenterveyttä tukevien palvelujen on oltava saavutettavia useammalle, 

joko laajentamalla Vantaan Nuorten asema Nupin tai Keravan Nuorten aseman 

toimintaa tai esimerkiksi oppilashuollon kautta. 

Alueen monikielisyys on huomioitava. 

• Strategiassa tulisi näkyä, kuinka hyvinvointialueella huomioidaan muut kuin suomen, 

ruotsin ja englannin kielet. Alueen väestö on monikielistä ja strategiassa tulisi mainita 

monikieliset palvelut. Mittarina monikielisien väestön huomioimiselle voi toimia 

esimerkiksi nettisivujen kieliversiot.  

Lisäys osioon 3.2.2 Parannamme palveluja 

• Sisällytetään tekstiin: Pyritään tarjoamaan palveluita tavoilla, jotka vastaavat 

asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujen saavutettavuus erilaisille ryhmille on tärkeää ja 

esimerkiksi ajan varaamista on helpotettava. Asiakkaan yhteydenottomahdollisuuksia 

tulee laajentaa esimerkiksi monikanavaista asiakaspalvelua hyödyntämällä. Ajan 

varaamiseen on tarjottava mahdollisuuksia myös virka-ajan ulkopuolella.  

 

5. Lausunnon antaminen hyvinvointialueen asiakasmaksuista  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmaksujen määrittely toteutetaan 

aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 §47 määrittelemien yleisten perusteiden 

pohjalta. Asiakasmaksuhinnasto 2023 tulee aluehallituksen päätettäväksi syksyllä 

2022 vaikuttamistoimielinten lausuntokierroksen jälkeen.   

Asiakasmaksupäällikkö Mia Mustaparta esittelee asiakasmaksuhinnastomateriaaleja 

kokouksessa. 

Liitteet: Asiakasmaksuhinnastoehdotus ja asiakashinnastojen vertailutaulukko 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 

hyvinvointialueen asiakasmaksuista. Lausunnon sisältö päätetään kokouksessa.   

Päätös: Nuorisovaltuusto kuuli asiakasmaksupäällikkö Mia Mustaparran esityksen 

asiakasmaksuhinnastoehdotuksesta. Nuorisovaltuusto totesi, että sillä ei ole 

asiakasmaksuhinnastoehdotuksen osalta lausuttavaa.  
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6. Lausunnon antaminen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta  

 

Hyvinvointialuelain 29 §:n mukaan aluevaltuuston on huolehdittava monipuolisista ja 

vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista hyvinvointialueen toimintaan. Vantaan ja 

Keravan hyvinvointialueelle laaditaan osallisuusohjelma, joka on tarkoitus hyväksyä 

aluevaltuustossa alkuvuodesta 2023.  

 

Hyvinvointialueen osallisuusohjelmaa on työstetty vuosien 2021 ja 2022 aikana.  

Syksyllä 2021 pidettiin viiden työpajan sarja, jonka aikana hahmoteltiin Vantaan  

ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman lähtökohtia, odotuksia,  

edellytyksiä ja toiveita yhdessä asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön  

sekä sidosryhmien edustajien kanssa. Keväällä 2022 osallisuusohjelmaa  

työstettiin työpajoista kootun materiaalin ja tulosten pohjalta. Hyvinvointialueen  

osallisuuden koordinaatioryhmä tiivisti materiaalista painopistealue- ja  

tavoiteluonnokset 24.5.2022.  

 

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan seminaarissa 23.-24.8.2022 esiteltiin 

osallisuusohjelman luonnosversio sekä työstettiin ja tarkennettiin ohjelman 

painopistealuetta ja tavoitteita. Seminaarissa käytiin myös läpi lautakunnan 

ehdotuksia osallisuuden toimenpiteiksi. Tämän jälkeen osallisuusohjelmaa on 

työstetty huomioiden lautakunnan seminaarissa esiin tuomat näkemykset painopiste-

, tavoite- ja toimenpideluonnoksia koskien. 26.9.2022 järjestetyssä työpajassa 

osallisuusohjelman toimenpiteitä on määritelty yhdessä Vantaan ja Keravan 

kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen työntekijöiden kanssa.   

 

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 20.9.2022 § 21  

lähettää luonnoksen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta lausunnoille  

hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto,  

nuorisovaltuusto ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta). Lausunnot tulee  

antaa 16.10.2022 mennessä. Lausunnon antaminen voidaan toteuttaa myös  

työpajamenetelmällä.  

 

Liite: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelmaluonnoksen 2023–

2025 kommentoitava versio  

 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää laatia kokouksessaan lausunnon  

osallisuusohjelmasta liitteenä olevan lomakkeen johdolla. Lausunnon sisältö  

päätetään kokouksessa.   

 

Käsittely: Lausunto kirjattiin kokouksessa esityslistan liitteenä lähetetylle 

lomakkeelle. Henri Mehtälä poistui kokouksesta kohdan käsittelyn aikana klo 19.05. 

Henri Mehtälä palasi kokoukseen kohdan käsittelyn aikana klo 19.10. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys.  
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7. Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan nimeäminen 

hyvinvointialueen monikulttuurisuusasiain neuvottelukuntaan 

 

Aluehallitus on monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan asettamispäätöksessä 

22.6.2022 § 117 päättänyt, että monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta voi kutsua 

hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.  

 

Hyvinvointialueen monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta on 26.9.2022 § 8 

päättänyt, että hyvinvointialueen nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa 

monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan kokouksiin ja lähettänyt 

nuorisovaltuustolle pyynnön nimetä edustajansa monikulttuurisuusasiain 

neuvottelukunnan kokouksiin. 

 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää nimetä edustajansa ja varaedustajan 

hyvinvointialueen monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan kokouksiin.  

 

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti nimetä Rihaam Juwaisirin varsinaiseksi edustajaksi 

ja Filip Godlewskin varaedustajaksi hyvinvointialueen monikulttuurisuusasiain 

neuvottelukunnan kokouksiin. 

 

8. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston osallistuminen MAHKU22 –  

hyvinvointialueiden ja maakuntien nuorisovaltuustojen tapaamiseen 

Jyväskylässä 25.-26.11.2022 

 

MAHKU22 - hyvinvointialueiden ja maakuntien nuorisovaltuustojen huippukokous 

järjestetään Jyväskylässä 25.-26.11.2022. Tapahtumaan on kutsuttu kolme nuorta 

jokaisesta alueellisesta nuorisovaltuustosta. Tapahtuman vastuujärjestäjänä toimii 

Nuorten Suomi yhdessä Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kanssa. Tapahtumaa on 

suunnittelu yhdessä Kohti nuorten hyvinvointialueita –hankkeen kanssa. 

 

Hyvinvointialue vastaa tapahtuman osallistumismaksusta ja matkakustannuksista ja -

järjestelyistä. Alaikäisten nuorten on toimitettava tapahtuman järjestäjätaholle 

ilmoitus huoltajan suostumuksesta osallistumiseen.  

Liite: Mahkun ohjelma ja info nuorille 

 

Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto päättää:  

1. keskustella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 

osallistumisesta Mahkuun; 

2. valita enintään kolme edustajaa osallistumaan Mahkuun 25.–26.11. 

Jyväskylässä. 

 

Käsittely: Neljä jäsentä ilmaisi kiinnostuksensa osallistua Mahkuun: Vida Amoah, 

Alina Zaitseva, Walid Azizi ja Minttu Rapinoja. Heidän välillään suoritettiin arvonta, 

jossa osallistujiksi valikoituivat Vida Amoah, Alina Zaitseva ja Walid Azizi.  
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Päätös:  

Nuorisovaltuusto päätti:  

1. merkitä tiedoksi käydyn keskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuuston osallistumisesta Mahkuun; 

2. valita Vida Amoahin, Alina Zaitsevan ja Walid Azizin osallistumaan Mahkuun 

25.–26.11. Jyväskylässä. Varalla on Minttu Rapinoja.  

 

 

9. Nuorisovaltuuston edustajan terveiset aluevaltuuston kokouksesta 

27.9.2022 ja edustajan ja varaedustajan valitseminen aluevaltuuston 

kokoukseen 22.11.2022  

 

Päätösehdotus:  

Nuorisovaltuusto päättää:  

1. kuulla nuorisovaltuuston edustajan terveiset aluevaltuuston kokouksesta 

27.9.2022; 

2. valita edustajansa sekä varaedustajan aluevaltuuston kokoukseen 

22.11.2022. 

 

Käsittely: Alina Zaitseva poistui kokouksesta kohdan käsittelyn aikana klo 19.44. 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti:  

1. merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajan terveiset aluevaltuuston 

kokouksesta 27.9.2022; 

2. valita edustajaksi aluevaltuuston kokoukseen 22.11.2022 nuorisovaltuuston 

puheenjohtaja Vida Amoahin sekä varaedustajaksi varapuheenjohtaja 

Tejwant Singhin.  

3. että kokouksessa pidetään puheenvuoro, jossa uusi puheenjohtajisto 

esittäytyy ja jossa kommentoidaan strategiaa. Keskustelua puheenvuoron 

sisällöstä voidaan jatkaa nuorisovaltuustolle perustettavassa Whatsapp-

ryhmässä.  

 

10. Nuorisovaltuuston toimintasäännön laadinta  

Hyvinvointialueen hallintosäännön 21 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy 

vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa toimielimen 

lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, 

toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien 

hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen 

sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.  

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto laatii syksyn 2022 aikana toimintasäännön, jota 

esitetään aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  

Liite: Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön luonnos 
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Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto käy keskustelua toimintasäännön luonnoksesta ja 

päättää tarvittavista lisäyksistä ja muutoksista. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto kävi keskustelua toimintasäännön luonnoksesta ja antoi 

ehdotuksia lisäyksistä ja muutoksista. Keskustelua toimintasäännöstä jatketaan 

seuraavassa kokouksessa.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Päätösehdotus: Päätetään kokous.   

 

Päätös: Kokous päätettiin klo 20.10 


