
 

Laitilan kaupungin nuorisovaltuuston työjärjestys 
 
1 § Yleistä 

1.1 Nuorisovaltuusto toimii kaupunginhallituksen 
alaisuudessa. 

1.2 Nuorisovaltuuston valinnan ja päätöksenteon tulee olla 
riippumaton poliittisista ja uskonnollisista järjestöistä. 

1.3 Nuorisotoimen työntekijä toimii nuorisovaltuuston 
sihteerinä, tukihenkilönä sekä esittelijänä.  

1.4 Nuorisovaltuuston tehtävänä on ajaa nuorten asioita 
kaupungissa, tehdä aloitteita kaupungin toimielimille ja 
jaostoille sekä halutessaan järjestää toimintaa laitilalaisille 
nuorille. 

 
2 § Tiedottaminen 
 2.1.  Esittelijä-sihteeri laatii pöytäkirjan. 

2.2 Pöytäkirjat ovat julkisia ja ne ovat nähtävillä kaupungin 
tietoverkossa. 

2.3 Valtuuston kokoukseen on julkisella sanalla 
pääsy.Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä 
sähköisesti kaupungin verkkosivuilla. 

 
3§ Toimintakausi ja puheenjohtajisto 

3.1 Nuorisovaltuuston jäsenen toimikausi on jäsenen 
valinnasta seuraavat kaksi (2) kalenterivuotta.  

3.2 Puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja, 1. 
varapuheenjohtaja ja 2.varapuheenjohtaja. 

3.3 Puheenjohtajisto valmistelee kokousasioita yhdessä 
esittelijä-sihteerin kanssa. 

3.4 Puheenjohtaja kutsuu puheenjohtajiston koolle. 
3.5 Puheenjohtajisto käyttää tarvittaessa ulkopuolisia 

asiantuntijoita kokouksissaan. 
3.6 Puheenjohtajisto edustaa nuorisovaltuustoa ulospäin sekä 

yhdessä että erikseen. 
 
4 § Jäsenistö 

4.1 Nuorisovaltuustovaaleissa vaalikelpoisia ja 
äänioikeutettuja ovat 7-luokkalaiset – vaalipäivänä alle 
18-vuotiaat laitilalaiset nuoret. 



 

4.2 Nuorisovaltuuston vaali toimitetaan vuosittain 
marraskuussa. 

4.3 Nuorisovaltuustossa varsinaisia jäseniä on 13. 
Varajäseninä toimivat kunkin kiintiön osalta vaaleissa 
ehdolla olleet nuoret saadun äänimäärän perusteella. 

4.4 Jäseniksi valitaan Varppeen yläkoulusta kahdeksan (8) ja 
toisen asteen oppilaitoksista viisi (5) laitilalaista nuorta. 

4.5 Mikäli valtuutettu on estynyt saapumasta 
nuorisovaltuuston kokoukseen, on hän velvollinen 
ilmoittamaan asiasta kiintiönsä varavaltuutetulle. 

4.6 Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto kutsuu jäsenen 
motivaatiokeskusteluun, mikäli jäsen on kolmesta 
peräkkäisestä kokouksesta pois ilman syytä. 

4.7  Nuorisovaltuustosta eroaminen tapahtuu kirjallisella 
eroanomuksella puheenjohtajistolle. 

5 § Kokoukset 
5.1 Nuorisovaltuusto pitää kokouksensa pääsääntöisesti 

kahden (2) kuukauden välein, tarvittaessa useammin 
Laitilan nuorisotalolla tai muualla valtuuston päättämässä 
paikassa. 

5.2 Nuorisovaltuuston kutsuu koolle esittelijä-sihteeri viikkoa 
ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava 
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, nuorisovaltuuston 
päättämällä tavalla. 

5.3 Kokoukset ovat julkisia. 
5.4 Kokousten enimmäiskestoaika on ohjeellisesti kaksi (2) 

tuntia. 
5.5 Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja 

puheenjohtaja myöntää puheenvuorot 
pyyntöjärjestyksessä. 

5.6 Äänestykset suoritetaan kädennostoäänestyksinä. 
Henkilövalinnat suoritetaan suljettuna lappuäänestyksenä. 
Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arpomalla. 
Muissa kuin henkilövalinnoissa puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. 

5.7 Nuorisovaltuuston valitsemat edustajat osallistuvat 
Laitilan kaupungin toimielinten työskentelyyn siten kuin 
toimielimet ovat päättäneet. 



 

5.8 Kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 15 euroa. 
 
6 § Työryhmät 

6.1 Nuorisovaltuusto voi halutessaan asettaa työryhmiä 
keskuudestaan. Työryhmien tehtävänä on valmistella 
asiaa nuorisovaltuuston käsittelyä varten. 

6.2 Työryhmän ohjeellinen koko on 2-3 henkeä. Lisäksi siihen 
voi kuulua ulkopuolisia jäseniä. 

 
7 § Talous 

7.1 Nuorisovaltuusto päättää itsenäisesti kaupungin 
talousarviossa vuosittain sille osoitettujen määrärahojensa 
käytöstä. 

7.2 Sivistyslautakunnalla on otto-oikeus nuorisovaltuuston 
määrärahojen käyttöä koskeviin päätöksiin. 

 
8 § Edustus toimielimissä 

8.1 Nuorisovaltuusto valitsee jäsenet vuosittain kuhunkin 
toimielimeen johon toimielin on myöntänyt 
nuorisovaltuuston jäsenelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden. 

8.2 Toimielinten kokouksissa nuorisovaltuutetun velvollisuus 
on tuoda esiin Laitilan nuorisovaltuuston mielipide ja 
kanta käsiteltäviin asioihin. 
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