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KAUNIAISTEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

 

§ 1 Tarkoitus ja tavoitteet  

Nuorisovaltuusto on kauniaislaisten nuorten kaksikielinen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston 

tavoitteena on edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda esiin nuorten ajatuksia kunnan 

toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuusto kannustaa nuoria 

osoittamaan kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan. 

Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä nuorten hyvinvoinnin, terveyden, 

osallisuuden, elinympäristön, asuinympäristön, opiskelun tai liikkumisen kannalta sekä muissakin 

asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön päättäminen ja nuorisovaltuuston asettaminen määritellään 

kaupungin hallintosäännössä. 

 

§ 2 Tehtävät 

Nuorisovaltuuston tehtävänä on ajaa kaupungin nuorten etua kaupungissa ja sen organisaatiossa. 

Valtuusto edistää kaupungin, nuorten ja nuorisojärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa sekä seuraa 

nuorten palvelutarpeiden kehitystä kaupungin alueella. 

Nuorisovaltuuston tehtävänä on: 

1. Seurata kaupungin päätöksentekoa nuorten näkökulmasta sekä edistää nuorten 

mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, 

2. tehdä aloitetta, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille 

nuoria ja nuorten elinoloja koskevissa asioissa, 

3. edistää nuorten ja kaupungin välistä yhteistyötä, 

4. vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään palvelujaan huolehtii niiden riittävyydestä ja 

soveltuvuudesta nuorille, 

5. osallistua kaupunginvaltuuston ja valiokuntien kokouksiin valitsemalla edustajansa kuhunkin 

toimielimeen hallintosäännön mukaisesti, 

6. tehdä nuorisovaltuuston toimintaa tunnetuksi, 

7. valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja kirjoittaa toimintakertomus, 

8. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat sille annetut tehtävät. 

 

§ 3 Toimikausi ja kokoonpano  

Nuorisovaltuustoon valitaan kahdeksan (8) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, 

kuin jäljempänä 4 §:ssä määrätään.  

Nuorisovaliokunta (1.6.2021 alk. kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta) voi nimetä keskuudestaan 

nuorisovaltuustoon yhden asiantuntijajäsenen, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
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Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Nuorisovaltuusto asetetaan uutta 

toimikautta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Koulut ja nuorisopalvelut sopivat keskenään 

aikataulun nuorisovaltuuston jäsenten valitsemiselle. 

Nuorisovaltuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mieluiten siten, että toinen edustaa suomenkielistä 

kieliryhmää ja toinen ruotsinkielistä kieliryhmää. Puheenjohtaja esittelee käsiteltävät asiat, jollei 

jonkin asian osalta toisin päätetä. 

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet valtuutetuista. 

Nuorisovaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on edellä mainittujen lisäksi 

sivistystoimenjohtajalla sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapäälliköllä. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja 

puheoikeudesta nuorisovaltuusto päättää̈ erikseen. 

 

§ 4 Nuorisovaltuuston valinta  

Nuorisovaltuuston jäseniksi voidaan valita vaalivuoden aikana 13–18 vuotta täyttäviä nuoria, joiden 

kotikunta on Kauniainen. Nuori säilyttää asemansa nuorisovaltuuston jäsenenä siihen asti, kunnes 

täyttää 20 vuotta. Mikäli nuori muuttaa Kauniaisista, hänen oikeutensa valtuuston jäsenyyteen 

raukeaa. 

Nuorisovaltuustoon haetaan avoimilla hakemuksilla (neljä paikkaa), lisäksi oppilaitokset 

(kauniaislaiset yläkoulut ja lukiot) nimeävät omat edustajansa (neljä paikkaa). 

Hakumenettely 

Nuorisovaltuuston hakuajasta tiedotetaan useissa eri kanavissa sekä kaupungin oppilaitoksissa. 

Tiedotuksesta vastaa kaupungin nuorisopalvelut yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

Avoimet hakemukset toimitetaan nuorisovaltuuston yhdyshenkilölle, joka käsittelee hakemukset 

istuvaa nuorisovaltuustoa varten. Nuorisovaltuusto tekee valittavista hakijoista ehdotuksen 

kaupungin hallintosäännössä määritellylle taholle, joka tekee lopullisen päätöksen nuorisovaltuuston 

kokoonpanosta seuraavalle toimikaudelle. 

Lisäksi kukin yläkoulun ja lukion oppilaskunta nimeää yhden (1) jäsenen ja henkilökohtaisen 

varajäsenen nuorisovaltuustoon. 

Mikäli nuorisovaltuustoon ei löydetä riittävää määrää jäseniä, nuorisovaliokunta (1.6.2021 kulttuuri- 

ja vapaa-aikavaliokunta), valitsee muut jäsenet (4) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (4) 

hakemuksen perusteella nuorisopalvelujen järjestämällä yleisellä lisähaulla kaupungin 

tiedotuskanavia hyödyntäen. 

 

§ 5 Jäsenen eroaminen ja valtuuston täydentäminen 

Mikäli istuva jäsen eroaa (omasta pyynnöstään) tai muuttaa Kauniaisista ja täten menettää 

paikkansa nuorisovaltuustossa, uusi jäsen valitaan avoimella hakemuksella vastaavasti kuten 

kohdassa §4. Uusi jäsen täydentää nuorisovaltuustoa kyseisen toimikauden loppuun. Eroavan 

jäsenen tulee ilmoittaa erotahdostaan viipymättä nuorisovaltuustolle. 
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Täydennysjäsenen hyväksyy nuorisovaliokunta (1.6.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta), 

nuorisovaltuuston ehdotuksesta. 

 

§ 6 Yhdyshenkilö  

Nuorisopalvelut nimeää nuorisovaltuustolle yhdyshenkilön, joka toimii nuorisovaltuuston sihteerinä. 

Yhdyshenkilö avustaa nuorisovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelua sekä toimii 

nuorisovaltuuston opastajana ja avustajana. Yhdyshenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus 

nuorisovaltuuston kokouksissa.  

 

§ 7 Työvaliokunta  

Nuorisovaltuuston työvaliokuntana toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja nuorisopalvelujen 

nimeämä yhdyshenkilö. 

Työvaliokunta valmistelee nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevia asioita, lausuntoja ja muita 

kirjallisia tehtäviä sekä koordinoi nuorisovaltuuston sisäistä ja ulkoista tiedottamista mm. kouluille ja 

nuorisopalveluihin. Työvaliokunnan tehtävänä on myös perehdyttää uudet jäsenet 

nuorisovaltuuston toimintaan. 

 

§ 8 Kaksikielisyys  

Nuorisovaltuusto toimii molemmilla kaupungin kielillä ja asioiden käsittelykieli voi olla joko suomi tai 

ruotsi. Nuorisovaltuuston jäsenellä on oikeus käyttää suomea ja ruotsia kokouksessa ja saada 

selostus käytetystä puheenvuorosta omalla kielellään, jos hän ei ole ymmärtänyt suullista 

puheenvuoroa. 

Koska Kauniaisten kaupungin hallintokieli on suomi, esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan 

asianosaisille suomenkielisinä. Edellä mainitut asiakirjat voidaan tarpeen mukaan kääntää. 

 

§ 9 Kokoontuminen 

Nuorisovaltuusto kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa. Koollekutsujana pääsääntöisesti 

toimii puheenjohtaja, mutta koollekutsujana voi tarpeen vaatiessa toimia myös varapuheenjohtaja 

tai nuorisopalveluiden edustaja. 

Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan asianosaisille vähintään kolme (3) vuorokautta ennen 

kokousta. Kokouspöytäkirjat ja muut asiakirjat julkaistaan kaupungin tietoverkossa. 

Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan. 

 

§ 10 Kokouspalkkiot 

Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti kahdesti 

vuodessa. 
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§ 11 Nuorisovaltuuston edustus kaupungin luottamustoimielimissä  

Kaupungin hallintosäännön 79 § :n mukaisesti nuorisovaltuusto voi toimikaudekseen nimetä 

edustajan kaupunginvaltuuston kokouksiin. Edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta olla läsnä valtuuston suljetuissa 

kokouksissa. 

Kaupungin hallintosäännön 11 § :n mukaisesti nuorisovaltuusto voi toimikaudekseen nimetä 

edustajansa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, yhdyskuntavaliokuntaan, rakennusvaliokuntaan, 

opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntiin sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisovaliokuntiin (1.6.2021 

kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta). Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden 

toimielinten kokouksissa paitsi silloin, kun käsiteltävät asiakirjat sisältävät salassa pidettäviä tietoja. 

Kaupunginvaltuustoon ja valiokuntiin nimetyille nuorisovaltuuston edustajille toimitetaan 

kokouskutsu hallintosäännön 108 §:n mukaisesti. 

Nuorisovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan edustajat valtuustoon ja 

em. valiokuntiin sekä heille varaedustajat. 

 

§ 12 Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle 

toimintakertomuksen kunkin vuoden lopussa. 

 

§ 13 Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttaminen  

Nuorisovaltuustolle on tiedotettava hyvissä ajoin valmisteltavana olevista asioista. Kaupungin 

toimielinten tulee kuulla ja pyytää lausuntoja nuorisovaltuustolta asioiden valmisteluvaiheessa 

asioissa, joilla on merkitystä nuorten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asuinympäristön, opiskelun, liikkumisen tai tarvitsemiensa muiden palvelujen kannalta. 

Kuulemiset ja keskustelut voidaan toteuttaa perinteisten lausuntopyyntöjen tai tapaamisten lisäksi 

myös sähköisiä kanavia ja sosiaalisen median mahdollistamia muotoja hyödyntämällä. 

Kaupungin päättäjien tulee olla herkkiä kuulemaan nuorisovaltuuston mielipiteitä. 

Nuorisovaltuuston rooliin kuuluu ottaa oma-aloitteisesti kantaa nuorten ja lasten kannalta tärkeiksi 

näkemiinsä asioihin ja lausua näkemyksensä niistä. 

 


