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VALTUUSTOALOITE NUORISOVALTUUSTON PERUSTAMISEKSI 

 

  

LIINU     § 130 Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 13.12.1999 seuraavan valtuustoaloitteen: 

“Kunnan asukkaiden suoralle osallistumiselle on entistä paremmat mahdollisuudet 

nykyisen kuntalain mukaan. Sen käyttö on Suomessa kirjavaa. Kunnan kehittymisen 

kannalta kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää erilaisia keinoja vaikuttaa asuinpaikkansa 

vireyteen tulisi kannustaa. Maamme monessa kunnassa toimii tällä hetkellä ns. 

nuorisovaltuustoja, jotka koostuvat 13-17 vuotiaista nuorista. Ne ovat pääosin 

puolueisiin sitoutumattomia edustajistoja. Heille voidaan antaa läsnäolo- ja puheoikeus 

kunnan päätöksenteossa tai ne toimivat erillisenä ryhmänään.  

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Orivedellä tutkitaan mahdollisuu-det järjestää 

nuorisovaltuustovaalit ensi vuoden aikana niin, että ne voivat aloittaa toiminnan uuden 

varsinaisen valtuuston kanssa v. 2001 alusta. 

Tällä tavoin olisi mahdollista saada tietoa nuorten tarpeista ja toiveista 

sekä nuoret oppisivat samalla kunnallisen päätöksenteon tavat. 

 

Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Kunnissa toimii tällä hetkellä n. 70 nuorisovaltuustoa 

tai vastaavaa toimielintä. Maan vanhin nuoriso- 

valtuusto, perustettu 1995, toimii Kangasalla.  

Nuorisovaltuuston perustaminen on kannatettavaa, koska sillä oletetta-vasti voidaan 

lisätä nuorten kiinnostusta ja osallistumista yhteiskunnalli- 

siin asioihin. Myös nuorten tarpeet ja toiveet tulevat tätä kautta parem-  min 

huomioon otetuksi. Parasta kuitenkin olisi ollut, että aloite nuoriso- 

valtuuston perustamisesta olisi tullut nuorilta itseltään. Nyt asia on   osattava 

“markkinoida” nuorille oikein siten, että nuoret kokevat asian 

tärkeäksi ja sitoutuvat siihen alusta alkaen.  

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja 

edelleen valtuustolle, että 

 

1. Orivedelle perustetaan 1.1.2001 alkaen 13-17 vuotiaista koostuva 

nuorisovaltuusto, joka valitaan kouluissa järjestettävillä vaaleilla 

lokakuussa. Vaalit valmistellaan yhteistyössä koulujen kanssa. 
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2. Liikunta- ja nuorisolautakunta laatii nuorisovaltuustolle toimin-

tasäännöt yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja koulujen oppilaskuntien 

kanssa. Nuorisovaltuusto päättää itse toimintansa tavoitteista ja työ-

tavoista.  

  

3. Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää nuorisotoimen vuoden 2001 

talousarvioon määrärahan nuorisovaltuuston käyttöön. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

- - - - - - - - - 

 

 

 

KHALL   § 130 Nuorisovaltuuston toteuttamisen valmistelu on liikunta- ja nuorisolauta-

kunnan ja sen alaisessa toimintaorganisaatiossa vasta alkuvaiheessa. Mitään 

yksityiskohtia mm. nuorisovaltuuston lukumäärästä, valintatavasta, tehtävistä 

jne. ei ole olemassa. Siitä huolimatta tässä yhteydessä olisi syytä tehdä 

periaatepäätös, että asiaa valmistellaan aktiivisesti eteenpäin ja vuoden 2001 

alusta lukien Orivedellä toimisi nuorten oma “nuorisovaltuusto”. 

 

(Valmistelu: kaupunginjohtaja TV) 

 

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 

päättää seuraavaa: 

 

1. Toteaa, että valtuustoaloitteen pohjalta liikunta- ja nuorisolautakunnan 

valmisteltu esitys Oriveden nuorisovaltuuston aikaansaamisesta vuoden 

2001 alusta lukien on asian mukainen ja toteuttamiskelpoinen. 

 

2. Antaa liikunta- ja nuorisolautakunnan ja sen alaisen toimintaor-

ganisaation tehtäväksi esityksensä mukaisesti valmistella yksityis-

kohtaisesti kaikki tähän asiakokonaisuuteen liittyvät asiat siten, että ne 

ehditään ajoissa toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja mahdollisia 

päätöksiä varten. 
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3. Toteaa, että nuorisovaltuuston tosiasiallinen toimivalta ei ole kuntalain 

tarkoittamaa virallista toimivaltaa vaan lähinnä yhteistyöhön ja 

osallistumiseen perustuvaa tosiasiallista toimintaa. Määrärahakysymykset 

ratkaistaan vuoden 2001 talousarvion valmistelun yhteydessä siten, että 

nuorisovaltuuston mahdolliseen käyttöön tulevat määrärahat ovat vapaa-

aikatoimen toimialaan kuuluvan nuorisotoimen tulosalueen sisäisiä 

määrärahoja, joiden virallinen vastuu on kyseisellä toimielimellä ja 

tulosalueella. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

- - - - - 

 

 

KVALT   § 27    Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

- - - - -  

 

LIINU § 26  Nuorisovaltuuston perustamista on valmisteltu työryhmässä, jossa ovat 

mukana seuraavat:  

yhteiskoulu, oppilasedustajat Satu Jutila ja Anne Salonen, opettajien  

 edustaja Seija Säpyskä 

lukio, oppilasedustajat Jyrki Mattila ja Paavo Lähteenmäki, opettajien 

edustaja Johanna Eskola-Paloranta 

Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutti (ammattioppilaitos), oppi-

lasedustajat Juuso Nilsson ja Lasse Erkkilä, opettajien edustaja Veikko 

Raikari 

 

Nuorisovaltuustoa koskevat infotilaisuudet on järjestetty 8.9. lukiossa ja 

yhteiskoulussa, 19.9. ammattioppilaitoksella ja 29.9. Lintsillä.  

 

Työryhmässä on sovittu, että nuorisovaltuuston vaali järjestetään perjan-

taina 27.10. kouluaikana lukiossa, yhteiskoulussa, ammattioppilaitoksella ja 

Lintsillä klo 17-20. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle 

23.10.1982-27.10.1987 syntyneet orivesiläiset.  
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Nuorisovaltuuston jäsenmääräksi on työryhmässä sovittu 20 varsinaista 

jäsentä ja 20 varajäsentä. Äänioikeutettujen suhteessa on sovittu seuraa-

vista kiintiöistä: yhteiskoulu 10 nuorisovaltuutettua, lukio 4, ammattiop-

pilaitos 2, muut 4. Vaali suoritetaan siten, että yhteiskoululaiset äänestävät 

yhteiskoulun listalla olevia, lukiolaiset lukiolaisia, ammattioppilaitoksessa 

opiskelevat ammattikoululaisia ja näiden oppilaitosten ulkopuolella olevat 

listaa muut. 

 

Ehdokaslistat on jätettävä viimeistään maanantaina 23.10. ja numerot  

 arvotaan tiistaina 24.10. Ehdokaslistat julkaistaan myös Oriveden Sano- 

 missa 26.10. 

 

Esityslistan liitteenä on lähetetty ehdotus nuorisovaltuuston säännöistä 

niiltä osin, mikä koskee toiminnan tarkoitusta ja tehtäviä, jäseniä ja   

 jäsenten valintaa. 

Nuorisovaltuusto täydentää aikanaan sääntöjä itse ja tekee tarvittavat 

esitykset päättäjille nuorisovaltuuston asemasta ja nuorisovaltuutettujen 

  mahdollisista osallistumisoikeuksista lautakuntien kokouksiin.  

 

Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy 

nuorisovaltuuston perustamiseksi suoritetut toimenpiteet ja ehdotuksen-

nuorisovaltuuston säännöistä. Nuorisovaltuusto täydentää sääntöjä en-

simmäisessä kokouksessaan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

- - - - - -    

 

 

KHALL   § 242 Liitteenä ovat nuorisovaltuuston säännöt. Nuorisovaltuusto täydentää 

aikanaan sääntöjä ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 

nuorisovaltuuston asemasta ja mahdollisesta osallistumisoikeudesta 

toimielinten kokouksiin. 

 

(Valmistelu: kaupunginjohtaja TV) 
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Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi 

liikunta- ja nuorisolautakunnassa asian käsittelyn ja päätöksen sekä toteaa, 

että asiaan palataan sen jälkeen kunta valittu nuorisovaltuusto on 

kokoontunut ja tehnyt omat esitykset nuorisovaltuuston asemasta ja toi-

mivallasta sekä osallistumisesta toimielinten kokouksiin. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

Täytäntöönpano: 

- liikunta- ja nuorisolautakunta/toimenpiteet 

- lukion rehtori-sivistystoimenjohtaja/tiedoksi 

- kaupunginjohtaja/tiedoksi 

 

 


