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Elin:  Nuorisovaltuusto 

   

Aika:  08.11.2022 kl.18.00 

 

Paikka:  Teams 

 

Läsnäolijat:   Adrian Roslund jäsen Pedersöre läsnä 

  Amanda Åkersted jäsen Korsnäs läsnä 

  Anton Åkerman jäsen Närpiö  - 

  Cecilia Huhtala  jäsen Maalahti - 

  Elvira Nyrönen  jäsen Pietarsaari pj. läsnä           

  Fanny Sillanpää jäsen Kaskinen - 

  Emma Haglund jäsen Larsmo läsnä 

  Erica Åminne  jäsen Kronoby -  

  Lucas Nystedt  jäsen Uusikaarlepyy-  

  Miranda Östman jäsen Vöyri läsnä 

  Nora Sandelin  jäsen Korsholm - 

  Jenni Peltokoski jäsen Laihia läsnä 

  Ella Filppula   jäsen Vaasa läsnä 

  Jesse Pihlaja  jäsen Kristiinankaupunki - 

 

   

 

Poissaolijat:   

Asiantuntijat:  Pia-Maria Sjöström läsnä kl.18.00-19.20 

 

Muut läsnäolijat: Hallituksen nuorivaltuuston kummijäsenet: 

  Carola Lithén läsnä 18.00-19.20 

  Päivi Karppi läsnä 18.00-19.20 

 

  Valtuuston nuorisovaltuuston kummijäsenet: 

  Jenny Alhbäck läsnä 18.00-19.06 

  Lotta Alhonnoro läsnä 18.00-19.20 

 

Esittelijät:   

 

Sihteeri:  Tiia Krooks, Alueellinen palvelupäällikkö läsnä läsnä 18.00-19.20 

 

Pykälät:  25-33 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu: Elektronisesti 

   

  23.11.2022  9.12.2022   

  Elvira Nyrönen  Tiia Krooks 

  Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: Elektronisesti 

 

  27.11.2022  9.12.2022 

 

  Emma Haglund Mirandra Östman 
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Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

     esim. paikka tai ammattinimike tähän 

 

 

HUOM! Lisää saavutettavaan asiakirjapohjaan lopuksi tarvittavat yhteystiedot, sillä lukuohjelmat eivät 

lue alatunnisteet osoitetietoja. 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 
Hietalahdenkatu 2–4 65130 Vaasa 

kirjaamo@ovph.fi 

 

 

 

Elin: Nuorisovaltuusto 

Aika: 8.11.2022 kl.18.00 

Paikka: Teams  

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia    Sivu 

 

§ nro25 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

§ nro26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

§ nro27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

§ nro28 Lausunto alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja hyvinvointisuunnitelmasta  
 
§ nro29 Alueellinen oppilashuoltosuunnitelmaan lausunto    
 
§ nro30 Nuorisovaltuuston näkyminen sosiaalisessa mediassa 
 
§ nro31 Hallituksen ja valtuuston kummijäsenten esittäytyminen 
 
 
§ nro32   Muita asioita 
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§ nro 33 Kokouksen päättäminen 
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Nuorisovaltuusto  § 25-§ 27  8.11.2022 

 

§ 25 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan 
toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.   
   
Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   
   
Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä 
olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.   
   
Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin hallitus on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.   
 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kl.18.00 ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi 
kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   
   

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan 
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.   
   
Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.   
  
pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Jesse Pihlajaa, Adrian Roslundia. 
   
Nuorisovaltuusto:  
 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emma Haglund ja Miranda Östman.  
 

 
  

§ 27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan 
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja.  Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja   paikka 
sekä käsiteltävät asiat.    

    
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Esityslista sivu  

5 (8)  

nro X/2022 

Nuorisovaltuusto  § 28   8.11.2022 
 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

 
 
 
   
 
 
 Nuorisovaltuusto  § 28-29  8.11.2022 

 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset 
syyt ole esteenä.    

 
Hallintosäännön § 98 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei 

toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 

kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.   

 

Nuorisovaltuusto: 
 
Nuorisovaltuusto päätti hyväksyä työjärjestyksen seuraavin muutoksin. 
Pykäläteksti § 29 muutokset sekä yhteistyöpyyntö Pohjanmaan liitolta otetaan 
esille kohdassa muita asioita.  
 

 

 

§ 28 Alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-
2025 

 
Alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta vuosille 2023-2025 on 
valmistunut luonnos, joka on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi hyvinvointialueen 
hallitukselle sekä valtuustolle. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma tulee hyväksyä 
kerran valtuustokaudessa, mutta asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista on 
laadittava raportti vuosittain. 
 
 Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen suunnitelma on 
pakollinen asiakirja kaikille hyvinvointialueille. Suunnitelman tulee sisältää muun 
muassa tiedot siitä, mitä toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on 
tarkoitus toteuttaa. Konkreettisten toimenpiteiden tulee usein olla luonteeltaan 
ehkäiseviä, niiden tulee siis vähentää sairauksien sekä toimintakyvyn ja 
elämänlaadun heikentymisen riskiä.  
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto antaa hyvinvointikertomuksesta sekä 
hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2023-2025 lausunnon. 
 
Nuorisovaltuusto: 
   
Nuorisovaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olleen luonnoksen alueellisesta 
hyvinvointikertomuksesta ja hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2023-2025. 
Nuorisovaltuusto nostaa esille nuorien kanssa tehtävän ennaltaehkäisevän työn 
tärkeyden ja pitää erityisen hyvänä vastuunjakoa siitä, että jokaisessa koulussa 
olisi oma vastuuhenkilö ja, että työtä tehtäisiin samoin menetelmin jokaisessa  
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koulussa. Lisäksi nuorisovaltuusto nostaa esille vastuunjakotaulukon ja siinä 
olevat merkittävän vastuun hyvinvoinnin edistämisestä parissa tehtävästä työstä 
myös alueen kunnissa.  
 
 

§ 29 Alueellinen oppilashuoltosuunnitelma 
  

 Alueellinen oppilashuoltosuunnitelman luonnoksen valmistelu on parhaillaan 
käynnissä ja se viedään valmistuttuaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
jaostolle, hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Alueellinen 
oppilashuoltosuunnitelma ohjaa ja tukee hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden 
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä 
lisäävää toimintaa. 
 
 Alueellinen oppilashuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Pohjanmaan 
hyvinvointialueen ja Pohjanmaan kuntien eri toimijoiden kesken. 
Oppilashuoltosuunnitelman toteutuksesta on vastannut alueellinen 
oppilashuollon ohjausryhmä.  
 

 
 
 Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee oppilashuoltosuunnitelmasta vuosille 
2023-2025. 

 
 Nuorisovaltuusto:  
  

Nuorisovaltuustolle tuotiin alueellisen yhteistyöryhmän tekemä 
oppilashuoltosuunitelman tämän hetkinen luonnos vuosille 2023-2025 tiedoksi. 
Nuorisovaltuusto korostaa suunnitelman merkityksen tärkeyttä ja esittää, että 
toimenpideohjelma koulupoissaolojen seurannasta otettaisiin alueellisesti 
käyttöön, jotta koulupoissaoloihin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.  
 

§30 Nuorisovaltuuston näkyminen sosiaalisessa mediassa  
 
Nuorisovaltuusto on nostanut esille sosiaalisessa mediassa näkymisen. 
Facebook sekä Instagram-tilin avaamisessa nuorisovaltuustolle on keskusteltu 
ja nuorisovaltuusto on halukas tuottamaan materiaalia tileille.  
 
Hyvinvointialueen viestintäyksikössä on tällä hetkellä työn alla koko 
Hyvinvointialuetta koskeva sosiaalisen median 
kanavasuunnitelman rakentaminen, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2023 
alkupuolella. Tarkoituksena on suunnitella kanavakokonaisuus 
kohderyhmien/palvelukokonaisuuksien perusteella. Suunnitelmassa 
huomioidaan myös nuoret ja nuorten osallistumismahdollisuudet. 
Kanavakokonaisuuden rakentamisessa otetaan huomioon, että sisällön 
suunnitteluun ja kanavien päivittämiseen osallistuu hyvinvointialueen 
henkilöstöä eri puolilta organisaatiota. Uusien kanavien perustamiseen luodaan 
ohjeet ja linjaukset. 
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 Ehdotus: Asiaan palataan alkuvuodesta, kun sosiaalisen median 
kanavasuunnitelma on valmis. Siihen saakka nuorisovaltuuston 
vastuuviranhaltija voi olla viestintätarpeissa yhteydessä viestintäyksikköön. 
 
Nuorisovaltuusto: 
 
Nuorisovaltuusto päättää, että asiaan palataan alkuvuodesta ja että 
tällöin kutsutaan hyvinvointialueen viestinnästä henkilökuntaa kertomaan 
nuorisovaltuustolle sosiaalisen median julkaisukanavan käyttöönotosta 
sekä nuorisovaltuuston mahdollisuuksista tuottaa sisältöjä sosiaaliseen 
mediaan. 

  
 
§31  Nuorisovaltuuston hallituksen sekä kummijäsenten esittäytyminen 
 

 
Uudet hallituksen ja valtuuston kummijäsenet on valittu. Hallituksen 
kummijäsenet ovat Päivi Karppi ja Carola Lithén ja valtuuston kummijäsenet ovat 
Jenni Ahlbäck ja Lotta Alhonnoro. Kummijäsenet esittäytyvät seuraavassa 
kokouksessa.  

 
 Nuorisovaltuusto: 
 

Hallituksen ja valtuuston kummijäsenet esittäytyivät ja heidän yhteystietonsa 
tuotiin nuorisovaltuustolle tiedoksi. Kummijäsenet kertoivat toimivansa nuorten 
kanavana sekä apuna eri asioiden esille nostamisessa sekä tarjoavat ohjausta 
ja tukea asioiden eteenpäin viemisessä. 

 
 
§32  Muita asioita 
  

Irina Nori Pohjanmaan liitosta on lähettänyt nuorisovaltuustolle pyynnön 
yhteistyökumppanuudesta tasa-arvon työryhmän työskentelylle ja nuorten 
vaikuttavuuden lisäämisestä yhdessä toteuttavien tehtävien merkeissä esim. 
osallistumalla vaalipaneelin toteutukseen.  
 
Nuorisovaltuusto: 
 
Nuorisovaltuusto kutsuu Irina Norin seuraavan kokoukseen kertomaan 
tarkemmin yhteistyön toteuttamisesta. 

  
 
§33  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kl.19.20 
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