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1 § Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoitteet 

Nivalan kaupungin nuorisovaltuusto on nivalalaisista 13–20-vuotiaista vaaleilla valittava 
kaupunginhallituksen asettama nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. 
Käytännön toiminta on hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa. Nuorisovaltuuston toiminta on 
puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. 

Nivalan nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena ja tavoitteena on: 

− edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Nivalassa 
− olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa 
− tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa 
− toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa 
− valmistella esityksiä ja aloitteita kaupungin toimielimille ja muille tahoille 
− järjestää päihteettömiä nuorisotapahtumia 
− hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen, 

hyvinvointilautakunnan ja muiden kaupungin toimielinten sille antamat tehtävät.  

 

2 § Toimikausi         

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 
seuraavana vuonna 31. joulukuuta. 

 

3 § Kokoonpano      

Nuorisovaltuustoon kuuluu kaksitoista (12) – kaksikymmentä (20) jäsentä. Nuorisovaltuuston 
jäsenen tulee olla vaalivuoden lopussa iältään vähintään 13 vuotta ja enintään 20 vuotta. 
Vaalivuosi on toimikautta edeltävä vuosi. Toimiessaan nuorisovaltuustossa nuoren tulee olla 
kirjoilla Nivalassa.  

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ainakin yhden varapuheenjohtajan. 
Nuorisovaltuuston sihteerinä on Nivalan kaupungin nuorisopalvelujen työntekijä. nuoriso-
ohjaaja. 

        

4 § Nuorisovaltuuston valintatapa  

Jäsenet nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla. 

Vaalit järjestävät nuorisopalvelut yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Vaalipäivistä on ilmoitettava 
nuorille vähintään kahta kuukautta ennen vaaleja. Nuorisovaltuusto suunnittelee vaalien 
viestintää yhdessä Nivalan kaupungin hallinnon kanssa.   

Vaalit järjestetään toimikautta edeltävänä syksynä.  
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Ehdolle voivat asettua kaikki vaalivuonna vähintään kolmetoista (13) vuotta ja enintään 
kaksikymmentä (20) vuotta täyttävät nivalalaiset nuoret. Ehdokasasetteluun varataan aikaa 
vähintään kuukausi. Nuorisovaltuusto vahvistaa ennen vaaleja ehdokaslistan. 

Äänioikeus on jokaisella nuorella, jolla on myös mahdollisuus asettua ehdolle. Äänestysaikaa 
varataan vähintään kolme vuorokautta. Äänestyspaikkoja ovat koulut, joissa on vaalikelpoisia 
nuoria sekä nuorisotila. Vaalivirkailijoina voivat toimia nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet ja 
Nivalan kaupungin työntekijät. Vaalin tuloksissa ei ilmoiteta henkilökohtaisia äänimääriä.   

Jos ehdokkaita on vähemmän tai yhtä paljon kuin nuorisovaltuustopaikkoja, vaaleja ei järjestetä. 
Tällöin kaikki ehdokkaat valitaan nuorisovaltuustoon. Vaalin tulos lähetetään vahvistettavaksi 
kaupunginhallitukselle.  

         

5 §    Nuorisovaltuuston toimihenkilöt 

Puheenjohtaja 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja valitaan valtuuston ensimmäisessä kokouksessa. 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa valtuuston kokouksia. Hänen tehtävänsä on huolehtia 
nuorisovaltuuston toiminnan tavoitteiden toteuttamisesta.  

Varapuheenjohtaja(t) 
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja(t) valitaan valtuuston ensimmäisessä kokouksessa. 
Varapuheenjohtajan/-ien tehtävänä on johtaa valtuuston kokouksia varsinaisen puheenjohtajan 
ollessa esteellinen tai estynyt. 

Sihteeri 
Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii nuoriso-ohjaaja. Sihteerin tehtävänä on tehdä yhdessä 
puheenjohtajan kanssa esityslista kokoukselle. Sihteeri laati myös kokouspöytäkirjan. Sihteerin 
ollessa esteellinen kokous valitsee keskuudestaan sihteerin. Nuoriso-ohjaaja toimii asioiden 
esittelijänä kokouksessa. Hänen ollessa esteellinen niin esittelijänä on kokouksen puheenjohtaja. 

Työryhmät 
Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa asettaa alaisuudessaan toimivia työryhmiä valmistelemaan ja 
toteuttamaan erilaisia hankkeita, projekteja, tapahtumia. 
 
 
 
 
Edustajat lautakunnissa ja kaupungin eri toimielimissä 
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi (2) edustajaa Nivalan kaupungin valtuustoon, eri 
lautakuntiin ja eri toimielimiin. Lautakunnat ja toimielimet voivat rajoittaa edustajien läsnäoloa 
käsiteltävien asioiden osalta. 
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6§ Nuorisovaltuuston kokoukset 

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta kesäkuukausia. Nuorisovaltuusto 
kokoontuu puheenjohtajan ja/tai sihteerin koolle kutsumana tai mikäli yli puolet jäsenistä niin 
vaatii. Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuuston jäsenille, varajäsenille ja muille 
kokousedustajille vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on esitettävä 
vähintään kokouksen järjestämisajankohta ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Ennen 
kokousta kaupungin kotisivuilla julkaistaan kokouksen esityslista. Nuorisovaltuuston kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa Nivalan kaupungin kotisivuilla.  

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kokouksessa on 
läsnä vähintään puolet jäsenistä  

Kaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen edustajalla, hyvinvointilautakunnan edustajalla ja 
hyvinvointijohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.         

Nuorisovaltuusto voi myöntää kokoukseensa läsnä- ja puheoikeuden eri alan asiantuntijoille. 

 

7 § Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 

Puheenjohtajisto valmistelee sihteerin johdolla vuosittain tammikuun loppuun mennessä 
nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman ja edellisen toimintavuoden 
kertomuksen. Toimintasuunnitelma- ja kertomus lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.  

Nuorisovaltuusto päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun määrärahan käytöstä ja 
kaupungin toimielinten sille päätettäväksi antamista asioista. Määräraha on osoitettuna 
nuorisopalveluiden budjettiin. Hyvinvointijohtaja hyväksyy laskut. 

Nuorisovaltuuston päätöksenteossa noudatetaan kuntalakia ja kaupungin hallintosääntöä. 

 

8 § Eroaminen nuorisovaltuustosta 

Nuorisovaltuusto voi myöntää jäsenelleen eron pätevästä syystä. Nuorisovaltuuston jäsenen on 
haettava ero valtuuston jäsenyydestä, mikäli hän muuttaa pois Nivalasta (on kirjoilla muualla). 
Jäsenen on toimitettava kirjallinen eronpyyntö. 

 

9 § Erottaminen nuorisovaltuustosta         

Nuorisovaltuustolla on oikeus erottaa nuorisovaltuuston jäsen, joka käyttäytyy ja toimii 
nuorisovaltuuston sääntöjen, tarkoituksen ja tavoitteiden vastaisesti. Nuorisovaltuuston jäsen 
voidaan erottaa vain valtuuston yksimielisellä päätöksellä.  
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10 § Nuorisovaltuuston täydentäminen 

Jos eroamisten ja erottamisten jälkeen nuorisovaltuuston jäsenmäärä on alle kahdentoista (12) 
jäsenen, nuorisovaltuustoa voidaan täydentää kesken valtuustokauden koulujen oppilaskuntien 
hallitusten esittämillä jäsenillä. Koulujen oppilaskunnat tekevät esityksen valittavista henkilöistä 
ja nuorisovaltuusto vahvistaa valinnan. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, 
nuorisovaltuusto suorittaa kokouksessaan arvonnan. 

Nuorisovaltuuston täydentäminen lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle ja 
hyvinvointilautakunnalle.  

   

 

 

 

 

 

 


