
Espoon nuorisovaltuuston lausunto valmistelukehotuksesta luottamushenkilö- ja 

viranhaltijaorganisaatioiden uudistamiseksi 

 

 

Espoon nuorisovaltuusto on mielissään vallitsevasta yhteisestä tahtotilasta selkeyttää 

kaupungin organisaatiorakennetta tehokkaammaksi ja vähemmän byrokraattiseksi. 

Lautakuntien määrän vähentäminen kuulostaa nuorisovaltuustosta lähtökohtaisesti 

loogiselta, ja se selkeyttää päätöksentekoa ja organisaatiota sellaiseen muotoon jollainen 

sen kuuluukin olla suuren metropolialueen kaupungissa. 

 

Espoon nuorisovaltuusto suhtautuu myönteisesti liikunta- ja nuorisolautakuntaan  ja - 

palveluihin kohdistuviin muutoksiin. Nuorisovaltuusto toivoo, että muutoksilla parannetaan 

koulumaailman ja nuorisotyön yhteistyötä sekä vähennetään palveluiden 

lommittaisuudesta syntyvää byrokratiaa. Nuorisovaltuusto suhtautuu myös kaavailtuun 

nuorisojaostoon positiivisesti, ja toivoo että nuorisovaltuusto otetaan mukaan 

keskustelemaan jaoston tehtävistä, saaden edustuksen jaoston kokouksiin. 

 

Nuorisovaltuustoa luonnollisesti huolettaa oma sijaintinsa organisaatiossa. Nuoriso- ja 

liikuntalautakunnan alla oleminen on koettu luonnolliseksi paikaksi organisaatiossa, mutta 

nuorisovaltuusto vaatii että sen tarkemmasta sijainnista tullaan keskustelemaan uuden 

kasvun ja oppimisen toimialan johdon kanssa. 

 

Nuorisovaltuuston näkökulmasta hyvinvointi ja terveys -toimialaan kohdistuvat muutokset 

näyttävät hyviltä. Nuorisovaltuusto haluaa painottaa nuorten mielenterveyspalveluiden 

toimivuuden ja saatavuuden kehittämisen tärkeyttä ja toivoo että tämä tullaan ottamaan 

huomioon organisaatiouudistuksessa, etenkin nyt epävarmassa sote-uudistustilanteessa. 

 

Espoon nuorisovaltuusto ei kannata koulujen johtokuntien poistamista, sillä 

nuorisovaltuusto kokee johtokuntien olevan hyvä verkosto, jossa opiskelijat voivat vaikuttaa 

opettajien ja huoltajien kanssa koulun sisäisiin asioihin. Nuorisovaltuusto kokee koulujen 

johtokunnat luonnollisiksi paikoiksi kaikkien, vanhempien, opettajien ja oppilaiden väliselle 

yhteistyölle. Nuorisovaltuustoa huolettaa se, mitä tälle yhteistyölle käy johtokuntien 

poistuessa. 

 

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on päätetty koulujen johtokuntien kokouksissa. 

Espoon nuorisovaltuustoa mietityttää se, kuinka koulukohtaiset opetussuunnitelmat tullaan 

jatkossa päättämään. Nuorisovaltuustoa huolestuttaa se, kuinka opiskelijat pääsevät 

vaikuttamaan jatkossa omien koulujensa asioihin kuten opetussuunnitelmiin yhtä hyvin kuin 

johtokuntamallissa. Nuorisovaltuusto ei voi siis kannattaa johtokuntien poistamista ilman 

oppilaiden ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien parantamista. 

 

Lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus 

vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen 

sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten 

valmisteluun (Lukiolaki 1082018/714 § 33). Mikäli koulujen johtokunnat lakkautetaan, 

Espoon nuorisovaltuusto vaatii, että koulujen oppilaskuntia osallistetaan entistä enemmän 

koulukohtaisten asioiden päätännässä. Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeitä, ja 

ne on turvattava. 



 

Nuorisovaltuusto haluaa kiittää organisaatiouudistuksen laatijoita hyvästä työstä, mutta vaatii 

esille nostamiensa asioiden huomioimista.  
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