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1 § 

Toiminta-ajatus 

 
Haminan nuorisovaltuusto on haminalaisten nuorten poliittisesti sitoutumaton vai-
kuttajaryhmä, joka toimii Haminan nuorisotoimen alaisuudessa. Nuorisovaltuuston 
tarkoitus on valvoa ja edistää nuorten mielipiteiden kuulumista ja oikeuksien to-
teuttamista kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita 
nuorten elinolojen parantamiseksi, osallistuu pyydettäessä Haminan kaupungissa 
ja /tai seutukunnassa valmisteilla olevien asioiden valmisteluun, järjestää nuorille 
tapahtumia ja kannustaa toiminnallaan myös muita nuoria aktiiviseen kansalai-
suuteen.  

 
2 §  

Nuorisovaltuuston kokoonpano  

 
Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kolmetoista ja enintään yhdeksäntoista 13-
21-vuotiasta, haminalaista nuorta. Valintahetkellä nuorisovaltuuston jäsenten on 
oltava haminalaisia. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi asettaa 
työryhmiä. Haminan nuorisovaltuuston jäsen ei voi kuulua minkään muun kunnan 
nuorisovaltuustoon.  
 
Kaupunginhallitus voi nimetä keskuudestaan nuorisovaltuuston yhdyshenkilön ja 
hänelle varahenkilön, joka saa osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella.  

 
3 §  

Nuorisovaltuuston toimikausi ja valinta  

 
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuustoon valitaan 
13-19 henkilöä. Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin 13-19, tulevat kaikki vali-
tuksi, eikä vaaleja tarvitse toimittaa. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vaaleilla, 
jos ehdokkaita on enemmän kuin yhdeksäntoista.  
 
Ehdokkaiksi voivat asettua haminalaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät 
sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät he, jotka täyttävät sinä vuonna kaksi-
kymmentäkaksi (22) vuotta. Nuorisovaltuuston vaaleissa voivat äänestää kaikki 
haminalaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista 
(13), mutta eivät kahtakymmentäkahta (22) vuotta. Äänestys tapahtuu erikseen 
ilmoitettavalla tavalla ja erikseen ilmoitettavissa paikoissa. Vaalitavasta ja äänes-
tyspaikoista ilmoitetaan vähintään Haminan kaupungin nettisivuilla.  
 
Ehdokasasettelu nuorisovaltuustoon alkaa viimeisen toimikauden syyskuussa 
(1.9.) ja päättyy syyskuun viimeisenä päivänä. Uusi nuorisovaltuusto valitaan lo-
kakuussa, joko lokakuun aikana toimitettavissa vaaleissa, tai suoravalintana eh-
dokasmäärästä riippuen. 
 
Vaalituloksista sekä Haminan nuorisovaltuuston uudesta kokoonpanosta ilmoite-
taan Haminan kaupungin nettisivuilla sekä annetaan tiedoksi kaupunginhallituk-
selle ja hyvinvointivaliokunnalle. 
 
Nuorisovaltuusto voi päätöksellään täydentää jäsenistöään myös toimikautensa 
aikana. Mikäli toimintaan ilmoittautuu toimikauden kuluessa mukaan enemmän 
ehdokkaita kuin on paikkoja, nuorisovaltuusto valitsee uudet nuorisovaltuutetut 
ehdokkaiden joukosta suljetulla lippuäänestyksellä.  
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4 §  
Kokous  

 
Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa (n. 1-2 kertaa kahdessa kuukaudessa). 
Kokouksen esityslistan laatii puheenjohtajisto ja sihteeristö yhdessä nuorisoval-
tuuston toiminnasta vastaavan työntekijän kanssa. Kokouksen kutsuu koolle pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsut toimitetaan sähköisesti viimeis-
tään viisi vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet nuorisovaltuutetuista.  
 
Kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston toiminnasta vastaa-
valla kaupungin työntekijällä ja muilla kaupungin toimielinten nimeämillä henki-
löillä. Muutoin kokoukset ovat suljettuja, mutta nuorisovaltuusto voi halutessaan 
kutsua kokouksiin muita henkilöitä. 

 
5 §  

Nuorisovaltuuston jäsenyydestä vapautuminen 

 
Nuorisovaltuustossa voi olla jäsenenä sen toimintavuoden loppuun, jolloin täyttää 
21- vuotta. Tämän jälkeen nuorisovaltuutettu vapautetaan automaattisesti nuori-
sovaltuuston päätöksellä toiminnasta. 
 
Nuorisovaltuutettu voi erota nuorisovaltuustosta jättämällä nuorisovaltuustolle kir-
jallisen pyynnön, jolla hän pyytää eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä.  
 
Nuorisovaltuustosta tulee erota, jos muuttaa pois Haminasta.  
 
Nuorisovaltuuston toiminnasta voi tulla myös erotetuksi. Mikäli nuorisovaltuuston 
jäsen on kolme kertaa poissa kokouksesta ilmoittamatta etukäteen estettä nuori-
sovaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, voidaan hänet erottaa. 
Erottamispäätöksen, sekä päätöksen eron myöntämisestä tekee nuorisovaltuus-
ton kokous.  

 
6 §  

Esityslistat ja pöytäkirjat 

 
Nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Haminan kaupungin nettisi-
vuilla erikseen sovitussa paikassa. Pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi hyvinvointiva-
liokunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille.  

 
7 §  

Edustus Haminan kaupungin toimielimissä 

 
Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Haminan kaupungin 
hallintosäännön mukaisesti Haminan kaupungin alaisissa valiokunnissa ja kau-
punginvaltuustossa. Edustus voidaan määrätä myös kaupunginvaltuuston, kau-
punginhallituksen tai valiokunnan asettamiin työryhmiin, seminaareihin tai muihin 
tilaisuuksiin toimielimen niin halutessa.  
 
Seudullisesti nuorisovaltuuston edustajilla on kaksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella 
varustettua paikkaa ja kaksi varapaikkaa seudullisessa joukkoliikennejaostossa 
(perustuu Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunnan toimintasääntöön). 
Kotkan, Haminan ja Pyhtään nuorisovaltuustot jakavat paikat keskenään.  
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Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat ja varaedustajat kaupungin 
toimielimiin toimikautensa alussa. Edustajia voidaan vaihtaa kesken kauden nuo-
risovaltuuston päätöksellä.  
 
Kaupungin toimielimiin valitut nuorisovaltuuston edustajat huolehtivat, että toimie-
limissä käsittelyyn tulevat asiat otetaan nuorisovaltuustossa käsittelyyn ennen 
asian lopullista päätöksentekoa kaupungin toimielimessä. Edustajan tulee toimit-
taa kyseisen toimielimen esityslistat nuorisovaltuustolle. 

 
8 §  

Osallistuminen kaupungin asioiden valmisteluun 

 
Nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan tarvittaessa mukaan valmistelutyöryhmään. 
Tällöin nuorisovaltuustolle osoitetaan pyyntö nimetä oma edustajansa valmistelu-
työryhmään. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan oman edustajansa valmis-
telutyöryhmään omassa kokouksessaan.  
 
Nuorisovaltuustolle lähetetään tarvittaessa lausunnolle kaupungin valmistelussa 
olevia asioita samaan tapaan, kuin valiokunnille, tai vammaisneuvostolle ja van-
husneuvostolle. 
 
Nuorisovaltuutettuja kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi asioita valmisteleviin työ-
ryhmiin. 
 
Nuorisovaltuustolla on kuntalain 23 §:n mukaisesti oikeus tehdä aloitteita kunnan 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet toimitetaan sähköisesti kaupungin kirjaa-
moon ja ne käsitellään kaupungin aloitteiden käsittelyperiaatteiden mukaisesti. 
 

 
9 §  

Kokouspalkkiot ja koulutukset  

 
Nuorisovaltuuston kokouspalkkioksi vahvistetaan 20 Euroa. Nuorisovaltuutetuille 
ei makseta erikseen kilometrikorvauksia nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumi-
sesta. Kokouspalkkion ehtona on, että kokous on säädetyllä tavalla koolle kut-
suttu ja päätösvaltainen. Kokouspalkkio maksetaan kuitenkin enintään kerran 
kuukaudessa pidetystä kokouksesta. Nuorisovaltuuston työryhmiin osallistumi-
sesta ei makseta kokouspalkkiota. 
 
Kokouspalkkioille on varattu hyvinvointivaliokunnan budjettiin erillinen talousar-
viokohta, joka ei ole sidoksissa nuorisovaltuuston toimintabudjettiin. 
 
Valiokuntiin ja kaupunginvaltuuston kokouksiin osallistuville nuorisovaltuuston 
edustajille maksetaan kokouspalkkiona 50% Haminan kaupungin palkkiosäännön 
mukaisesta kokouspalkkiosta. Tässä sovelletaan kaupungin luottamushenkilöiden 
matkakorvauskäytäntöä. 
 
Niille nuorisovaltuutetuille, jotka valitaan edustamaan Haminan nuorisovaltuustoa 
esim. nuorisovaltuustojen piirijärjestön yleiskokouksiin, korvataan juna- tai bussili-
put, tai muulla tavoin järjestetään heille kuljetus kokouksiin.  
 
Nuorisovaltuusto voi keskuudestaan lähettää edustajia koulutuksiin tai tapahtu-
miin, joiden matkakulut korvataan nuorisovaltuuston toimintabudjetin sisältä.   
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10 §  

Valiokunta- ja valtuustokummit 

 
Valiokunnat ja kaupunginvaltuusto saavat valita keskuudestaan nuorisovaltuuston 
valiokunta- ja kaupunginvaltuustoedustajille ”kummit”. Kummin tehtävänä on tu-
kea nuorisovaltuuston edustajaa, opastaa kunnallisessa päätöksenteossa ja asi-
anomaisen valiokunnan toiminnassa.  
 
Kummit saavat koulutusta tehtäväänsä. Pääsääntöisesti nuorisovaltuuston edus-
taja ja kummi sopivat keskenään käytännön toimintatavoista.  

 
 
11 §  

Talous 

 
Nuorisovaltuustolle varataan kaupungin talousarviossa omaa käyttötaloutta kos-
keva toimintabudjetti asian omaisen valiokunnan talousarvioon. Nuorisovaltuusto 
vastaa asianomaiselle valiokunnalle talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan 
käytöstä ja sille asetetuista toiminnallisista tavoitteista. Nuorisovaltuusto osoittaa 
asianomaiselle valiokunnalle tavoitteiden mukaisen toiminnan laatimalla toiminta-
kertomuksen vuosittain, joka saatetaan valiokunnan jäsenten tietoon.  
 
Nuorisovaltuusto noudattaa taloudenpidon osalta Haminan kaupungin hallinto-
sääntöä, asianomaisen valiokunnan toimintasääntöä sekä kaupungin hankintaoh-
jeistusta (talousarviontäytäntöönpano-ohjetta). Aktiivisena ja osallisena -palvelu-
prosessin palvelupäällikkö vastaa nuorisovaltuuston hankinnoista ja allekirjoittaa 
sopimukset. Nuorisovaltuutetuilla ei ole sopimusten allekirjoitusoikeutta eikä oi-
keutta kilpailuttaa hankintoja. Nuorisovaltuusto on vastuussa hankinnoistaan, so-
pimuksistaan ja kaikesta käytännön tason taloudenpidostaan palvelupäällikölle 
sekä hyvinvointivaliokunnalle. Sama sääntö koskee myös nuorisovaltuuston alai-
sia työryhmiä (esim. normipäivä). Nuorisovaltuusto ei voi luovuttaa talousvastuu-
taan työryhmille, vaan kaikki hankinnat ja sopimukset tulee hoitaa palvelupäälli-
kön kautta ja raportoida nuorisovaltuustolle. 

 
12 §  

Toimintasäännön muuttaminen 

 
Toimintasääntöä voidaan esittää muutettavaksi nuorisovaltuuston kahden kolmas-
osan enemmistön päätöksellä. Sääntöä voidaan muuttaa tai tarkistaa myös asian-
osaisen valiokunnan tai kaupunginhallituksen aloitteesta. Toimintasääntö tarkiste-
taan tarvittaessa aina kaupungin organisaatiouudistuksen johdosta tai hallinto-
sääntöä päivitettäessä sekä silloin, kun sen toimintaa koskevassa lainsäädän-
nössä tapahtuu olennaisia muutoksia.  

 
13 §  

Toimintasäännön voimaantulo 

 
Haminan nuorisovaltuuston toimintasääntö tulee voimaan, kun kaupunginhallitus 
on hyväksynyt sen. Voimassa olevaa toimintasääntöä noudatetaan siihen saakka, 
kunnes päivitetty toimintasääntö on hyväksytty. 
 

 


