
 
FORSSAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
 
1 § Toiminta-ajatus 
Nuorisovaltuusto on nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Se toimii 
apuna kunnallisessa päätöksenteossa tuoden nuorten näkökulman esille. 
Nuorisovaltuusto pyrkii edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamah- 
dollisuuksia Forssassa. Valtuusto kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen ja toimii 
vaikuttamiskanavana tehden aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille 
sekä muille toimielimille ja välittää nuorille tietoa heitä koskevista päätöksistä. 
 
2 § Asema 
Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen asiantuntijaelin, ja se toimii 
yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.  
Nuorisovaltuuston kokousedustajilla on mahdollisuus osallistua niiden lautakuntien koko- 
uksiin, joihin läsnäolo-oikeus on myönnetty ja joissa käsitellään nuoria koskevia asioita. 
Kutsun kokouksiin lähettää kyseisen toimielimen puheenjohtaja. Nuorisovaltuuston edus- 
tajilla on kokouksissa puheoikeus. Forssan kaupungin lautakuntiin ja muihin toimielimiin 
nimettävien nuorisovaltuutettujen kotipaikan tulee olla Forssa. 
 
3 § Tehtävät 
Nuorisovaltuusto 
1. edistää ja kehittää nuorison asemaa Forssassa 
2. välittää nuorten näkemyksiä kunnan luottamushenkilö- ja toimintaorganisaatioille 
3. edistää nuorille suunnatun virikkeellisen toiminnan järjestämistä  
4. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan 
koskevissa asioissa kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille 
5. seuraa nuoria koskevien asioiden käsittelyä ja kaupungin nuorille järjestämiä 
palveluja 
6. pitää yhteyttä kaupungin nuoriin ja nuorisotoimijoihin 
7. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista 
8. tiedottaa toiminnastaan, nuorten näkemyksistä sekä osaltaan tiedottaa 
nuorten palveluista 
9. monipuolistaa kaupungin tarjoamia palveluja nuorille 
10. pyrkii lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan 
11. käyttää aloitekanavaa työkaluna nuorten mielipiteiden esille saannissa 
 
4 § Toimikausi 
Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa 1.1. ja kestää kaksi vuotta. Ensimmäiset vaalit 
järjestetään syksyllä 2013, jolloin täysi toimikausi alkaa 1.1.2014. 
 
5 § Vaalit 
Forssan kaupungin nuorisovaltuustossa ovat vaalikelpoisia kaikki forssalaiset sekä 
Forssan ammatti-instituutissa, Forssan yhteislyseossa taikka Forssan perusopetuksessa 
opiskelevat 13 – 18 -vuotiaat nuoret.  
 
Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 20 varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita. 
 



Nuorisovaltuuston jäsenkiintiöt ovat vähintään seuraavat: Forssan ammatti-instituutti 6 
valtuutettua, Forssan yhteislyseo 6 valtuutettua, Forssan perusopetus (Kuhala, 
Keskuskoulu ja Tölön koulu) 6 valtuutettua ja vapaasti 2 valtuutettua.   
 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan asuinkunta on Forssa. 
 
Nuorisovaltuuston ehdokasasettelu tapahtuu elo-syyskuussa. Nuorisovaltuusto käsittelee 
ja hyväksyy ehdokasasettelun.  
 
Vaalit toimitetaan joka toinen vuosi syys-lokakuussa kussakin oppilaitoksessa oppilas- 
kuntien ja nuorisotoimen järjestäminä. Uuden valtuustokauden alkaessa valtuustosta pois 
jääville jäsenillä on vuoden läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kokouksissa.  
 
Vaalipaikkoina toimivat edellä mainitut oppilaitokset ja peruskoulut sekä nuorisotila 
Kuutamo.  
 
Nuorisovaltuuston vaalit ovat salaiset ja äänestys tapahtuu äänestyslipuilla. 
 
6 § Kokoukset ja toimihenkilöt 
Nuorisovaltuuston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin Forssan kaupungin hallinto-  
sääntöä sekä yleistä kokouskäytäntöä. 
Nuorisovaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja avaa nuoriso- 
toimen edustaja. Kokouksessa nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 
vapapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt. 
Nuorisotoimen edustaja johtaa kokousta, kunnes nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja on valittu. 
 
Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. 
Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta. 
Nuorisovaltuusto sopii kutsujen lähettämistavasta järjestäytymiskokouksessaan. 
 
Kokouskutsussa on ilmettävä paikka, aika sekä käsiteltävät asiat. Esityslistan kokouksiin 
laatii puheenjohtaja tarvittaessa yhteistyössä nuorisotoimen edustajan kanssa. Edellisen 
kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa esillä olevat 
asiat esittelee pääsääntöisesti puheenjohtaja, jollei jonkin asian osalta toisin päätetä. 
 
Kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä 
on paikalla. 
 
7 § Työryhmät 
Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa jakaantua työryhmiin, jotka kokoontuvat valmistelemaan 
toimialueeseensa kuuluvia asioita. Työryhmän vastaavaksi nimetään yksi nuorisovaltuu- 
tetuista. Nuorisovaltuusto voi kutsua työryhmään varajäseniä tai muita nuoria valmistele- 
maan tai toteuttamaan nuorisovaltuuston toimintaa. 
 
8 § Talous 
Forssan kaupunki varaa vuosittain nuorisotoimen budjettiin määrärahan nuorisovaltuuston 
toimintaan. 
 
Nuorisovaltuusto laatii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa myönnettyyn määrärahaan 



perustuvan vuotuisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Suunnitelma esitetään sivistys- ja 
tulevaisuuslautakunnalle. Toiminnasta aiheutuvat laskut käsitellään samoin kuin nuoriso- 
toimen laskut. 
 
9 § Nuorisovaltuustosta eroaminen 
Nuorisovaltuuston jäsenen halutessa erota nuorisovaltuustosta hänen tulee ilmoittaa siitä 
kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Eroilmoitus käsitellään seuraavassa 
nuorisovaltuuston kokouksessa, ja eronneen tilalle valitaan uusi jäsen. 
 
10 § Toimintasäännön muuttaminen 
Toimintasäännön muuttamisesta päättää kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunta. 
Muutos voidaan tehdä lautakunnan tai nuorisovaltuuston aloitteesta.  
 
 


