
Espoon nuorisovaltuuston säännöt 2022 

 

 

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 peruskoulujen 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 loma-ajat pois lukien kahteen (2) 

kuukauteen tehnyt. Poikkeus on vaalikauden ensimmäinen kokous, jonka kutsuu koolle 

edellisen kauden puheenjohtajiston muodostama toimintahallitus (4 § Puheenjohtajisto). 

Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksiä tasatilanteessa, lukuun ottamatta henkilövaaleja. 

Henkilövaalien äänten ollessa tasan, ehdokas valitaan arpomalla. 

 

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 ja yleiskokous velvoitettu 

käsittelemään hallituksen kokouksen kautta esityslistalle tuotuja aloitteita ja kannanottoja. 

Nuorisovaltuusto voi hyväksyä, hylätä tai palauttaa valmisteluun nuorisovaltuutetun tekemän 

aloitteen tai kannanoton. Päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, jossa aluksi 

äänestetään hyväksymisen ja hylkäämisen välillä. Mikäli hyväksyminen ei saa enemmistöä, 



äänestetään vielä kertaalleen hylkäämisen ja valmisteluun palauttamisen välillä. 

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto on aloitteiden tekijöiden kanssa vastuussa yhteistyössä 

hyväksytyn aloitteen tai kannanoton lähettämisestä asianomaisille kaupungin toimielimille 

sekä paikallismedioille tiedoksi. Aloitteen tekijät ovat vastuussa aloitteiden ja kannanottojen 

viemisestä nuorten palautepalveluun. 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. Kokouksissa 

suljetut lippuäänestykset voidaan suorittaa puheenjohtajan päätöksen mukaan sähköisellä 

äänestysalustalla. Suljettua lippuäänestystä käytetään henkilövaaleissa sekä muissakin 

äänestyksissä, mikäli yksikin paikalla oleva äänivaltainen valtuutettu sitä vaatii. 

 

Valtuutettu on oikeutettu pitämään haluamansa määrän puheenvuoroja, edellyttäen että 

puheenvuoro liittyy käsiteltävään asiaan, eikä se ylitä kolmen (3) minuutin rajaa. 

Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen pituutta puoleentoista (1,5) minuuttiin, 

jos valtuutettu on jo käyttänyt yhden (1) puheenvuoron. Jonossa olevista puheenvuoroista 

kommenttipuheenvuorot käsitellään ensimmäisenä (1.), repliikkipuheenvuorot toisena (2.) ja 

tavalliset puheenvuorot viimeisenä. Repliikkipuheenvuorojen maksimipituus on yksi (1) 

minuutti. Keskustelu käsiteltävästä asiasta päättyy, kun puheenvuoroja ei ole enää jonossa, 

ja keskustelun päättää puheenjohtaja. 

 

Kokous on avoin yleisölle. Kokouksen alussa valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja yksi (1) 

pöytäkirjantarkastaja, joiden tulee olla valtuutettuja tai nuorisotyön koordinaattori. 

 

 

4 Puheenjohtajisto 

 

Puheenjohtajisto valitaan yleiskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Puheenjohtajiston tehtävänä on koordinoida nuorisovaltuuston ja erityisesti hallituksen 

toimintaa, yhdessä nuorisotyön koordinaattorin kanssa. 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. Jos hallitus ei yksinkertaisella 

enemmistöllä hyväksy puheenjohtajiston ehdottamaa tehtävienjakoa, niin hallituksen jäsen 

voi tehdä oman esityksensä tehtävienjaosta, josta hallitus sitten äänestää. Yleiskokous 

päättää hyväksyä tai hylätä hallituksen esityksen pikimmiten. Jos kukaan 

puheenjohtajistosta ei ole sovitun edustusjaon mukaan kykeneväinen osallistumaan 

kaupunginhallituksen- ja/tai kaupunginvaltuuston kokoukseen, hallitus saa nimittää 

nuorisovaltuuston edustajan kyseiseen kokoukseen. Puheenjohtajisto seuraa ja avustaa 

nuorisovaltuuston vaikuttamistyöryhmien toimintaa. 

 

Puheenjohtajien välinen työnjako on alla esitetty, jolleivat puheenjohtajat 

yhteisymmärryksessä tai hallituksen päätöksenä 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. 

Puheenjohtajalla on myös vastuu aloittaa vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, 

yhdessä hallituksen 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. 

 

Nuorisovaltuuston viestinnän johtaminen. 

 

Ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja on vastuussa kaikista puheenjohtajan tehtävistä tämän 

ollessa estynyt. Toinen (2.) varapuheenjohtaja on vastuussa kaikista ensimmäisen 

varapuheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. 

 

Nuorisovaltuustokauden päätyttyä vuoden viimeisen yleiskokouksen jälkeen 

nuorisovaltuuston puheenjohtajisto jää toimimaan toimitushallituksena, joka on omana 

asiakohtanaan viimeisessä yleiskokouksessa. Toimitushallituksen tehtävinä on yhdessä 

nuorisotyön koordinaattorin kanssa: 

 

- kutsua koolle uuden valtuuston ensimmäinen kokous ja puheenjohtaa sitä uuden 

puheenjohtajan valintaan asti 

 

- hoitaa nuorisovaltuuston juoksevia, ei-poliittisia asioita 

 

- seurata nuorisovaltuustovaaleja ja niiden järjestelyjä 

 

- ylläpitää nuorisovaltuuston tiedotuskanavia ajankohtaisista asioista 

 

- edustaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksissa voimassa olevan 

kaupunginhallitus ja -valtuustoedustusjaon mukaisesti 

Toimitushallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kauden puheenjohtaja on valittu.  

 

Toimitushallituksella ei ole oikeutta tehdä aloitteita, ehdottaa sääntömuutosehdotuksia, 

solmia sitovia päätöksiä, käyttää nuorisovaltuuston varoja yms. Puheenjohtajiston jäsen voi 

olla ottamatta vastaan paikkaa ilmoittamalla siitä asiakohdan käsittelyssä yleiskokouksessa. 

Paikkaa ei voida täyttää puheenjohtajiston ulkopuolisilla jäsenillä. 

 

 

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. Sihteerin 

vastuulla on tehdä yleiskokouksen esityslista hallituksen kokouksen käsittelyn mukaisesti, 

viimeistään kolme (3) päivää ennen yleiskokousta. 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, sihteeri (mikäli 

sellainen on valittu), sekä kuusi (6) yleiskokouksessa valittua jäsentä. 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 yleiskokousten välillä valmistelemaan yleiskokouksen. 

 

 

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. Työryhmä tekee lausuntoja sitä koskeviin 

aihekokonaisuuksiin liittyen ja päättää niistä työryhmän sisäisesti yksinkertaisella 

enemmistöllä. Työryhmän puheenjohtaja tuo työryhmän lausunnon hallitukselle tiedoksi ja 

yleiskokoukselle päätettäväksi. Työryhmää puheenjohtaa ja koordinoi hallituksen jäsen. 

Vaikuttamistoiminnan kohdekokonaisuudet ja niitä vastaavat työryhmät ovat: 

 



- Sivistys 

 

- Kaupunkivisio 

 

- Vapaa-aika 

 

- Kestävä kehitys 

 

- Yhteistyö ja tapahtumat 

 

-Kansainvälisyys 

 

Jokainen nuorisovaltuutettu kuuluu yhdestä kolmeen (1-3) työryhmään oman valintansa 

mukaan. Mikäli nuorisovaltuutettu edustaa lautakunnassa, kuuluu hän automaattisesti 

työryhmään, jonka vaikuttamisen piiriin lautakunta kuuluu. Työryhmän puheenjohtajan 

vastuulla on kutsua työryhmä kokoon vähintään kahden (2) kuukauden välein, loma-ajat pois 

lukien. Työryhmän puheenjohtajan vastuulla on varmistaa asianomaisten lautakunta-, yms. 

edustajien kuuluminen työryhmäänsä. 

 

Poikkeuksena kansainvälisyys-työryhmä, johon valitaan (1-5) jäsentä. Jäsenet valitaan aina 

kalenterivuodeksi kerrallaan. Työryhmän valvojana toimii puheenjohtajiston jäsen, joka on 

erikseen valvojaksi valittu puheenjohtajiston työnjaossa. 

 

 

Työryhmän puheenjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että työryhmään kuuluvien 

edustuspaikkojen kokouksien esityslistojen, nuorten kannalta relevantit kohdat keskustellaan 

työryhmässä siten, että edustajat saavat kuulla koko työryhmän kannan. Edustuspaikan 

edustaja on velvoitettu puhumaan työryhmän ja nuorisovaltuuston kannan mukaisesti 

edustustehtävissään. 

 

 

8 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. 

 

 



9 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 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. 

 

 

10 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 kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli 

nuorisovaltuusto ei ole vielä valinnut edustajaa, edellisen vuoden edustaja sijaistaa, kunnes 

paikka on täytetty. Vaaleissa on yksi kierros ja eniten ääniä saanut valitaan varsinaiseksi ja 

toiseksi eniten ääniä saanut varaedustajaksi. 

 

Lautakuntaedustajan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien edustajien tulee 

ilmoittaa aihetta koskevalle työryhmälle sekä muulle nuorisovaltuustolle mitä asioita 

lautakunta ja työryhmä tulevassa kokouksessa käsittelevät. Kokouksen asiat tulee saattaa 

työryhmän tietoon pykälän 7 mukaisesti ja edustajan on edustettava työryhmän ja 

nuorisovaltuuston kannan mukaisesti edustustehtävissään. 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.  

 

 



11 Nuorisovaltuuston ulkoiset toimielimet 

 

OPKH-pyöreä pöytä 

 

Oppilaskunnan hallituksen pyöreään pöytään kuuluu jokaisen Espoon lukion 

opiskelijakunnan puheenjohtaja(1) ja yksi varapuheenjohtaja (1). Jäsenillä on oikeus tuoda 

pyöreään pöytään aloitteita sekä kannanottoja.  

 

Vaikutuselimen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston hallituksen jäsen.Toimielimen 

puheenjohtajan on kutsuttava pyöreä pöytä koolle kerran kahdessa kuussa. OPKH-pyöreä 

pöytä puheenjohtaja valitaan hallituksen järjestäytyessä. Vaikutuselimen kokouksissa 

sovelletaan nuorisovaltuuston kokouksissa käyttämiä sääntöjä sekä valitsee itselleen 

sihteerin. 

 

Vaikutuselimellä on oikeus tuoda kannanottoja ja aloitteita nuorisovaltuuston 

yleiskokoukseen hallituksen käsittelyn kautta sekä oikeus kahteen puhe- ja läsnäolo-

oikeutettuun edustajaan. Toimielin laati itselleen toimintasuunnitelman ja- kertomuksen. 

 

 

12 Monikielisyys 

 

Nuorisovaltuusto pyrkii olemaan, parhaalla mahdollisella tavalla monikielinen. 

Nuorisovaltuusto valitsee itselleen monikielisyysvastaavat (1-2), kalenterivuodeksi kerrallaan 

kauden ensimmäisessä yleiskokouksessa. Monikielisyysvastaava(t) vastaa(vat) 

nuorisovaltuuston ruotsin- sekä englanninkielisestä sisällöstä sekä tiedotuksesta yhdessä 

viestintä ja 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, 

 

- 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 tai on laiminlyönyt pykälän 7 

Vaikuttamistyöryhmät mukaisen työryhmänsä kuulemisen edustustehtävissään. 

 

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 selvittämään 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 erottaminen 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 vaan, jättämällä eropyynnön hallitukselle. Eropyynnön mahdollinen kuulemistilaisuus 

ja uuden edustajan valinta suoritetaan seuraavassa yleiskokouksessa. 

 

Nuorisovaltuusto voi erottaa nuorisovaltuutetun kesken toimikauden, jos nuorisovaltuutettu 

käyttäytyy toistuvasti jonkin Espoo-tarinassa määritellyn kaupungin arvon vastaisesti. Asia 

tulee vireille, jos erottamista koskevaa ehdotusta kannattavat nuorisovaltuuston hallituksen 

kokouksessa kaikki paikalla olevat jäsenet tai jos vähintään neljäsosa nuorisovaltuutetuista 

tekee erottamista koskevan ehdotuksen. Erottaminen edellyttää, että ehdotusta kannattaa 

nuorisovaltuuston yleiskokouksessa kaksi kolmasosaa paikalla olevista 

nuorisovaltuutetuista. 

 

Nuorisovaltuutetulle, jonka erottamista ehdotetaan, tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi 

joko kirjallisesti tai suullisesti ennen erottamisesta äänestämistä. Erotetun nuorisovaltuutetun 

tilalle ei valita jäljellä olevalle toimikaudelle korvaavaa jäsentä. 

 

Jos nuorisovaltuusto tekee sääntöihin vähäistä suurempia muutoksia, säännöt tuodaan 

kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi. 

 

 

 



14 Käyttäytyminen nuorisovaltuutettuna 

 

Nuorisovaltuutetun tulee noudattaa nuorisovaltuuston virallista linjaa ja muutenkin toimia 

asiallisesti edustustehtävissä. Nuorisovaltuusto on demokraattinen toimija, jonka jäsenten 

tulee toimia sananvapautta ja Suomen lakia kunnioittaen. 

 

 

15 Ristiriidat säännöissä ja sääntömuutosehdotusten 

voimaantuleminen 

 

Mikäli säännöissä on keskinäisiä ristiriitoja, on ne tuotava hallitukselle esiin pikimmiten. 

Sääntöjä toimeenpantaessa on noudatettava viimeisintä aiheeseen tehtyä lisäystä ja 

säännöt tulee muuttaa tämän mukaiseksi teknisenä korjauksena. Mikäli ristiriidat ovat 

syntyneet samalla kertaa tai niitä ei voida ajoittaa, on yleiskokouksessa selvitettävä omassa 

asiakohdassaan yksinkertaisella enemmistöllä, kumpaan muotoon säännöt muutetaan. 

 

Sääntömuutosehdotukset tulevat voimaan välittömästi, kun sääntömuutosehdotuksen 

asiakohta on yleiskokouksessa asianmukaisesti hyväksytty.   

 

 


