
Vantaan nuorisovaltuuston toimintaohje 
 

 

1 § Yleistä 

 

Nuorisovaltuuston toiminta perustuu kuntalakiin ja nuorisolakiin. Nuorisovaltuustoon 

kuntalain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen 

alainen, puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaelin, jonka 

toiminnan tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa Vantaan kaupungin päätöksentekoon 

samalla edistäen nuorten hyvinvointia. 

 

2 § Kokoonpano ja valitseminen 

 

Vantaan nuorisovaltuusto valitaan demokraattisesti. Toimikausi on kaksi vuotta ja vaalipiirinä 

toimii Vantaan kaupunki. 

 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus päätetään nuorisovaltuuston esityksestä 

kaupunginhallituksessa. 

 

Nuorisovaltuuston jäseniksi valitaan vaaleissa enintään 30 eniten ääniä saanutta. Vaalin 

tuloksen vahvistaa kaupunginhallitus. Äänten mennessä tasan järjestetään arvonta. 

 

3 § Järjestäytyminen 

 

Nuorisovaltuuston keskuudesta valitaan kalenterivuoden alussa puheenjohtaja, kaksi 

varapuheenjohtajaa, jotka muodostavat puheenjohtajiston. Samaan aikaan määritetään 

varsinaiset edustajat sekä varaedustajat lautakuntiin ja kaupunginhallitukseen 

nuorisovaltuustokauden ajaksi. Nuorisovaltuuston edustaja(t) kaupunginhallitukseen valitaan 

puheenjohtajiston keskuudesta. 

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen edustajan valinta suoritetaan aina kaupunginvaltuuston 

kokousta edeltävässä nuorisovaltuuston kokouksessa. 

 

Henkilövaaleissa käytetään kierrosvaalitapaa ja ne suoritetaan aina suljetulla 

lippuäänestyksellä. Äänten mennessä tasan käytetään arpaa. 

 

4 § Kokoukset 

 

Puheenjohtajisto kutsuu kokouksen koolle kuukausittain kaupunginvaltuuston kokousta 

edeltävällä viikolla. 

 

Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet jäsenistä. Kaikki 

nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. 

 

Nuorisovaltuuston kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen 



puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, nuorisovaltuuston työntekijällä, 

nuorisoasianpäälliköllä, nuorisopalveluiden johtajalla sekä kaupunginjohtajan ja 

nuorisovaltuuston määräämillä henkilöillä. 

 

Nuorisovaltuusto tekee esityksensä aloitteista kaupunginhallitukselle tai kyseisen aihealueen 

toimialalle. Esityslista sisältää selostukset käsiteltävistä asioista niiden 

käsittelyjärjestyksessä. Järjestystä voidaan muuttaa puheenjohtajan toimesta. 

 

Puheenjohtajalla on oikeus varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka 

käyttäytyy sopimattomasti. 

 

Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot niiden pyyntijärjestyksessä. Puheenvuoroa on 

pyydettävä kättä nostamalla, ellei toisin mainita. Puheenvuoroa voi pyytää, kun 

puheenjohtaja on avannut keskustelun. Kun keskustelu on päättynyt, äänestetään 

mahdollisista esille tulleista ehdotuksista. Jos ehdotusta ei ole kannatettu, se hylätään. Jos 

pohjaehdotuksen lisäksi ei ole muita ehdotuksia, hyväksytään pohjaehdotus ilman 

äänestystä. 

 

Nuorisovaltuuston kokouksissa äänioikeus on kaikilla läsnä olevilla nuorisovaltuutetuilla. 

Äänestykset suoritetaan käsiäänestyksellä, ellei toisin vaadita. Pöytäkirjantarkastajia valitaan 

kaksi jokaisessa kokouksessa ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja 

tarkastetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa. 

 

5 § Puheenjohtajisto 

 

Puheenjohtajisto valvoo nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtajisto jakaa 

järjestäytymisen yhteydessä varapuheenjohtajille omat vastuualueet tapauskohtaisesti. 

Puheenjohtajiston tehtävänä on myös ideoida nuorisovaltuuston toimintaa ottaen samalla 

muidenkin nuorisovaltuutettujen mielipiteet huomioon. Puheenjohtajisto valmistelee 

esityslistan ennen nuorisovaltuuston kokousta. 

 

Puheenjohtajan tehtävä on edustaa nuorisovaltuustoa. Puheenjohtaja on ensisijaisesti 

vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle. Varapuheenjohtajilla on omien 

vastuualueidensa lisäksi velvollisuus hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessaan 

estynyt. 

 

Jokaisen nuorisovaltuustokauden ensimmäinen puheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston 

varsinaisena edustajana kaupunginhallituksessa koko nuorisovaltuustokauden ajan ja 

jokaisen nuorisovaltuusto kauden ensimmäiset varapuheenjohtajat vastaavasti 

varaedustajina. 

 

6 § Nuorisovaltuuston työntekijä 

 

Vantaan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan kaupunkikulttuurin 

toimialan yhteisten palveluiden palveluyksikkö vastaa nuorisovaltuuston toiminnasta. 

Työntekijän tehtävänä on koordinoida nuorisovaltuuston käsiteltäviksi tulevien asioiden 

valmistelua ja toimia kokousten sihteerinä. 



 

7 § Yksittäisen nuorisovaltuutetun käyttäytyminen 

 

Vantaan nuorisovaltuustoon valittujen jäsenten tulee olla aktiivisia sekä kokouksissa että 

kokousten ulkopuolella järjestettävissä nuorisovaltuuston tilaisuuksissa. Nuorisovaltuutetun 

tulee muistaa, että hänet on valittu vaaleilla luottamustehtävään ja toimia 

sen mukaisesti. 

 

Mikäli nuorisovaltuustolla on virallinen kanta johonkin asiaan, tulee nuorisovaltuutetun toimia 

sen mukaisesti. Eriäviä mielipiteitä ei tule esittää nuorisovaltuuston virallisina kantoina. 

Nuorisovaltuutetun tulee hoitaa annetut tehtävät ajallaan, tarvittaessa nuorisovaltuuston 

työntekijä voi auttaa tehtävissä. 

 

Nuorisovaltuutettu ei saa esiintyä päihtyneenä edustaessaan nuorisovaltuustoa. 

Nuorisovaltuutetun velvollisuus on toimia toimintaohjeen mukaisesti ja edustaa Vantaan 

nuorisovaltuustoa koko vaalikauden ajan. 

 

Toimintaohjeen on laatinut Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ja se on hyväksytty 

nuorisovaltuuston kokouksessa 25.1.2022. 


