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§1.  Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria omassa kunnassaan ja nuorisolain 8 

§:n sekä kuntalain 26 §:n nojalla ohjata nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan, sekä 
kunnalliseen päätöksentekoon että yleisesti yhteiskunnallisiin asioihin. 
Nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin ja olemaan mukana 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päätösten valmistelussa. Tarpeen mukaan 
nuorisovaltuusto tekee erilaisia aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja. 

   
§2.  Kuluvan kauden nuorisovaltuusto valmistelee esille pantavat sääntömuutokset 

kauden lopussa, jotka hyväksytään Nuorisofoorumissa. Myös Nuorisofoorumi voi 
ehdottaa sääntömuutoksia. Johtosääntö astuu voimaan Nuorisofoorumin päätöksellä. 
Nuorisovaltuusto voi muokata johtosääntöjä kesken kauden, jos merkittävä muutos 
sääntöihin tarvitaan. Jotta uusi sääntö voidaan hyväksyä, pitää siitä suorittaa 
äänestys, jossa kannattajia muutokselle täytyy olla kaksi kolmasosaa (2/3) 
nuorisovaltuuston jäsenistä. Nuorisovaltuusto ei voi muokata kauden pituutta kesken 
kauden. Nuorisovaltuusto saa muokata johtosäännön kieliasua ilman kahden 
kolmasosan (2/3) äänienemmistöä. 

 
§3.  Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Valtuuston jäsenten valinta 

tapahtuu vuosittain (marras- tai joulukuun aikana) pidettävässä Nuorisofoorumissa. 
Nuorisofoorumi päättää uuden valtuuston valintatavasta ja valintamenettelyistä. 
Kaikkien halukkaiden tulee asettua ehdolle Nuorisofoorumiin mennessä.  

 
 Kaikilla alle 21-vuotiailla Nokialla asuvilla tai opiskelevilla paikalla olevilla nuorilla on 

äänioikeus Nuorisofoorumissa. Ehdolle nuorisovaltuustoon voivat asettua 
valitsemisvuonna 13–21-vuotiaat Nokialla asuvat tai opiskelevat nuoret. Tulevan 
kauden nuorisovaltuutetut hyväksyvät johtosääntömme allekirjoituksella kauden 
ensimmäisessä kokouksessa. Jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. 

 
§4. Nuorisofoorumissa valitaan maksimissaan kaksikymmentäviisi (25) nuorta valtuuston 

jäseneksi. Nuorisovaltuustoa voidaan täydentää tarvittaessa vuoden aikana. 
Nuorisovaltuusto pyrkii kaikissa toimissansa noudattamaan tasa-arvoperiaatteita.  

 
§5.  Nuorisofoorumi valitsee nuorisovaltuustoon valituista jäsenistä puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan sekä 1. ja 2. sihteerin. Lisäksi valitsemme nuorisovaltuustolle 
tiedotusvastaavan. Valtuuston johtotehtävissä saa toimia yhteensä viisi (5) vuotta, 
kuitenkin korkeintaan kolme (3) vuotta tietyssä tehtävässä. Puheenjohtajisto koostuu 
puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä sihteereistä. Nuorisovaltuusto valitsee 
edustajansa kaupungin päätöksentekoelimiin kokouksessaan.   

 
 Nuorisovaltuuston tulevan kokouksen esityslista tulee olla nähtävillä viikkoa ennen 

kokousta nuorisovaltuuston päättämissä julkaisukanavissa. Nuorisovaltuuston kokous 
on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä. 
Nuorisovaltuusto tekee jokaisessa kokouksessa muistion, joka käsitellään 
pyydettäessä seuraavassa kokouksessa. 

 



 

 

Nuorisovaltuuston kokouksiin, toiminnan suunnitteluun ja toimintaan osallistuu 
Vapaa-aikapalveluiden nimeämä(t) nuoriso-ohjaaja(t). Vaikka nuoriso-ohjaaja(t) 
osallistuvat nuorisovaltuuston kokouksiin, voidaan kokous pitää erikoistilanteessa 
ainoastaan valtuutettujen kesken. 

 
Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia, ja niihin on jokaisella oikeus osallistua. 
Paikalla olevat, jotka eivät ole nuorisovaltuutettuja, ovat kokouksessa puhe- ja 
läsnäolo-oikeutettuja. 
 

 
§6.  Nuorisovaltuustolle varataan vuosittain oma määräraha vapaa-aikapalveluiden 

talousarviossa. Nuorisovaltuusto päättää sille osoitetun määrärahan käytöstä 
itsenäisesti. 

 
Nuorisovaltuuston laskut hyväksyy sivistyslautakunnan määräämä viranhaltija. 
Nuorisovaltuuston talousarvio tulee valmistella niin, että sillä voidaan vaikuttaa 
tasapuolisesti kunnan eri alueiden nuorten elämään. 

 
§7. Nuorisovaltuusto valmistelee kauden alussa toiminta- ja tavoitesuunnitelmat kuluvalle 

kaudelle. Suunnitelmat kootaan nuorisovaltuutettujen kesken kauden ensimmäisen 
kokouksen jälkeen, helmikuun loppuun mennessä. 

 
§8.  Nuorisovaltuusto toimii ja tekee yhteistyötä kaupungin hallinnon, viranomaisten, 

päättäjien, koulun vaikuttajahenkilöiden ja tarvittaessa muidenkin kanssa. 
Kaupungin päättäjät voivat kutsua nuorisovaltuuston jäseniä kokouksiinsa esimerkiksi 
asiantuntijalausuntojen antajiksi. Nuorisovaltuusto kutsuu tarvittaessa kokouksiinsa 
asiantuntijoita. 
 

§9.  Kaikilla Nokialla asuvilla tai opiskelevilla nuorilla on oikeus tehdä nuorisovaltuustolle 
aloitteita nuoria koskevissa asioissa ja päästä näin vaikuttamaan oman kuntansa 
nuoria koskevien asioiden kehittämiseen. 

 
§10.  Nuorisovaltuusto pyrkii parhaan kykynsä mukaan kutsumaan kokoon kaksi foorumia 

kauden aikana, Nuoriso- ja Vaikuttajafoorumin. Vaikuttajafoorumiin kutsutaan Nokian 
kaupungin päättäjiä, virkamiehiä ja nokialaisia nuoria keskustelemaan Nokian 
kaupungin kehityksestä ja nuoria koskevista päätöksistä. 

 
Kahden foorumin lisäksi on valtuustolla kokouksia niin usein, kuin niitä tarvitaan. 
Kokouksien lisäksi puheenjohtajiston tulisi tavata vähintään kerran kuussa ja 
keskustella nuorisovaltuuston asioista, tilanteesta, mahdollisista tapaamisista ja 
muutoksista nuorisovaltuuston sisällä tai toiminnassa. Tarvittaessa nuorisovaltuusto 
kokoaa keskuudestaan työryhmiä, jotka työskentelevät itsenäisesti.  

 
 
§11.  Nuorisovaltuustoon valittu jäsen voidaan erottaa valtuustosta, jos hän jää pois 

neljästä valtuuston kokouksesta, tai muusta nuorisovaltuuston järjestämästä 
aktiviteetista ilmoittamatta. Varoitus annetaan kolmesta ilmoittamattomasta 
poissaolosta. Jäsen voidaan erottaa valtuustosta, valtuuston kokouksessa kahden 
kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä edellä mainituin perustein tai mikäli hän aiheuttaa 
tekemisillään, sanomisillaan tai käytöksellään huonoa mainetta tai muuta negatiivista 
nuorisovaltuustolle. Jos nuorisovaltuuston jäsen haluaa erota nuorisovaltuustosta tai 
siihen liittyvästä tehtävästä, johon nuorisovaltuusto on hänet valinnut, tulee asiasta 
ilmoittaa kirjallisesti nuorisovaltuuston kokoukselle tai sen puheenjohtajalle. 

	
	


