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Sipoon nuorisovaltuuston toimintaperiaatteet
Nuorisovaltuuston jäsenten valinta
Nuorisovaalit järjestetään yhteistyössä Sipoonjoen koulun,
Kungsvägens skolan, Sipoonlahden koulun, Sibbo gymnasiumin,
Sipoon lukion, Enterin sekä kunnan nuorisopalveluiden kanssa.
Vaaleja varten valitaan vaalitoimikunta perustuen 1
opettajaedustajasta edellä mainituista kouluista, 2
nuorisovaltuuston jäsenestä sekä 2 nuoriso-ohjaajasta, yhteensä
10 henkilöä. Vaalitoimikunta päättää mahdollisista muista
äänestyspaikoista erikseen, mutta pääosin äänestäminen tapahtuu
kouluilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni nuori
Sipoossa äänestämään.
Äänioikeutettuja ovat Sipoossa asuvat 13–20-vuotiaat.
Ehdokkaaksi haluavat voivat ilmoittautua vaalitoimikunnalle jättämällä kirjallisen valmiin
ilmoittautumislomakkeen varustettuna valokuvalla ehdokasasetteluajan sisällä, jonka
ajankohdan vaalitoimikunta päättää erikseen. Ehdokasasetteluaika on vähintään 1
kuukauden pituinen. Ehdokasasettelun päätyttyä vahvistetaan ehdokkaat ja julkistetaan
ehdokaslista vaalitunnusnumeroineen.
Nuorisovaalien kampanjavaihe kestää 2 viikkoa. Kampanjassa saa käyttää mitä tahansa
teemoja ja tunnuksia, ei kuitenkaan sellaisia, jotka on kielletty valtiollisissa vaaleissa, kuten
esim. rasistiset mielipiteet.

Nuorisovaltuuston jäsenten ikä ja lukumäärä
Nuorisovaltuuston jäsenten ikäjakauma valintahetkellä on 13–20 vuotta.
Nuorisovaltuuston ehdokkaiden koulukohtainen lukumäärä suhteutetaan äänioikeudellisten
oppilaiden lukumäärään, siten että 100 äänioikeudellista oppilasta vastaa yhtä jäsenpaikkaa.
Muut 13–20-vuotiaat sipoolaiset saavat jäsenpaikkoja samalla periaatteella. Mikäli
äänioikeudellisten oppilaiden lukumäärä on lähempänä alkavaa 100, pyöristetään saatujen
jäsenpaikkojen määrä ylöspäin. Esimerkiksi 270 pyöristyy 300.
Jäsenten tulee olla valintahetkellä sipoolaisia.
Kiintiöt nuorisovaltuuston jäsenpaikoissa:
Koulukohtaiset kiintiöt, riippuvat koulun äänioikeudellisten oppilaiden lukumäärästä.
Vähimmäiskiintiö on kuitenkin jokaisesta koulusta vähintään 2 jäsenpaikkaa.
Muiden kuin Sipoossa opiskelevien sipoolaisten jäsenpaikkakiintiö on aina vähintään 4.
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Äänimääriä laskettaessa toimitaan kiintiöiden suhteen kuten yllä mainitaan.
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikautensa, nuorisovaltuuston
puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston jäseneksi vaalituloksen mukaisessa
sisääntulojärjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Samalla puheenjohtaja täydentää
varavaltuutettujen listaa siten, että varavaltuutettuja on sääntöjen määräämä
vähimmäismäärä.
Mikäli nuorisovaltuuston paikkamäärä ei ole täynnä ja nuori haluaa päästä
nuorisovaltuustoon toimintakauden keskellä, hänen tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus
nuorisovaltuustolle. Hakemusten käsittelyn ja kokoukseen tuomisen hoitaa erikseen
nuorisovaltuuston vaaleilla valituista jäsenistä koostuva ydinryhmä.
Jos nuorisovaltuutettu on kolme kertaa peräkkäin poissa kokouksista ilman todellista ja
painavaa syytä, on nuorisovaltuustolla oikeus erottaa hänet nuorisovaltuustosta.
Nuorisovaltuuston jäsen voidaan erottaa myös painavan syyn takia. Jäsen voidaan erottaa
vain ⅔ määräenemmistöllä kokouksessa, mutta erottamisen toteutumiseen vaaditaan
kuitenkin sitä, että 50 % kaikista nuorisovaltuutetuista puoltaa erottamista. Erottamiseen voi
johtaa esimerkiksi epäasiallinen käyttäytyminen tai kaikenlainen rasismi kokouksissa tai
vapaa-ajalla nuorisovaltuuston nimissä.

Nuorisovaltuuston jäsenten toimikausi ja varat
Nuorisovaltuuston toimikausi on 3 vuotta.
Nuorisovaltuustolle varataan vuosittain oma osamääräraha, joka käytetään mm. seuraaviin
toimintoihin; kouluttautuminen, vierailut, monistukset, sekä muut toiminnasta syntyvät
kustannukset.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan 20 euron suuruinen kokouspalkkio ja
puheenjohtajalle maksetaan 30 euron suuruinen kokouspalkkio.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan matkakorvaukset kunnan taksojen mukaisesti.
Nuorisovaltuutetuille maksetaan matkakorvaukset myös opiskelupaikkakunnalta kotimaassa,
mikäli valtuutettu asuu siellä. Tällöin korvaus maksetaan yleisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan.

Nuorisovaltuuston toiminta
- Nuorisovaltuusto tekee aloitteita kunnan eri valiokunnille ja jaostoille.
- Nuorisovaltuusto valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin.
Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa,
sivistysvaliokunnassa, sivistysvaliokunnan suomenkielisessä koulutusjaostossa,
sivistysvaliokunnan ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, vapaa-ajanjaostossa, sosiaali- ja
terveysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa, maankäyttöjaostossa sekä
elinkeinojaostossa.
- Nuorisovaltuusto tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa uusien ideoiden
syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.
- Nuorisovaltuusto toimii suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.
- Nuorisovaltuusto nimittää keskuudestaan itselleen sihteerin, joka toimii kokouksissa
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sihteerinä yhdessä nuorisopalveluiden työntekijän kanssa.
- Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu aina nuorisopalveluiden työntekijä.
- Nuorisovaltuustolle järjestetään heti alkuun kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää
koulutusta.
- Nuorisovaltuuston aloittaessa sen tulee laatia toimikaudelleen toimintasuunnitelma.
Suunnitelma tulee laatia puolen vuoden sisällä ensimmäisestä kokouksesta.
- Nuorisovaltuuston esityslistat on oltava viimeistään 4 päivää ennen kokousta valtuutetuilla.
- Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton.
- Nuorisovaltuusto perustaa järjestäytymisen jälkeen valmisteluryhmän, joka huolehtii
päivittäisasioiden hoitamisesta. Valmisteluryhmä koostuu puheenjohtajistosta sekä
sihteeristä.
- Nuorisovaltuuston jaosto- ja valiokuntaedustajat pääsevät samoihin julkisiin kunnallisiin
asiakirjoihin käsiksi, kuin jaosto- ja valiokuntajäsenet.

Nuorisovaltuuston kokoukset
- Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
- Nuorisovaltuusto kokoontuu myös, jos ¼ varsinaisista jäsenistä vaatii.
- Nuorisovaltuustokokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet jäsenistä.
- Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajansa nuorisovaltuustoon.
- Nuorisovaltuuston kokouksesta laaditaan pöytäkirjaa, suomeksi ja ruotsiksi. Pöytäkirjaa
tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.
- Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä niin kuin valtuusto päättää.
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