
Aloite Espoon nuorisovaltuuston budjettiylijäämän sijoittamisesta vastuullisiin 
sijoituskohteisiin. 
 

Espoon nuorisovaltuusto haluaa päästä vaikuttamaan vastuullisuuteen maailmassa. 
Nuorisovaltuusto ei budjetillaan voi suoraa vaikuttaa Espoon, taikka maailman 
vastuullisuuteen. Nuorisovaltuusto kokee parhaakseen laittaa rahaa kohteisiin, joista 
vastuullisuus kumpuaa. Kohteiden tavoitteena on viedä maailmaa ja sen asukkaita kohti 
vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.  
 

Nuorisovaltuusto kokee Espoon yrittäjämyönteisenä kaupunkina, jossa talous, hyvinvointi, 
kestävyys ja vastuullisuus ovat arvoissa korkealla. Nuorisovaltuusto haluaa toiminnallaan 
edistää näitä arvoja, ja kokee sen tapahtuvan turvallisin sekä taloudellisin keinoin 
vastuullisten rahastojen avulla.  
 

Toistaiseksi nuorisovaltuusto ei pysty suoraan sijoittamaan Espoon alaisena toimielimenä, 
mutta nuorisovaltuusto haluaa vedota päättäjiin, jotta tämä voitaisiin mahdollistaa 
lähitulevaisuudessa. 
 

Espoon nuorisovaltuusto haluaa toiminnallaan ilmaista nuorten halua, ja aktivoida nuoria 
toiminnallaan. Nuorisovaltuusto valitsee vuosittain Espoon yläasteissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa teetätettävän kyselyn perusteella, mihin vastuulliseen rahastoon 
nuorisovaltuusto sijoittaa. Päätös tehdään espoolaiset nuoret mukaan ottaen ja mielipiteet 
huomioiden. Näin espoolaiset nuoret voivat kokea olevansa mukana yritysten 
vastuullisessa toiminnassa nuorisovaltuuston välityksellä. Lisäksi vuosien varrella salkun 
kehitystä esitellään kyselyiden ohessa. 
 

Nuorisovaltuuston mielestä budjettiylijäämää pitäisi alkaa sijoittamaan vastuullisiin 
kohteisiin esimerkiksi ESG - eli lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance - 
rahastoihin. Rahastojen tarkoituksena on sijoittaa yrityksiin, jotka ottavat toiminnassaan 
huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun, mutta myös hyvän hallintotavan 
liiketoiminnassaan. 
 

Mistä sijoitettavat rahat sitten saadaan? 

 

Espoon nuorisovaltuustolle on varattu vuosittainen budjetti, joka on tarkoitettu 
nuorisovaltuusto toiminnan ylläpitämiseen ja esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. 
Nuorisovaltuusto ei halua suoraan varata budjetista vuosittain summaa sijoittamiselle, 
vaan tarkoitus on budjettiylijäämästä sijoittaa osuus rahastoihin.  
 

Nuorisovaltuusto haluaa toiminnallaan edistää vastuullisuutta myös taloutensa 
hoitamisessa. Pidemmällä aikavälillä sijoittaminen pienentää nuorisovaltuuston budjettiin 
meneviä kuluja lisäämällä budjettiin sijoituksista saatavia tuottoja - kuitenkin rahasto-
osuuksien kasvua vahingoittamatta. Nuorisovaltuusto haluaa tällä edistää kestävää 
taloudenhoitoa ja olla joku päivä taloudellisesti itsenäinen.  
 

Parhaimmassa tilanteessa nuorisovaltuusto voi kokonaan kattaa oman budjettinsa 
sijoitustuotoilla ja huonoimmassa tilanteessa lisätuloja ei synny. Pidemmällä aikavälillä 
rahastot ovat varma valinta tuottojen saamiseksi, volatiliteetin ollessa tuottoihin suhteessa 
sopusoinnussa. 
 
Näin nuorisovaltuusto voi olla myös osana Espoon talouden tervehdyttämisessä. 
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