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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti 

koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi.  

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta  

Päätösehdotus:  

Nuorisovaltuusto päättää: 

1. hyväksyä kokouksen asialistan;   

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti: 

1. hyväksyä kokouksen asialistan;   

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Minttu Rapinoja ja Eva Guillard. 

 

3. Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

vammaispalveluiden tuotekuvauksista ja palveluihin pääsyn kriteereistä 

Nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen vammaispalveluiden 

tuotekuvauksista ja palveluihin pääsyn kriteereistä. 

Liitteenä olevassa asiakirjassa on kuvattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

vammaispalveluiden tuotekuvaukset asiakkaille tarjolla olevista palvelutuotteista ja 

palveluiden myöntämisen kriteereistä. Kuvauksissa pyritään selkeästi ja 

ymmärrettävästi kertomaan, millaisia palveluita sote-toimialat hyvinvointialueen 

asukkaille tarjoavat ja millä perusteilla palveluita voi saada. 

Asiaa esittelee kokouksessa projektipäällikkö Raisa Saraniemi, erityisasiantuntija 

Jenni Kaijala sekä Sauli Hyvärinen.  

Liitteet: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaispalveluiden tuotekuvaukset 

ja palveluihin pääsyn kriteerit.  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 

hyvinvointialueen vammaispalveluiden tuotekuvauksista ja palveluihin pääsyn 

kriteereistä. Lausunnon sisältö päätetään kokouksessa.   

Kokouskäsittely: Rihaam Juwaisir ja Henri Mehtälä saapuivat kokoukseen asian 

käsittelyn aikana klo 17.35. 
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Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että lausuntoa ei laadita kokouksessa, vaan 

nuorisovaltuusto toteuttaa lausunnon antamisen lähettämällä kokouksen jälkeen 

kommenttinsa asian valmistelijoille. Kommenttien koostamista varten luodaan 

jaettava tiedosto, jossa nuorisovaltuusto muodostaa lausuntoa. Keskustelua 

lausunnon sisällöstä voidaan käydä alueellisen nuorisovaltuuston Whatsapp-

ryhmässä.  

 

4. Tilannekatsaus lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan 

valmistelusta 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen pitää 

kokouksessa tilannekatsauksen toimialan valmistelusta.  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen lasten, 

nuorten ja perheiden palvelujen toimialan valmistelusta.  

Kokouskäsittely: Filip Godlewski saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 

18.28. 

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen lasten, nuorten ja 

perheiden palvelujen toimialan valmistelusta.  

 

5. Alueellisen nuorisovaltuuston sosiaalisen median tilien perustaminen 

Hyvinvointialueen viestintä on vuoden 2022 loppupuolella perustamassa 

hyvinvointialueen alaisuuteen uusia sosiaalisen median tilejä. Samalla voidaan 

perustaa myös alueellisen nuorisovaltuuston sosiaalisen median tilit.   

Kokouksessa on tarkoitus keskustella, mitä sosiaalisen median tilejä 

nuorisovaltuusto haluaa ottaa käyttöön.  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää alueellisen nuorisovaltuuston sosiaalisen 

median tilien perustamisesta.  

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että: 

1. alueelliselle nuorisovaltuustolle perustetaan vuonna 2022 Instagram- ja 

Twitter-tilit; 

2. mahdollisten muiden sosiaalisen median tilien perustamisesta päätetään 

myöhemmin; 

3. tilien nimeksi tulee vakealnu; 

4. tilien profiilikuvana käytetään hyvinvointialueen sydänlogoa siihen asti, että 

alueelliselle nuorisovaltuustolle suunnitellaan oma logo; 

5. puheenjohtajisto hallinnoi sometilejä ja jakaa käyttäjätunnuksia tarvittaessa 

muille jäsenille. 

 



  Pöytäkirja 

6. Nuorisovaltuuston toimintasäännön laatiminen 

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 syksyllä 2022 toimintasäännön, jota 

esitetään aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  

Kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelua liitteenä olevasta 

toimintasääntöluonnoksesta ja tehdä siihen mahdolliset muutokset ennen 

aluehallitukselle hyväksyttäväksi esittämistä.  

Liitteet: Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasääntöluonnos 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi 

hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön.  

 

Kokouskäsittely: Nuorisovaltuusto käsitteli kokouksessa toimintasääntöluonnosta ja 

teki siihen tarvittavat muutokset.  

 

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi 

hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön liitteen mukaisesti.  

 

7. Nuorisovaltuuston kevään 2023 kokousaikataulu 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 137 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 

ajan ja paikan. 

Koska hyvinvointialueen nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus 

aluevaltuuston kokouksissa ja nuorisovaltuusto valitsee erikseen kokousedustajan 

jokaiseen aluevaltuuston kokoukseen, voisi olla perusteltua pitää hyvinvointialueen 

nuorisovaltuuston kokoukset aluevaltuuston kokousta edeltävällä viikolla.  

Aluehallitus on 5.10. hyväksynyt esitettäväksi aluevaltuustolle seuraavan 

aluevaltuuston kokousaikataulun keväälle 2023: 

• aluevaltuuston kokous maanantaina 6.2.2023 klo 18 alkaen 

• aluevaltuuston kokous tiistaina 14.3.2023 klo 18 alkaen 

• aluevaltuuston kokous tiistaina 2.5.2023 klo 18 alkaen 

• aluevaltuuston kokous maanantaina 12.6.2023 klo 18 alkaen 

Aluevaltuusto päättää kokousaikataulustaan kokouksessaan 22.11.2022. 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää kevään 2023 kokousaikataulustaan.  

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti pitää kokouksensa keväällä 2023 seuraavina 

keskiviikkoina klo 17.30 alkaen: 
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• 1.2.2023 

• 8.3.2023 

• 26.4.2023 

• 7.6.2023 (hybridikokous) 

Kokousaikatauluun voi tulla muutoksia. 

 

8. Edustajan ja varaedustajan nimeäminen lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnan kokouksiin. 

 

Hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtäviin kuuluu 

koordinoida yhteistyötä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kanssa. 

 

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 9.11.2022 myöntää 

puhe- ja läsnäolo-oikeuden hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajalle 

lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin valtuustokaudelle 2022–2025 ja 

pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään keskuudestaan edustajan ja varaedustajan 

lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin.  

 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää nimetä edustajansa ja varaedustajan 

lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin.  

 

Päätös: Nuorisovaltuusto päätti nimetä edustajaksi lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnan kokouksiin Filip Godlewskin ja varaedustajaksi Walid Azizin.  

 

9. Nuorisovaltuuston edustajan terveiset aluevaltuuston kokouksesta 

22.11.2022 ja edustajan ja varaedustajan valitseminen aluevaltuuston 

kokoukseen 20.12.2022  

 

Päätösehdotus:  

 

Nuorisovaltuusto päättää:  

1. merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajan terveiset aluevaltuuston 

kokouksesta 22.11.2022; 

2. valita edustajansa sekä varaedustajan aluevaltuuston kokoukseen 

20.12.2022. 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti:  

1. merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajan terveiset aluevaltuuston 

kokouksesta 22.11.2022; 

2. valita edustajansa sekä varaedustajan aluevaltuuston kokoukseen 20.12.2022 

seuraavasti: varsinainen edustaja Henri Mehtälä, varaedustaja Noa Lindqvist.  



  Pöytäkirja 

3. että puheenvuoron käytöstä ja sen sisällöstä sovitaan alueellisen 

nuorisovaltuuston Whatsapp-ryhmässä.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätösehdotus: Päätetään kokous. 

Päätös: Kokous päätettiin klo 20.05. 


