Espoon nuorisovaltuuston säännöt 2020

1 § Nuorisovaltuusto
Espoon nuorisovaltuusto on 13–18-vuotiaiden espoolaisten yleisillä vaaleilla valittu Espoon kaupungin
luottamuselin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ajaa kaupungin nuorten etua kaupungissa ja sen
organisaatiossa. Nuorisovaltuuston toiminta on puoluepoliittisesti riippumatonta.

2 § Nuorisovaltuutettu
Nuorisovaltuustoon valitaan 40 varsinaista nuorisovaltuutettua (jatkossa valtuutettu). Kaikilla valtuutetuilla
on yhtäläiset oikeudet toimia nuorisovaltuustossa. Valtuutetut valitaan joka toinen vuosi yleisillä ja
yhtäläisillä vaaleilla, joissa ääni- ja vaalioikeus on vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävillä nuorilla, joiden
kotipaikkakunta on Espoo.

3 § Yleiskokous
Yleiskokous (tässä pykälässä kokous) on nuorisovaltuuston ylin päättävä elin. Kokouksen kutsuu koolle
nuorisovaltuuston puheenjohtaja kuukausittain, Espoon koulujen loma-ajat (jatkossa loma-ajat) pois lukien.
Myös vähintään kolmasosa (⅓) nuorisovaltuuston hallituksen (jatkossa hallitus) jäsenistä taikka vähintään
neljäsosa (¼) valtuutetuista voi kutsua kokouksen koolle, mikäli puheenjohtaja ei ole tätä lomaajat pois
lukien kahteen (2) kuukauteen tehnyt. Poikkeus on vaalikauden ensimmäinen kokous, jonka kutsuu koolle
nuorisotyön koordinaattori, mikäli puheenjohtaja tai hallitus ei sitä tee. Vaaleissa tasatilanteessa
puheenjohtajan ääni ratkaisee, koskee niin suljettuja lippuäänestyksiä kuin käsiäänestyksiäkin.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos kokouskutsu on toimitettu kaikille valtuutetuille kolme (3) päivää
ennen kokousta. Kokouskutsut toimitetaan halukkaille paperisena yleiskokoukseen. Valtuutettu on
oikeutettu esittämään yleiskokoukselle aloitteita ja kannanottoja. Hyväksytty aloite siirtyy
kaupunginhallituksen tai muun asianomaisen kaupungin toimielimen käsittelyyn.
Jokainen valtuutettu äänestää kokouksessa yhdellä äänellä. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki
nuorisovaltuutetut. Kokouksessa hyväksytään aloitteet, kannanotot, talousarvio yms. yksinkertaisella
enemmistöllä. Poikkeuksena ovat muutokset nuorisovaltuuston sääntöihin, jotka hyväksytään kahden
kolmasosan (⅔) enemmistöllä vähintään puolten (½) valtuutetuista paikalla ollessa.
Kokouksessa äänestetään henkilövaaleja lukuun ottamatta käsiäänestyksellä. Etäkokouksissa suljetut
lippuäänestykset voidaan suorittaa puheenjohtajan harkinnan mukaan sähköisellä äänestysalustalla.
Suljettua lippuäänestystä käytetään henkilövaaleissa sekä muissakin äänestyksissä, mikäli yksikin paikalla
oleva äänivaltainen valtuutettu sitä vaatii.
Kokous on avoin yleisölle. Kokouksen alussa valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja yksi (1)
pöytäkirjantarkastaja.

4 § Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto valitaan yleiskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajiston
tehtävänä on koordinoida nuorisovaltuuston, erityisesti hallituksen ja nuorisotyön koordinaattorin
toimintaa. Puheenjohtajistolla on oikeus tehdä nuorisovaltuustoa koskevissa toiminnallisissa kysymyksissä
itsenäisiä, sitovia päätöksiä, mikäli asia on liian kiireellinen hallituksen tai yleiskokouksen päätettäväksi.
Näin tehdyt päätökset eivät saa olla ristiriidassa nuorisovaltuuston aiempien päätösten kanssa. Päätetty
kanta tulee toimittaa pikimmiten kaikkien valtuutettujen tietoon. Puheenjohtajiston yhteisenä tehtävänä
on erityisesti sisäinen tiedotus sekä ulkoisen tiedotuksen koordinointi. Kaikki puheenjohtajat voivat
tarkastaa valtuutettujen kulukorvaushakemuksia. Puheenjohtajia on kolme (3).
Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa nuorisovaltuuston edustajan tulee olla osa
puheenjohtajistoa. Puheenjohtajisto tekee nuorisovaltuuston hallitukselle esityksen puheenjohtajiston
tehtävänjaosta kaupunginhallitus- ja kaupunginvaltuustoedustuksen suhteen. Hallitus päättää joko
hyväksyä tai hylätä puheenjohtajiston esityksen kaupunginhallitus- ja kaupunginvaltuustoedustuksen
suhteen, mutta hallitus ei voi tehdä omaa esitystä kyseisestä tehtävienjaosta. Jos kukaan
puheenjohtajistosta ei ole sovitun edustusjaon mukaan kykeneväinen osallistumaan kaupunginhallituksenja/tai kaupunginvaltuuston kokoukseen, puheenjohtajisto saa nimittää nuorisovaltuuston edustajan
kyseiseen kokoukseen. Puheenjohtajisto seuraa ja avustaa nuorisovaltuuston vaikuttamistyöryhmien
toimintaa.
Puheenjohtajien välinen työnjako on alla esitetty, jolleivat puheenjohtajat yhteisymmärryksessä toisin
päätä.
1) Puheenjohtaja
Puheenjohtaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä kahden kierroksen enemmistövaalitavalla.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston yleiskokousten ja hallituksen kokousten
puheenjohtajana sekä vastaa nuorisovaltuuston toiminnan kehittämisestä kokonaisuutena. Puheenjohtaja
edustaa ensisijaisesti nuorisovaltuustoa ulospäin ja vastaa yhdessä nuorisotyön koordinaattorin kanssa
tiedotusvälineiden kutsumisesta nuorisovaltuuston tapahtumiin. Puheenjohtaja vastaa myös yhteistyöstä
muiden, erityisesti pääkaupunkiseudun, nuorisovaltuustojen kanssa. Puheenjohtaja voi tehdä itsenäisesti
edustus- ja kokouskuluihin liittyviä taloudellisia päätöksiä sataan (100) euroon asti ilman yleiskokouksen tai
hallituksen päätöstä.
2) Varapuheenjohtajat
Nuorisovaltuuston yleiskokous valitsee kaksi (2) varapuheenjohtajaa suljetulla lippuäänestyksellä kahden
äänen vaaleissa. Eniten ääniä saanut ehdokas valitaan ensimmäiseksi (1.) varapuheenjohtajaksi ja toiseksi
eniten ääniä saanut ehdokas valitaan toiseksi (2.) varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajat jakavat
keskenään seuraavat vastuualueet:
Lautakuntaedustajien työn koordinointi.
Työ- ja alueryhmäpuheenjohtajien työn koordinointi.
Yhteistyön tekeminen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
Yhteistyön tekeminen opiskelija- ja oppilaskuntien hallitusten kanssa.

Yhteistyön tekeminen median ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja on vastuussa kaikista puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa
estynyt. Toinen (2.) varapuheenjohtaja on vastuussa kaikista ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävistä
tämän ollessa estynyt.

5 § Sihteeri
Nuorisovaltuusto voi halutessaan valita itselleen sihteerin. Tämä päätetään sihteerinvaalin yhteydessä.
Nuorisovaltuusto valitsee yhden (1) sihteerin, joka vastaa nuorisovaltuuston asiakirjahallinnosta sekä
sisäisestä tiedotuksesta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Lisäksi sihteeri toimii kokousten sihteerinä ja
tuottaa asiakirjoja nuorisovaltuustolle. Sihteeri tekee tiivistä yhteistyötä nuorisovaltuuston
puheenjohtajiston sekä nuorisotyön koordinaattorin kanssa. Sihteeri kuuluu samalla nuorisovaltuuston
hallitukseen. Sihteeri on yhdessä puheenjohtajiston kanssa vastuussa lehdistötiedotteiden laatimisesta sekä
muusta yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin. Sihteeri valitaan tehtäväänsä erillisillä vaaleilla
hallitusvaaleista. Sihteerinvaalit järjestetään suljetulla lippuäänestyksellä yhden kierroksen vaaleissa.

6 § Hallitus
Nuorisovaltuuston hallitus valitaan kuuden (6) äänen suljetulla lippuäänestyksellä. Nuorisovaltuuston
hallitukseen kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtajisto, sekä kuusi (6) yleiskokouksessa valittua jäsentä,
tai seitsemän (7) mikäli nuorisovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi
kerrallaan ja sen toimikausi loppuu, kun seuraava hallitus valitaan. Hallituksen kutsuu koolle
nuorisovaltuuston puheenjohtaja, tai mikäli puheenjohtaja ei ole kutsunut hallitusta koolle vähintään
yhteen (1) kuukauteen loma-ajat pois lukien, 1. tai 2. varapuheenjohtaja taikka vähintään kolme (3)
hallituksen jäsentä voivat sen tehdä.
Jokainen hallituksen jäsen (puheenjohtajisto ja sihteeri pois lukien) vastaa yhdestä nuorisovaltuuston
vaikuttamistoiminnan kohdekokonaisuudesta ja vaikuttamistyöryhmästä (sivistys, hyvinvointi,
kaupunkivisio, vapaa-aika, kestävä kehitys, yhteistyö ja tapahtumat). Kokonaisuudesta vastaava hallituksen
jäsen koordinoi vastuualueensa vaikuttamistoimintaa ja työryhmää, sekä on velvoitettu tiedottamaan
muuta nuorisovaltuustoa kokonaisuutensa ajankohtaisista asioista.
Hallituksen kokous (tässä pykälässä kokous) on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle vähintään kolme
(3) päivää ennen kokousta. Mikäli kokous kutsutaan koolle lyhyemmällä varoitusajalla, on vähintään ⅔
hallituksen jäsenistä hyväksyttävä kokouskutsu. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään
puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus kokoontuu vähintään kerran yleiskokousvälillä valmistelemaan
yleiskokouksen. Hallitus valmistelee ja kutsuu koolle myös seuraavan vaalikauden ensimmäisen
yleiskokouksen. Valmistelulla on varmistettava nuorisovaltuutetuille riittävät tiedot ratkaisuvaihtoehdoista
ja päätöksen vaikutuksista.

7 § Vaikuttamistyöryhmät
Nuorisovaltuusto voi halutessaan järjestäytyä työryhmiin organisoidakseen temaattisia aihekokonaisuuksia.
Tämä päätetään hallitusvaalin yhteydessä.
Nuorisovaltuusto jäsentyy kuuteen (6) vaikuttamistyöryhmään (tässä pykälässä työryhmä), joiden tavoite
on vaikuttaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti kaupungin päätöksentekoon eri temaattisissa
aihekokonaisuuksissa. Työryhmää puheenjohtaa ja koordinoi hallituksen jäsen. Vaikuttamistoiminnan
kohdekokonaisuudet ja niitä vastaavat työryhmät ovat:
-

Sivistys
Hyvinvointi
Kaupunkivisio
Vapaa-aika
Kestävä kehitys
Yhteistyö ja tapahtumat

Jokainen nuorisovaltuutettu kuuluu yhdestä kolmeen (1-3) työryhmään oman valintansa mukaan. Mikäli
nuorisovaltuutettu edustaa lautakunnassa, kuuluu hän automaattisesti työryhmään, jonka vaikuttamisen
piiriin lautakunta kuuluu.

8 § Alueryhmät
Nuorisovaltuusto voi halutessaan järjestäytyä alueryhmiin organisoidakseen alueellisia asioita. Tämä
päätetään asiaa koskevassa vaalissa.
Jokainen valtuutettu, joka asuu, käy koulua, tai muuten viettää paljon aikaansa jollakin viidestä (5)
nuorisovaltuuston suuralueesta (Tapiola, Leppävaara, Espoonlahti, Keski- ja Pohjois-Espoo, MatinkyläOlari), kuuluu kyseisen alueen alueryhmään. Yleiskokous voi päättää aluepuheenjohtajia valittaessa
yksinkertaisella enemmistöllä myös vaihtoehtoisesta aluejaosta, mikäli tälle nähdään tarvetta. Alueryhmän
tehtävänä on tuoda saman alueen valtuutetut yhteen pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä ja ongelmia
alueella. Alueryhmä on myös foorumi yhteistyölle paikallisten nuorten ja oppilas- ja opiskelijakuntien
hallitusten kanssa sekä ensisijainen väline nuorisovaltuuston paikalliseen markkinointiin ja tapahtumien
toteuttamiseen. Alueryhmällä ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan tarvittavat päätösesitykset
tehdään hallitukselle tai yleiskokoukselle. Alueryhmän tulee olla itsenäisesti ja omatoimisesti yhteydessä
alueensa kouluihin.
Yleiskokous valitsee jokaiselle alueryhmälle yhden kierroksen vaaleissa aluepuheenjohtajan.
Puheenjohtajavaalissa vaalikelpoisia ovat ainoastaan alueryhmään kuuluvat valtuutetut, mutta äänioikeus
on jokaisella valtuutetulla. Aluepuheenjohtajat valitaan kalenterivuoden ensimmäisessä yleiskokouksessa,
ja toimikausi kestää vuoden.
Aluepuheenjohtajan pääasiallisena tehtävänä on kutsua alueryhmän kokous koolle vähintään kerran
kolmessa (3) kuukaudessa loma-ajat pois lukien. Aluepuheenjohtajan vastuulla on myös yhteydenpito
paikallisiin kouluihin ja nuorisotiloihin sekä alueen ajankohtaisten asioiden esittely hallitukselle ja
yleiskokoukselle. Alueryhmien kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja ovat kaikki valtuutetut.

9 § Tiedotus
Nuorisovaltuusto valitsee viestintä- ja tiedotusvastaavat (2-3), joiden tehtävänä on koordinoida
nuorisovaltuuston sisäistä ja ulkoista tiedottamista mm. kouluille ja nuorisotiloille sekä sosiaalisen median
kanaviin. Tiedotukseen osallistuvat kaikki nuorisovaltuutetut.
Nuorisovaltuuston tiedotusta ja viestintää varten laaditaan viestintäsuunnitelma viestintä- ja
tiedotusvastaavien toimesta. Viestintäsuunnitelma tulee hyväksyä nuorisovaltuuston yleiskokouksessa.

10 § Nuorisotyön koordinaattori
Nuorisovaltuuston tukena toimii Espoon kaupungin nuorisotyön koordinaattori. Nuorisotyön
koordinaattorin tehtävä on auttaa nuorisovaltuutettuja toteuttamaan nuorisovaltuuston toimintaa
parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin organisaatiossa, toimittaa nuorisovaltuuston aloitteet ja
kannanotot kaupungin kirjaamon kautta viranhaltijoiden ja toimielinten käsiteltäväksi sekä seurata ja
raportoida niiden etenemistä ja toteutumista kaupungin organisaatiossa.
Nuorisotyön koordinaattori pyrkii osallistumaan nuorisovaltuuston yleiskokouksiin, hallituksen kokouksiin ja
päätettäessä muihin kokouksiin sekä avustaa niiden valmisteltua ja järjestelyjä. Nuorisotyön koordinaattori
toimii tarvittaessa kokousten sihteerinä. Nuorisotyön koordinaattori laatii ja toimittaa nähtäville
yleiskokouksen pöytäkirjan. Nuorisotyön koordinaattori avustaa nuorisovaltuustoa esityslistojen ja
tiedotteiden laatimisessa sekä kaikessa tiedottamisessa, verkostotyössä ja muussa toimintaa tukevassa
työssä.
Nuorisotyön koordinaattori seuraa nuorisovaltuuston toiminnan budjettia ja käy taloudenpitoa
säännöllisesti läpi nuorisovaltuuston kanssa.

11 § Lautakuntaedustajat
Lautakuntaedustajat ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien edustajat toimivat kaupungin
lautakuntien ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien kokouksissa nuorisovaltuuston
nimittäminä edustajina siellä Espoon nuorten asiaa ajaen. Nuorisovaltuusto valitsee lautakuntaedustajat ja
poikkihallinnollisien kehitysohjelmien ohjausryhmien edustajat sekä jokaiselle varaedustajan
kalenterivuoden ensimmäisessä yleiskokouksessa. Vaaleissa on yksi kierros ja eniten ääniä saanut valitaan
varsinaiseksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varaedustajaksi.
Lautakuntaedustajan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien edustajien tulee ilmoittaa
muulle nuorisovaltuustolle mitä asioita lautakunta ja työryhmä tulevassa kokouksessa käsittelevät.
Lautakuntaedustajan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien edustajien tulee raportoida
lautakunnan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien kokouksissa käsitellyistä nuorisovaltuustoa koskevista
asioista varapuheenjohtajalle sekä yleiskokoukselle.
Mikäli lautakuntaedustaja tai poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmän edustaja on estynyt
osallistumaan lautakuntansa tai ohjausryhmän kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa tästä varaedustajalleen
välittömästi. Ilman nuorisovaltuuston toiminnan kannalta relevanttia syytä, yhdellä nuorisovaltuutetulla voi
olla enintään kaksi edustuspaikkaa kerrallaan.

12 § Kaksikielisyys
Nuorisovaltuusto pyrkii olemaan parhaalla mahdollisella tavalla kaksikielinen. Nuorisovaltuusto valitsee
itselleen kaksikielisyysvastaavat (1-2), kalenterivuodeksi kerrallaan kauden ensimmäisessä
yleiskokouksessa. Kaksikielisyysvastaava vastaa nuorisovaltuuston ruotsinkielisestä sisällöstä, sekä
tiedotuksesta yhdessä viestintäja tiedotusvastaavien kanssa.

13 § Vastuu
Mikäli, loma-ajat pois lukien:
- nuorisovaltuuston puheenjohtaja ei ole kutsunut yleiskokousta tai hallituksen kokousta koolle yhteen (1)
kuukauteen,
- pois lukien ylimääräisiä yleiskokouksia edeltävät hallituksen tapaamiset hallituksen jäsen ei ole
osallistunut yhteenkään kahdesta (2) perättäisestä yleiskokousta valmistelevasta hallituksen kokouksesta,
- aluepuheenjohtaja ei ole kutsunut koolle aluekokousta kolmeen (3) kuukauteen,
- työryhmän puheenjohtaja ei ole kutsunut koolle työryhmän kokousta kolmeen (3) kuukauteen,
- sihteeri ei ole osallistunut kahteen (2) perättäiseen yleiskokoukseen,
- lautakunnan, poikkihallinnollisen kehitystyöryhmän tai neuvottelukunnan edustaja ei ole osallistunut
kahteen (2) perättäiseen kokoukseensa,
Henkilö voidaan yllä mainituin perustein erottaa luottamustehtävästään. Poissaolot luottamuselimistä ovat
hyväksyttäviä jos varaedustaja on päässyt paikalle.
Mikäli nuorisovaltuutettu haluaa esittää epäluottamuslauseen luottamustehtävässä toimivasta edustajasta,
on hänen toimitettava se kirjallisesti hallituksen kokoukseen. Puheenjohtaja pyrkii aktiivisesti tavoittamaan
ja kuulemaan epäluottamuslauseen kohteena olevaa henkilöä heti, ja selvittää tämän yhteydessä
mahdolliset syyt tehtävien laiminlyöntiin. Kuulemisen tai seitsemän (7) päivän epäonnistuneen tavoittelun
jälkeen epäluottamuslause voidaan siirtää yleiskokouksen käsittelyyn, jonka aikana tai sitä ennen
tehtävänsä laiminlyöneellä henkilöllä on mahdollisuus tulla kuulluksi tai erota tehtävästään. Ellei hän ei itse
eroa, yleiskokous voi yksinkertaisella enemmistöllä suljetulla lippuäänestyksellä päättää erottamisesta.
Mikäli erotus saa enemmistön äänistä, tehtävään valitaan heti uusi edustaja henkilövaaleissa.
Erottamisesta voidaan päättää, vaikka edustajaa ei ole useista yrityksistä huolimatta tavoitettu kuultavaksi
puheenjohtajan, hallituksen tai yleiskokouksen yhteydessä . Kuulemistilaisuuksiin osallistuminen on
epäluottamuslauseen kohteen omalla vastuulla.
Luottamustehtävässä toimiva nuorisovaltuutettu voi erota kyseisistä toimesta missä kohtaa kautta
jättämällä eropyynnön hallitukselle. Eropyynnön mahdollinen kuulemistilaisuus ja uuden edustajan valinta
suoritetaan seuraavassa yleiskokouksessa.

14§ Käyttäytyminen nuorisovaltuutettuna
Nuorisovaltuutetun tulee noudattaa nuorisovaltuuston virallista linjaa ja muutenkin toimia asiallisesti
edustustehtävissä.

