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Pirkkalan nuorten neuvoston sääntö 

1 § Toiminta-ajatus  

Pirkkalan nuorten neuvosto on 13–18-vuotiaiden pirkkalalaisten nuorten poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin kunnassa. Nuorten neuvoston toiminta 

perustuu jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. 

Nuorten neuvoston tavoitteena on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden 

hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä 

muissakin asioissa, joiden nuorten neuvosto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. 

2 § Asema  

Nuorten neuvosto toimii Pirkkalan kunnassa kuntalain 26 §:n mukaisena nuorten 

vaikuttajaryhmänä. 

Nuorten neuvosto on kunnanhallituksen alainen nuorten osallistumis- ja vaikuttamiselin, jolla ei 

ole hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaa. Kunnanhallitus voi hallintosäännön 15 luvun 10 §:n 

2. momentin perusteella määrätä edustajansa ja varaedustajansa nuorten neuvostoon.  

Nuorten neuvosto toimii yhteistyössä Pirkkalan kunnan kaikkien tulosalueiden kanssa. Nuorten 

neuvoston käytännön toiminnassa avustaa konsernihallinto ja nuorisopalvelut.  

Pirkkalan hallintosäännön 12 luvun 8 §:n mukaan nuorten neuvosto voi nimetä valtuuston 

kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorten neuvoston edustajalla ei 

kuitenkaan ole läsnäolo- oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.  

Nuorten neuvoston edustajalla tai varaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus julkisten asioiden 

käsittelyn osalta kunnanhallituksen tai lautakunnan (pois lukien tarkastuslautakunta ja 

keskusvaalilautakunta) kokouksessa, mikäli ko. toimielin sen myöntää. Edustajan on edustettava 
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nuorten neuvoston näkemyksen mukaisesti edustustehtävissään. Nuorten neuvosto valitsee 

edustajan ja varaedustajan haluamallaan tavalla. 

3 § Tehtävät  

Pirkkalan nuorten neuvosto toimii kuntalain 26 §:n mukaisena nuorten vaikuttajaryhmänä, jonka 

tehtävänä on:  

1. pirkkalalaisten lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittäminen kunnassa  

2. tuoda kunnallinen päätöksenteko ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen lähemmäksi 

nuoria  

3. tuoda nuorten näkökulmaa kunnalliseen päätöksentekoon  

4. valmistella esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kunnan toimielimille ja muille tahoille 

ajankohtaisista ja nuorten tärkeäksi kokemista asioista  

5. edistää nuorten demokratiakasvatusta kunnassa  

6. kouluttaa itseään säännöllisesti sekä kehittää ja vakiinnuttaa toimintaansa ja 

asemaansa kunnassa  

7. kirjoittaa toimintasuunnitelma vuosittain loka-marraskuussa   

8. tehdä yhteistyötä muiden kuntalain 26 §:n mukaisten nuorten vaikuttajaryhmien 

kanssa seudullisesti ja valtakunnallisesti sekä kunnan muiden lasten ja nuorten 

vaikuttajaryhmien kanssa, kuten lasten parlamentin ja koulujen oppilas- ja 

opiskelijakuntien kanssa.  

Nuorten neuvoston jäsenen velvollisuutena on:  

• osallistua nuorten neuvoston kokouksiin ja toimintaan, ja ilmoittaa mahdollisesta 

esteestä sihteerille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta tai mahdollisimman 

pian  

• käyttäytyä asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla  

• hoitaa sovitut tehtävät asianmukaisesti ja ajallaan  

• saattaa nuorten neuvoston tietoon nuorilta sekä kunnan eri toimielimiltä tulleen 

palautteen ym. nuorten neuvostolle merkittävät tiedot  
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• olla osaltaan vaikuttamassa hyvään yhteishenkeen ja kannustaa muita nuorten 

neuvoston jäseniä osallistumaan  

• pitää suljetun kokouksen luottamukselliset keskustelut omana tietonaan  

• toimia tämän säännön velvoittamalla tavalla.  

4 § Toimikausi  

Pirkkalan nuorten neuvoston toimikausi kestää kaksi vuotta. Se alkaa 1. elokuuta ja päättyy 

viimeisen toimintavuoden heinäkuun 31. päivään. 

5 § Nuorten neuvoston valinta  

Kunnanhallitus asettaa Pirkkalan nuorten neuvoston 6 §:ssä mainittujen edustajatahoja 

nimeämistä jäsenistä.  

Nuorten neuvoston jäsenten valinta tehdään vaaleilla tai perustelluilla syillä siten, että 

oppilaskunta tai nuorisotoimi nimeää edustajansa kaikkien halukkaaksi ilmoittautuneiden 

oppilaiden tai nuorten keskuudesta. Nimettyjen jäsenten valinnassa tulisi mahdollisuuksien 

mukaan huomioida tasa-arvolain säännökset.  

Nuorten neuvoston jäsenehdokkaaksi voi asettua vähintään 13–18-vuotias pirkkalalainen nuori, 

joka valintavuonna täyttää 13 vuotta. Ehdokas saa täyttää 19 vuotta ennen neuvoston viimeisen 

toimintavuoden loppua eli toisen edustajakautensa aikana.  

Jokaisella nuorten neuvoston jäsenellä on oikeus pyrkiä uuteen nuorten neuvostoon, mikäli 

vaadittu ikäraja ei ole esteenä valinnalle.  

6 § Kokoonpano ja toimihenkilöt  

Pirkkalan nuorten neuvostoon kuuluu yhteensä yksitoista (11) iältään 13–18-vuotiasta nuorta. 

Paikat jakautuvat seuraavalla paikkajaolla 

Suupanniityn koulu   2 
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Nuolialan koulu (yläkoulu)  2 

Pirkkalan yhteislukio  2  

Pirkkalan nuorisopalvelut   3  

Avoimen haun paikat   2. 

Nuorisopalveluiden edustajiksi pyritään ensisijaisesti saamaan nuoria, jotka opiskelevat muissa 

kuin yllä mainituissa oppilaitoksissa tai eivät opiskele. 

Nuorten neuvosto järjestää ja koordinoi avoimen haun paikkojen hakuprosessin ja jäsenet 

valitaan arvalla ilmoittuneiden joukosta. 

Nuorten neuvoston jäsenyydestä anotaan eroa kirjallisesti kunnanhallitukselta. Edustajataho 

nimeää poisjääneen tilalle uuden jäsenen päättämällään tavalla. 

Toistuvasti nuorten neuvoston sääntöjä ja tarkoitusta laiminlyövä tai vahingoittava jäsen voidaan 

erottaa neuvostosta kokouksen yksimielisellä päätöksellä. 

Nuorten neuvosto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

Kansliapäällikkö nimeää nuorten neuvoston sihteerin ja tämän sijaisen. 

Nuorten neuvosto voi tarvittaessa asettaa alaisuudessaan toimivia työryhmiä valmistelemaan ja 

toteuttamaan erilaisia hankkeita. 

7 § Kokousmenettely 

Nuorten neuvoston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin Pirkkalan kunnan hallintosääntöä 

sekä yleistä kokouskäytäntöä. Asiat käsitellään puheenjohtajan tai sihteerin esittelystä. 

Nuorten neuvoston ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous, jossa valitaan puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtaja. Nuorten neuvoston järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle sihteeri ja tämä 

johtaa kokousta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. 
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Nuorten neuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouskutsut ja esityslistat 

lähetetään jäsenille nuorten neuvoston päättämällä tavalla. 

Nuorten neuvoston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä eli 6 

jäsentä. Puheenjohtajien puuttuessa sihteeri toimii puheenjohtajana. Kokoukset ovat 

pääsääntöisesti suljettuja, ellei nuorten neuvosto toisin päätä. 

Nuorten neuvostolla on oikeus pyytää kuultavaksi kunnan eri toimialojen asiantuntijoita. 

8 § Kokouspalkkio  

Nuorten neuvoston palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan 

hallintosäännössä määrätään luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista. 

Nuorten neuvoston kokouksiin osallistuvalle kunnan virkamiehelle suoritetaan kokouspalkkio 

Pirkkalan kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioita koskevien määräysten 

mukaisesti. 

9 § Toimintasäännön muuttaminen 

Nuorten neuvoston säännön vahvistaa kunnanhallitus. 

10 § Voimaantulo 

Tämä Pirkkalan kunnan nuorten neuvoston sääntö tulee voimaan 1.8.2021 lukien. 
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