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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 

kokous, 2–2022, pöytäkirja 
 

Aika 7.12.2022, klo 17.00–18.30 

Paikka Hyvinkää lukio, kokoustila B111 

 

Käsiteltävät asiat 

 

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 7 Pöytäkirjan tarkastaminen 

§ 8 Selonteko aluevaltuuston, lautakuntien ja työryhmien kokouksista 

§ 9 Ilmoitusasiat 

§ 10 Viestintä- ja markkinointityöryhmän asettaminen 

§ 11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän asettaminen 

§ 12 Lähetekeskustelu: Vuoden 2023 toimintasuunnitelma 

§ 13 Lähetekeskustelu: Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta   

 pelastuslautakunnassa 

§ 14 Kokouskalenterin tarkistaminen 

§ 15 Toimintasäännön tarkistaminen 

§ 16 Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuussuunnitelman esittely 

§ 17 Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman esittely 

§ 18 Muut asiat 
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Osallistujat  

 

Niko Kotilainen, puheenjohtaja (Järvenpää) 

Heta Kyytinen, 1. varapuheenjohtaja (Tuusula) 

Anniina Nurro, 2. varapuheenjohtaja (Nurmijärvi) 

Onni Pusa (Hyvinkää) 

Eero Aittokallio (Hyvinkää) 

Arttu Rautava (Järvenpää) 

Valtteri Palsala (Nurmijärvi) 

Wilma Ihalainen (Mäntsälä) 

Rosa-Julia Kivistö (Mäntsälä) 

Henrik Honkanen (Tuusula) 

Jimi Rannikko (Pornainen) 

Viljami Kärpänen (Pornainen) 

 

Muut osallistujat: 

 

Tiia Lintula, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 

Kristiina Kariniemi-Örmälä, Keusote 

Tero Seitsonen, Keusote, sihteeri 
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§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Nuorisovaltuuston toimintasäännössä todetaan, että kokouskutsu on toimitettava 
vähintään yksi viikko ennen kokousta. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että 
saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä. 
 
Päätösehdotus 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
 

§ 7 Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Puheenjohtajaneuvoston antaman asetuksen 1/2022 nojalla nuorisovaltuuston 
yleiskokoukselle nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätösehdotus 
  
Nuorisovaltuusto päättää: 
 

• valita Onni Pusan ja Anniina Nurron pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Eero 
Aittokallion ja Valtteri Palsalan; 

• että pöytäkirja tarkastetaan 8.12.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti 
nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa. 

 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 

§ 8 Selonteot aluevaltuuston, lautakuntien ja työryhmien kokouksista 
 

Päätösehdotus 

 

Nuorisovaltuusto päättää merkitä selonteot tiedoksi. 

 

Päätös 
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 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

§ 9 Ilmoitusasiat 
 

• Toimintasäännön käsittely aluehallituksen kokouksessa 28.11.2022 

• Nuorisovaltuuston ensimmäinen seminaari 

• Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajien tapaaminen 9.12.2022 

 

Päätösehdotus 

 

Nuorisovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

§ 10 Viestintä- ja markkinointityöryhmän asettaminen 
 

Keski-Uudenmaan alueellisen nuorisovaltuuston toimintasäännön 8.3 § 1 mom. 
todetaan, että työryhmä on yleiskokouksen päätöksellä erityistä asiakokonaisuutta 
varten perustettava ryhmä, jolle on nimettävä puheenjohtaja ja sihteeri. 

 
Toimintasäännön nojalla nuorisovaltuuston yleiskokouksen on päätettävä 
nuorisovaltuuston viestintäsuunnitelmasta. Suunnitelma on toimintasäännön 
säännöksen tarkoittama erityinen asiakokonaisuus, jonka valmisteluun on syytä 
asettaa työryhmä. 

 
Työryhmälle nimettävä puheenjohtaja vastaa ryhmän koolle kutsumisesta sekä oma-
aloitteisesta nuorisovaltuuston toiminnan kehittämisestä omalla toimialallaan. 

 
Työryhmä vastaa sen toimialaan kuuluvien aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen 
sekä muiden puheenjohtajaneuvoston sille määräämien asioiden valmistelusta. 
Työryhmän toimialaan kuuluu myös osallisuuden edistäminen. 

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää: 
 

1. Asettaa viestintä- ja markkinointityöryhmän 
2. Nimetä viestintä- ja markkinointityöryhmän jäsenet 

1. Heta Kyytinen 
2. Jimi Rannikko 
3. Viljami Kärpänen 
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 3. Nimetä jäsenten keskuudesta viestintä- ja markkinointityöryhmän 
puheenjohtajan 

1. Heta Kyytinen 
4. Nimetä jäsenten keskuudesta viestintä- ja markkinointityöryhmän sihteerin 

1. Viljami Kärpänen  

 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

§ 11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän asettaminen 
 

Keski-Uudenmaan alueellisen nuorisovaltuuston toimintasäännön 8.3 § 1 mom. 

todetaan, että työryhmä on yleiskokouksen päätöksellä erityistä asiakokonaisuutta 

varten perustettava ryhmä, jolle on nimettävä puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 612/2021 nojalla 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sekä kuntien että hyvinvointialueiden 

vastuulle siltä osin kuin se kytkeytyy niiden muihin lakisääteisiin tehtäviin. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän tehtävä on pitää yleiskokous tasalla 

alueen nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä sen edistämiseksi tehdyistä 

toimenpiteistä. Lisäksi työryhmä pitää yhteyttä hyvinvointialueen kuntien 

nuorisovaltuustoihin ja kehittää keskinäisen yhteistyön mahdollistavia rakenteita. 

 

Työryhmä vastaa sen toimialaan kuuluvien aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen 

sekä muiden puheenjohtajaneuvoston sille määräämien asioiden valmistelusta. 

 

Työryhmälle nimettävä puheenjohtaja vastaa ryhmän koolle kutsumisesta, 

puheenjohtajaneuvoston määräämien asioiden käsittelystä sekä oma-aloitteisesta 

nuorisovaltuuston toiminnan kehittämisestä omalla toimialallaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää: 

  

1. Asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän 
2. Nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän jäsenet 

a. Arttu Rautava 
b. Henrik Honkanen 

3. Nimetä jäsenten keskuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työryhmän puheenjohtajan 

a. Arttu Rautava 
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 4. Nimetä jäsenten keskuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työryhmän sihteerin 

a. Henrik Honkanen 
 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

§ 12 Lähetekeskustelu: Vuoden 2023 toimintasuunnitelma 

 
Keski-Uudenmaan alueellisen nuorisovaltuuston toimintasäännön 9 § 2 mom. 5 

kohdassa todetaan, että nuorisovaltuusto tekee vuosittain toimintasuunnitelman ja sen 

mukaisen talousarvion, joka hyväksytään hyvinvointialueen seuraavan vuoden 

talousarvion osana. 

 

Toimintasuunnitelmassa linjataan nuorisovaltuuston toiminnalle asetettavista 

keskeisistä tavoitteista sekä luetellaan mahdollisuuksien mukaan hankkeet, joihin 

ryhtymistä nuorisovaltuusto on suunnitellut. Toimintasuunnitelman toteumaa 

arvioidaan vuosittain laadittavalla toimintakertomuksella. 

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää lähettää 

vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion viestintätyöryhmän sekä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän käsiteltäväksi. 

 

Toimintasuunnitelmaan mm. kannanotto HUS:n järjestämissopimuksen osalta ja Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueen nuorten osallisuuden edistäminen. Työryhmäkäsittelyä 

voi evästää toimittamalla näkemyksensä nuorisovaltuuston Whatsapp-ryhmään 

joulukuun 2022 aikana.  

 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 

§ 13 Lähetekeskustelu: Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta 

pelastuslautakunnassa 
 

Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueilla toimii yhteinen pelastuslaitos, 

jonka toimintaa johtaa alueiden yhteinen pelastuslautakunta. 
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 Jos nuorisovaltuusto arvioi pelastustoimen hyvinvointialueesta annetun lain 32 § 2 

mom. tarkoittamaksi asiaksi, jolla on merkitystä lasten ja nuorten ja heidän 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta, on pyrkimys pelastuslautakunnan toimintaan 

osallistumiseksi perusteltu.  

 

Koska lautakunta on kahden hyvinvointialueen yhteinen, on aloite syytä valmistella 

yhteistoiminnassa Vantaa-Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kanssa.    

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää lähettää 

aloitteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän käsiteltäväksi. 

 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 

§ 14 Kokouskalenterin tarkistaminen 
 

Aluehallitus on kokouksessaan 15.11.2022 edellyttänyt nuorisovaltuuston 

yleiskokousten vuotuisen määrän rajaamista kahdeksaan.   

 

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 1.11.2022 päättänyt 

kokousajankohdista siten, että yleiskokouksia on vuoden 2023 aikana 11 kappaletta. 

Määrää on sopeutettava kolmella kokouksella.  

 

Tammikuun kokouksesta on perusteltua luopua, sillä se antaa työryhmille ja 

puheenjohtajaneuvostolle enemmän aikaa nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman 

valmisteluun.  

 

Toukokuun ensimmäisestä kokouksesta on perusteltua luopua, sillä kuukauden aikana 

pidetään toinen kokous.  

 

Kolmanneksi luovuttavaksi kokoukseksi on puheenjohtajaneuvosto päättänyt esittää 

syyskuun kokousta.  

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää hyväksyä 

liitteen ”Kokouskalenteri kevät 2023” mukaiset yleiskokousten ajankohdat. 

 

Päätös 
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Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

§ 15 Toimintasäännön tarkistaminen 
 

Nuorisovaltuustolle varatun määrärahan riittävyyden varmistamiseksi on 

puheenjohtajaneuvosto arvioinut mahdollisuutta tarkistaa toimintasäännön kirjausta 

kokouspalkkioiden suuruudesta. 

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää: 

 

1. Tarkistaa yleiskokouksista maksettavaa kokouspalkkiota 120 eurosta 100 
euroon 

2. Valtuuttaa puheenjohtajaneuvoston muuttamaan toimintasääntöä 1. kohdassa 
kuvatulla tavalla 

3. Valtuuttaa puheenjohtajaneuvoston esittämään muutettua toimintasääntö 
aluehallitukselle 

 

Päätös 

 

Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. 

 

 

§ 16 Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuussuunnitelman esittely 
 

Tero Seitsonen esittelee suunnitelman nuorisovaltuustolle. 

 

Päätösehdotus 

 

Nuorisovaltuusto päättää merkitä suunnitelman tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

§ 17 Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman 

esittely 
 

Tero Seitsonen esittelee suunnitelman nuorisovaltuustolle. 
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 Päätösehdotus 

 

Nuorisovaltuusto päättää merkitä suunnitelman tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 

§ 18 Muut asiat 
 

Päätösehdotus 

 

Merkitään muut asiat tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Muista asioita ei ollut.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31. Seuraava kokous Järvenpäässä 1.2.2023.  


