
 
 

 

KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 2020 - 2021 

- ehdotus maakuntahallitukselle 

Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnan alueella tehtävään 

päätöksentekoon sekä tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa 

lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin sekä tehdä aloitteita. Ryhmä on 

puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.  

Maakuntahallitus asettaa työryhmän, joka muodostaa Keski-Suomen maakunnallisen 

nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuuston jäsenet nimetään vuodeksi kerrallaan ajalle 1.12. - 30.11. 

Maakuntahallituksen hyväksymän toimintasäännön lisäksi nuorisovaltuustolla on vuosittain ryhmän 

sisäisesti päivitettävä toimintaohje.  

 

1. Keski-Suomen nuorisovaltuuston jäsenten valinta 

 

Keski-Suomen nuorisovaltuustoon nimetään kaksi edustajaa jokaisesta Keski-Suomen kunnasta. 

Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on lisäksi kuusi (6) avointa paikkaa, jotka eivät ole 

kuntasidonnaisia.  

 

2. Toimikausi 

 

Keski-Suomen nuorisovaltuusto nimetään vuodeksi kerrallaan ajalle 1.12. - 30.11.  

 

3. Kokous- ja toimintakäytännöt 

 

Järjestäytymiskokouksessa käydään läpi toimintaohje, jossa määritellään kokouskäytännöt sekä 

kauden toimintasuunnitelma.  

 

4. Matkakorvaukset, kokouspalkkio ja muut talous  

 

Edustajille mahdollistetaan ryhmän leireille, kokouksiin ja edustuksellisiin tilaisuuksiin osallistuminen 

matkakustannukset korvaten tai etäyhteyksin. Kulukorvauksen maksamisesta sovitaan vuosittain 

järjestäytymiskokouksen yhteydessä budjetin sallimissa rajoissa.  

 

5. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä muiden luottamustehtävien valinta 

 

Puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä 

järjestäytymiskokouksessa. Muut luottamustehtävät ja niihin henkilöiden valintatapa määritellään 

toimintaohjeessa, joka hyväksytään vuosittain järjestäytymiskokouksessa.  

 

 

 



 
 

6. Toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen 

 

Jokaisen toimikauden alussa nuorisovaltuuston jäsenet laativat kaudelle toimintasuunnitelman, joka 

annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi.  

 

7. Yhteistyö maakunnan liiton kanssa ja edustukset ryhmissä 

 

Keski-Suomen nuorisovaltuusto on maakuntahallituksen nimeämä työryhmä.  

 

Nuorten vaikuttamista maakunnallisessa päätöksenteossa edistetään järjestämällä tapaamisia 

tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa maakuntahallituksen ja nuorisovaltuuston kesken.  

 

Keski-Suomen nuorisovaltuustolla tai nuorisovaltuuston valtuuttamana muiden nuorten 

vaikuttajaryhmien edustajilla on mahdollisuus osallistua maakunnan liiton organisoimiin tai 

koollekutsumiin työryhmiin ja tilaisuuksiin erikseen sovitusti.  

 

Nuorten ajatusten, mielipiteiden ja näkökulmien esiintuomisen edistämiseksi maakunnan liitto 

mahdollistaa omalta osaltaan esimerkiksi kansanedustajien ja maakunnallisen nuorisovaltuuston 

yhteistapaamisen sekä kansanedustajien osallistumisen vuosittaiseen maakunnalliseen 

Nuorisofoorumiin.  

 

Maakunnan liiton ja nuorisovaltuuston yhteistoimintaa edistetään järjestämällä vähintään kerran 

vuodessa yhteistyötapaaminen Keski-Suomen liiton henkilöstön kanssa. 

 

Keski-Suomen nuorisovaltuusto osallistuu mahdollisuuksien mukaan Keski-Suomen 

maakuntavaltuuston kokouksiin.  

 

 

8. Yhteistyö kuntien nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien kanssa 

 

Keski-Suomen nuorisovaltuusto koostuu kuntien edustajista, jolla varmistetaan maakunnallinen 

kattavuus ja välitön yhteistyö.  


