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 Haluan kiittää kaikesta avusta, jota saamme päivittäin niin jäsenistöltämme, sidosryhmiltäm-
me, alumnitoimijoiltamme kuin päättäjiltäkin. Ilman kaikkia teitä emme pystyisi tekemään näin laa-
dukasta ja kattavaa työtä. Vision me olemme luoneet yhdessä. Vision Suomesta, jossa jokaisella 
nuorella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, ilman, että kukaan edes kysyy miksi se on tärkeää. 
 Tämän vision me myös saavutamme yhdessä, siitä olen aivan varma. Vauhti on hurja, eikä 
meillä ole pienintäkään aikomusta hidastaa. 

Pitelet käsissäsi arvokasta opasta – nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla 
on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua, yksi parhaista keinoista on nuorisoval-
tuustotoiminta. Suomalaiset nuoret ovat hyvässä asemassa myös lainsäädännön kannalta, sillä meillä 
on nuorisolaki, joka toteutuessaan oikeuttaa nuoret osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa.
 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on tehnyt kohta 15 vuoden ajan arvokasta työtä 
nuorten osallisuuden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla. Liitto tukee paikallisia nuorisovaltuus-
toja, sekä auttaa uusien nuorten vaikuttajaryhmien perustamisessa. Liitto kouluttaa, tiedottaa ja luo 
yhteistyöverkostoja nuorisovaltuustojen välille, valtakunnallista edunvalvontaa unohtamatta. Meille 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa nuorten osallisuuden edistäminen on jokapäiväistä ja palkitse-
vaa työtä. 
 Tämän oppaan sivuilta löytyy kat-
tava paketti tietoa nuorisovaltuustoista. 
Kerromme mikä nuorisovaltuusto on, 
mitä kaikkea sellaiset tekevät, ja nuo-
risovaltuutetuille annamme ohjeita 
aina kokoustekniikasta tapahtumien 
järjestämiseen ja tiedottamiseen. 
Mitä on tehokas vaikuttaminen? 
Vastauksen löydät tästä oppaas-
ta! Mikään toiminta ei kuitenkaan 
kehity ilman jatkuvaa arviointia. 
Siksi olemme luoneet oman ar-
viointimenetelmän nuorisoval-
tuustotoiminnan kehittämi-
seksi. Arviointimenetelmän 
löydät myös oppaan sivuil-
ta!

JOHDANTO
Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

Senni Raunio
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen 
Liitto – Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on Suomen nuorisovaltuustojen ja vastaavien (nuori-sofoorumit, -parlamentit yms.) paikallisten vaikuttajaryhmien vuonna 1998 perustettu koulutus-, tie-dotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja neuvoa nuorten vaikuttajaryhmiä toiminnassaan. Yhtä tärkeää on myös ylipäänsä nuorten osallisuuden ja vaikut-tamismahdollisuuksien edistäminen. Käytännössä yhdistys siis pyrkii pitämään nuorisovaltuustotoi-minnan elinvoimaisena ja tekemään sitä tunnetuksi valtakunnan tasolla.
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Nuorilla on lain mukaan oikeus tulla kuulluksi heitä koskevassa päätöksenteossa sen kaikilla tasoilla 
aina kunnallisesta valtakunnalliseen päätöksentekoon. Vanhimmat nuorisovaltuustot ovat toimineet 
yhtäjaksoisesti 90-luvun loppupuolelta saakka, mutta nuorisovaltuustotoimintaa ei vieläkään tunneta 
riittävän laajasti. Nuorisovaltuustoja tai vastaavia nuorten vaikuttajaryhmiä on tällä hetkellä n. 70% 
kunnista.
 Nuorisovaltuusto on yleisnimitys paikallisille nuorten vaikuttajaryhmille, joita nimitetään ym-
päri Suomen eri tavoilla. Nuorisovaltuuston ohella muita nimityksiä ovat esimerkiksi nuorisofoorumi, 
nuorten edustajisto, nuorten parlamentti tai nuorisoneuvosto. 
 Nuorisovaltuustot ovat aina puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, useimmiten 
nuorten itsensä demokraattisin vaalein valitsemia ryhmiä, jotka toimivat linkkinä kunnan päättäjien 
ja nuorten välillä. Nuorisovaltuustoilla on esimerkiksi lautakuntapaikkoja kunnan lautakunnissa, ja 
riippuu kunnasta miten moneen lautakuntaan nuoret ovat saaneet paikan. Parhaimpia esimerkkejä 
ovat ne kunnat, joissa nuorisovaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa kunnan lautakunnis-
sa, sekä kunnanvaltuustossa. Näin hyvin asiat ovat esimerkiksi Vantaan nuorisovaltuustolla. 

NUORISOVALTUUSTO
MIKÄ SE ON?

 Nuorisovaltuutettujen ikä on yleisimmin 13-18 vuotta. Kuitenkin tämä riippuu pitkälti kunnasta 
ja kunnassa asuvien nuorten määrästä ja iästä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:llä on 
myös yli 20-vuotiaita aktiivijäseniä. 
 Nuorisovaltuustoissa on vaihteleva määrä nuoria, määrä riippuu pitkälti kunnasta ja kunnan 
koosta. Joissakin kunnissa nuorisovaltuustossa istuu esimerkiksi viisi jäsentä ja se on jo toimiva nuo-
risovaltuusto, kun taas suurimmillaan jäseniä on 60. 

Nuorisovaltuustotoiminnan ja nuorisolain haasteet

Suomessa on kuntia, joissa on hyvin vähän nuoria. Tällaisissa kunnissa nuorisovaltuusto ei ole vält-
tämättä toimivin vaikuttamistapa nuorille. Näissä kunnissa nuorten kuulemista voidaan toteuttaa esi-
merkiksi erilaisten aloitekanava-mallien kautta. Tärkeää on se, että jokaisessa kunnassa nuorella 
on mahdollisuus osallistua lähidemokratian toteutumiseen ja vaikuttaa. Nuorten vaikuttajaryhmiä 
ajettiin pitkään jokaiseen kuntaan, mutta se ei välttämättä ole ratkaisu koko maan kattavaan ja on-
nistuneeseen nuorten osallistumiseen. 
 Suomessa nuoret ovat onnellisessa asemassa nuorisolain olemassaolon takia. Sen 8§:ssä sa-
notaan: ”Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.” Laista löytyy kuitenkin myös puutteita. 

– Nuorisolaki ei määrittele millään tavalla sitä, mikä riittää nuorten kuulemiseksi. Riittääkö se, että 
kaupunginjohtaja kysyy tyttäreltään ja tämän ystävältä, että mitä mieltä he ovat peruspalveluiden 
järjestämisestä?

– Miten määritellään nuoria koskevat asiat? Aivan liian harvoin nuorten osallistuminen jää koulun 
asioihin vaikuttamiseksi kun esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa nuoria pitää ehdottomasti 
kuulla.

– Ei ole mitään sanktioita, mikäli kunta ei toteuta nuorisolakia. 

Juuri näiden epäselvyyksien vuoksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on vuoden 2011 
eduskuntavaaleista lähtien ajanut osallisuusstrategian kirjaamista kuntalakiin. Tämän uuden kunta-
lain pykälän idea on velvoittaa kunnat tekemään valtuustokausittain suunnitelma nuorten kuulemi-
sen ja osallistumisen turvaamiseksi. Kukin kunta laatisi itselleen sopivimman osallisuusstrategian, 
jossa huomioitaisiin nuorten määrä ja ikähaitari. Näin kunta laatisi parhaimman mahdollisen pohjan 
osallisuuden edistämiseksi. Edellytyksenä tämän toteutumiseen on totta kai se, että nuoret itse pää-
sevät osallistumaan osallisuusstrategian tekemiseen. Vantaan kaupungilla osallisuusstrategia on jo 
käytössä, ja lienee myös sen ansiota, että nuorilla on oikeus osallistua jopa kaupunginvaltuuston 
kokouksissa. 
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Nuorisovaltuuston toiminnan tarkoitus on

1. edistää nuorten osallistumista ja kuulemista kun-
nassa.

2. tuoda uutta ja tuoretta näkökulmaa kunnalliseen 
päätöksentekoon.

3. edistää nuorten demokratiakasvatusta kunnas-
ta demokraattisten nuorisovaltuustovaalien avul-
la.

4. ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

5. tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnas-
ta ja auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa.

6. järjestää nuorille tapahtumia. Nuorisovaltuuston ei ole tarkoitus olla kopio kaupun-
gin- tai kunnanvaltuustosta. 

Varmista, että nämä asiat ovat kun-nossa:

– Kunnassasi on nuorten vaikuttajaryhmä tai 
jokin toinen tapa nuorten osallistumiseen
– Kuntasi nuoria kunnioitetaan ja kaupungin 
päättäjät ottavat nuoret vakavasti
– Kuntasi nuoret ovat tietoisia siitä, että heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa, ja että kunnassa 
todella voi vaikuttaa päätöksentekoon! 

Nuorisovaltuustot sijoittuvat kuntien organisaatiossa monin eri tavoin. Nuorisovaltuusto voi olla kun-
nanhallituksen tai –valtuuston alainen toimija tai se voi olla osa kunnan nuorisotoimen toimintaa. Se 
millä tavoin nuorisovaltuusto sijoittuu kunnassa, vaikuttaa osaltaan nuorisovaltuuston toimintaan ja 
sen laatuun. 
 Tärkeää on tiedostaa, että nuorisovaltuusto on kunnassa virallinen, nuoria edustava toimie-
lin, jolla tulee olla riittävät edellytykset omalle toiminnalleen. Nuorisovaltuustolla tulee olla kunnassa 
todellisia vaikutusmahdollisuuksia, jotta toiminta ja vaikuttamistyö ei jää pelkästään näennäiseksi 
nuorten kuulemiseksi. 
 Nuorisovaltuustot ovat muokkautuneet eri kunnissa hyvin eri tavoin osaksi kunnan organi-
saatiota. Toisissa kunnissa nuorisovaltuusto koetaan edelleen pelkäksi nuorisotyöksi, mikä ei ole toi-
minnan tarkoitus. Tarkoitus on edustaa nuoria ja ajaa heille tärkeitä asioita eteenpäin kunnallisessa 
päätöksenteossa. 

Nuorisovaltuustoilla on mahdollisuuksia toimia kunnissa monin eri tavoin:

– Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa kunnan lautakunnissa sekä työryhmissä.
Parhaimmillaan nuorisovaltuustolla voi olla edustajat myös kunnanhallituksessa ja/tai -valtuustossa. 

– Nuorisovaltuusto on kiinteä osa kunnan palvelukokonaisuutta kuten sivistyspalveluita tai nuoriso-
toimea. Tämä helpottaa suhteiden ylläpitämistä niin virkamiehiin kuin poliittisiin päättäjiin. Tällä tavoin 
kunnassa voidaan viedä helpommin eteenpäin nuorille tärkeitä asioita. 

– Nuorisovaltuustolla voi olla ns. vaikuttajakummit, jotka ovat kunnanvaltuuston jäseniä. Vaikuttaja-
kummeja olisi hyvä olla jokaisesta valtuustoryhmästä, jottei ulospäin vaikuttaisi siltä, että nuoriso-
valtuusto tukisi ainoastaan tiettyjen puolueiden toimintaa. On tärkeää, että nuorisovaltuustotoiminta 
profiloituu niin puoluepoliittisesti kuin uskonnollisestikin sitoutumattomaksi. Näin voidaan taata nuor-
ten aito kuuleminen sotkematta siihen puolueita tai eri uskontokuntia.

– Nuorisovaltuustoilla voi myös olla suora aloiteoikeus kunnanvaltuustolle. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kunnanvaltuuston on käsiteltävä nuorisovaltuuston tekemä aloite ja annettava siihen vastaus mää-
räaikaan mennessä. Näin joissakin kunnissa on vahvistettu nuorten asemaa.
 

NUORISOVALTUUSTO
OSANA KUNNAN ORGANISAATIOTA
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– Nuorisovaltuuston kannattaisi hankkiutua yhteistyöhön sellaisten virkamiesten kanssa, jotka edis-
tävät nuorten osallisuutta ja vaikuttamista kunnassa. Tällä tavoin nuorisovaltuuston toimintaa voi-
daan levittää enemmissä määrin osaksi muuta kuntaorganisaatiota. Hyvät kontaktit ja verkostot 
helpottavat nuorisovaltuuston vaikuttamistyötä!

Kaikki edellä mainitut tavat ovat keinoja, joilla nuorisovaltuusto voi toimia kunnassaan. Tapoja on 
useita ja malleja sekä rakenteita monia erilaisia. Se mahdollistaa sen, että jokainen nuorisovaltuus-
to voisi itse vaikuttaa omaan asemaansa kunnassaan. Jos päättäjät eivät kuuntele teitä, laittakaa 
heidät kuuntelemaan! Kertomalla toiminnan positiivisista vaikutuksista tiukkapipoisimmatkin toimijat 
ryhtyvät kannattamaan nuorisovaltuuston toimintaa. 
 On hyvä muistaa, että asiat eivät tapahdu hetkessä. Mikäli haluat parantaa oman nuorisoval-
tuustosi asemaa kunnassasi, ota yhteyttä asiasta päättäviin luottamushenkilöihin sekä kunnan orga-
nisaatiosta vastaaviin virkamiehiin. Näin voit viedä asiaa eteenpäin, mutta älä odota, että muutokset 
olisivat jo seuraavana päivänä havaittavissa. Kuntarakenteen muuttaminen ja organisaation uudel-
leenjärjestäminen vievät aikaa ja niiden uudistamiseen kannattaa panostaa, jottei tehdä hutiloituja 
päätöksiä. 

Varmista, että nämä asiat ovat kunnossa:
– Nuorisovaltuusto on tunnustettu toimija kunnassasi. Kuntapäättäjät sekä virkamie-het tietävät mikä on nuorisovaltuusto ja mitä se tekee. 
– Nuorisovaltuustosi on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimija.
– Nuorisovaltuusto löytyy kunnan organisaatiokaaviosta, eli nuorisovaltuustolla on selkeä, kaikkien tiedossa oleva asema. Nuorisovaltuusto on määritelty kunnan sään-nöissä. 

– Nuorisovaltuustosta vastaa jokin virkamies, johon voitte olla aina tarvittaessa yh-teydessä. 

Kuinka nuorisovaltuustonne asemoituu kunnassanne, Jyväskylän 
nuorisovaltuuston kokousvastaava, Sonja Julkunen?Hyvin, mutta tulevaisuudessa toivottavasti vielä paremmin. Jy-
väskylässä tehdään juuri uuden sukupolven organisaatiota ja 
meidän sijoittumisemme siellä vaikuttaa lupaavalta. Tällä hetkellä 
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta vahvistaa vuosittain ko-
koonpanomme ja sääntömme.

Kuinka nuorisovaltuustonne asemoituu kunnassanne, Lappeenrannan nuoriso-

valtuuston puheenjohtaja, Eveliina Kunttu?

Lappeenrannassa nuorisovaltuusto toimii nuorisotoimen alla ja mielestäni se 

on toimiva ratkaisu. Nuorisovaltuustomme ei ole kuitenkaan vielä niin vahva 

osa kaupunkiorganisaatiota, että esim. lautakunnat huomaisivat ottaa meihin 

yhteyttä automaattisesti jossakin nuoria koskevassa asiassa. Nuorisovaltuus-

tomme täytyy siis pitää silmät ja korvat auki, jotta pysymme ajan tasalla teh-

tävistä päätöksistä.
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Nuorten kuulemista kunnissa voidaan vahvistaa antamalla nuorisovaltuustolle edustuspaikkoja kun-
nan lautakuntiin, työryhmiin, johtoryhmiin sekä jopa kunnanhallitukseen ja –valtuustoon. Näin kunta 
voi osoittaa nuorisovaltuustolle, että se pitää nuorisovaltuuston tekemää työtä tärkeänä ja arvos-
tettavana. Edustuksilla nuoret voivat päästä sanomaan mielipiteensä asioita valmisteltaessa eikä 
vasta päätöksenteon jälkeen!

Lautakunnat – vaikuttamisen paikka!

Kunnat päättävät itse omien lautakuntiensa mää-
rästä ja rakenteista. Ainoa lakisääteinen lautakun-
ta kuntalain nojalla on tarkastuslautakunta, jonka 
tehtävänä on tarkastaa kunnan taloudenhoito 
sekä hallinto. Muiden lautakuntien perustamisesta 
päättää kunnanvaltuusto. 
 Kuntalain 57§:n mukaan valtuuston kokouk-
sen ovat pääsääntöisesti julkisia ja lautakuntien 
kokoukset vastaavasti suljettua. Valtuusto voi kui-
tenkin päättää kokouksensa olevan suljettu jonkin 
asian osalta ja lautakunta taasen, että sen kokous 
on julkinen. Vastaavasti kuntalain 50§:n mukaan 
muiden kuin toimielimen jäsenten puhe- ja läsnä-
olo-oikeudesta annetaan määräykset kunnan hallin-
tosäännössä, jonka valtuusto hyväksyy. 
 Yleisesti ottaen nuorten läsnäololle kuntien lau-
takuntien kokouksiin ainut este on kunta itse. Mikään lain-
säädäntö ei kiellä nuorten asiantuntijoiden osallistumista 
lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudelle.  Nuorten 
edustajat voivat osallistua lautakuntien kokouksiin heidät sinne 
kutsuttaessa. Lautakunta voi myös päättää, että nuorisovaltuustolla on pysyvät edustajat puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella kyseisen lautakunnan kokouksiin. Nuorisovaltuuston edustajille voidaan mah-
dollistaa kokouksiin osallistuminen muuttamalla hallintosääntöä siten, että se sallii myös alaikäisten 
osallistumisen toimielinten kokouksiin. Tästä voidaan kuitenkin yksittäistapauksissa poiketa, mikäli 

NUORISOVALTUUSTON
EDUSTUKSET KUNNASSA lautakunta käsittelee salassa pidettävää asiaa, eli ulkopuolisilla ei ole tällöin puhe- ja läsnäolo-oi-

keutta. Tällaisia asioita käsitellään usein sosiaali- ja terveyslautakunnissa. 
 Kun nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset edustajat johonkin lautakun-
taan, on kokouksissa edustavan nuoren huolehdittava siitä, että kokouksiin tullaan hyvin valmistau-
tuneina. Voit esimerkiksi valmistella puheenvuorosi etukäteen. Kannattaa myös kerätä etukäteen 
mielipiteitä nuorisovaltuuston jäseniltä lautakunnan kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Usein kokous-
materiaalien määrä saattaa turhauttaa ja itsellä voi olla mielekkäämpääkin tekemistä kuin istua 
tuntitolkulla lautakunnan kokouksessa. Täytyy kuitenkin muistaa, että lautakunnassa nuorten edus-
taminen on etuoikeus, josta jokaisen oikeuden saaneen nuoren kannattaa pitää kiinni!
 Kokouksiin voi myös valmistautua pyytämällä lautakunnan toimialaan kuuluvalta viranhalti-
jalta lisäselvitystä listalla oleviin asioihin. Jokainen voi myös olla yhteydessä lautakunnan puheen-
johtajaan. Muista, että apua on aina saatavissa! Myös aikuisille lautakuntien kokoukset ovat välillä 
haasteellisia. 
 Jokainen lautakunnassa istuva nuorisovaltuuston edustaja voi omalla toiminnallaan ja  
aktiivisella kokousosallistumisellaan vaikuttaa päätökseen, vaikkei saakaan kokouksissa osallistua 
äänestyksiin eikä tehdä esityksiä. Muista olla oma itsesi! Olet nuori eikä sinulta voida olettaa, että 
olet yhtä tietoinen asioista kuin muut lautakunnan varsinaiset jäsenet. Kysy, kyseenalaista ja kerro 
mielipiteesi! 

Millaisia kokemuksia teillä on lautakunta-, valtuusto-, ja/tai hallitustyöskente-lystä., Pieksämäen nuorisovaltuuston sihteeri, Nestori Majoinen?

Pieksämäen nuorisovaltuustolla ’Pistolla’ on varsinainen, sekä varaedustu-ja koulutus-, vapaa-aika- sekä teknisessä lautakunnassa. Pieksämäellä va-paa-aikalautakuntaan on yhdistetty myös myös liikunta- ja nuorisotoimi, joten vapaa-aikalautakunnassa edustuksen saaminen on hyödyksi monissa nuoria koskevissa asioissa. Piston edustajilla on vain puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta tästä huolimatta nuorten ääni on saatu hyvin kuuluviin Pieksämälle erilaisissa nuorisoa sekä kaikkia kuntalaisia koskevissa päätöksissä.
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Varmista, että nämä asiat 
ovat kunnossa:

– Nuorisovaltuustollasi on edus-
tajat ainakin nuorisoasioita kä-
sittelevässä lautakunnassa. Pie-
nistä puroista syntyy iso joki, 
joten mikäli hoidatte homman 
hyvin kotiin, saatte edustajanne 
myös muihin lautakuntiin. 

– Nuorisovaltuuston edustajat 
saavat kokouskutsun sekä –ma-
teriaalit riittävän ajoissa(vähin-
tään viikko ennen kokousta), 
jotta ehditte tutustua materiaa-
leihin yhdessä.

– Kuntasi hallintosääntö on muu-
tettu siten, että se mahdollistaa 
nuorisovaltuustojen edustajien 
osallistumisen lautakuntien ko-
kouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeu-
della. 

TYÖRYHMÄT JA JOHTOKUNNAT 
MITÄ NE OIKEIN OVAT?

Kunnilla voi olla erilaisia työryhmiä ja johtokuntia, jotka käsittelevät lautakuntien tavoin oman toimialueensa asioita. Kunnassasi voi olla esimerkiksi sivistyspalve-luiden johtokunta sekä kouluruokailun kehittämisen työryhmä. On ensiarvoisen tärkeää, että nuorisovaltuutetut ovat edustettuina myös näissä toimielimissä, jotta nuorten ääni saadaan kuuluviin valmisteluvaiheessa.  Jotta siis olisitte kunnassanne valveutuneita ja perillä asioista, voitte tie-dustella kuntanne virkamiehiltä kunnassanne olevista työryhmistä, minkä jälkeen teidän kannattaa olla suoraan yhteydessä työryhmien ja johtokuntien puheen-johtajiin ja käydä neuvotteluja heidän kanssaan nuorten edustuksen saamiseksi.

Muista siis hoitaa nämä kuntoon:

– Tiedustelkaa kunnassanne olevat työryhmät ja johtokunnat ja niiden toiminnan laajuus. Sen jälkeen keskustelkaa nuorisovaltuustossanne, mitkä olisivat teitä kiinnostavia ja ajankohtaisia toimielimiä.

– Ottakaa yhteyttä toimielinten puheenjohtajiin, sopikaa tapaaminen ja kertokaa, että nuorisovaltuustonne haluaisi olla mukana toiminnassa. 

– Lopulta teillä voi olla edustajat työryhmissä ja johtokunnissa, joihin tahdoitte päästä. Tämän jälkeen vaikuttaminen niiden käsittelemiin asioihin on jälleen as-keleen helpompaa. 
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Sanotaan, että tyhjästä on paha nyhjäistä. Sama pätee myös nuorisovaltuustotoimintaan. Mikäli nuo-
risovaltuustollanne ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä kuten rahallisia resursseja, toiminnan järjes-
täminen on huomattavasti vaikeampaa. 
 Joillain nuorisovaltuustoilla on budjetti ja joillain ei. Toisilla budjetti ja käytettävä raha on 
kymmeniä tuhansia toisilla taas satoja euroja. Rahasummaa tärkeämpää on se, että nuorisovaltuus-
tolle varattu summa on riittävä toiminnan järjestämiseen. 
 On tärkeää, että nuorisovaltuuston rahoitus on turvattu ja taloudenhoito on asiallista. Muis-
takaa, että nuorisovaltuusto ei ole oikeustoimikelpoinen(selvitetään sivussa) toimija, minkä takia nuo-
risovaltuusto ei ole vastuussa talouden oikeellisuudesta vaan siitä vastaa nuorisovaltuustosta vas-
taava virkamies. 
 Kun suunnittelette toimintaanne, laatikaa talousarvio koko toimikaudellenne. Näin voitte hel-
posti seurata kulujen syntymistä ja taloustilannettanne. Järjestämiänne tapahtumianne varten voitte 
hankkia myös erillisavustusta(useimmiten puhutaan tapahtuma-avustuksesta), jolla mahdollistatte 
tapahtuman järjestämisen. Muistakaa suunnitella tapahtumaa varten budjetti, joka helpottaa huo-
mattavasti tapahtuman järjestämistä. 

NUORISOVALTUUSTON RAHOITUS
“MILLAINEN TALOUS TEILLÄ ON?”

Esimerkkibudjetti
Täysin avustuksella pyörivä projekti

Projekti: Nuorisovaltuuston koulutuspäivä oppilaskunnan hallituksille. 

KULUT    Per hlö   Henkilöitä  Yhteensä

Tilavuokra   6,00€   20   120€
Ruokailut   15,00€   20   300€
Matkakulut   10,00€   20   200€
Tiedottaminen         100€
Koulutusmateriaalit  5,00€   20   100€
Muut kulut         50,00€
            
Yhteensä:         1370,00€

Kohdeavustusta haetaan tällöin 1370,00€. 

Vinkki!
Nuorisovaltuus-
ton toiminnasta 
vastaava virka-
mies osaa aut-
taa budjettien 
kanssa.
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TALOUSARVIO

Varsinainen toiminta     TA  Yhteensä

Koulutustoiminta

Tuotot

Koulutustapahtuma
 osallistumismaksut    500

         500 
Koulutustuotot yhteensä      500 

Kulut

Koulutustapahtuma
 tilavuokra     -300
 tarjoilut     -200
 materiaalit     -100
 ohjelmakulut     -200
 tiedotus     -150
 muut kulut     -150

         -1100 
Koulutuskulut yhteensä      -1100 

Koulutustoiminta yhteensä      -600 

Nuorisovaltuuston toiminta

Kulut
 osallistumismaksut Nuva ry: tapahtumaan -320
 matkakulut Nuva ry:n tapahtumaan  -200
 matkakulut kokouksiin    -500
 kokoustarjoilut     -1000
 puhelinkulut     -200
 muut kulut     -300

         -2520 
Nuorisovaltuuston toiminnan kulut yhteensä    -2520 

Nuorisovaltuuston toiminta yhteensä     -2520 

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ     -3120 

Avustukset
 Kunta      3120

Avustukset yhteensä       3120 

Tilikauden tulos       0 

Esimerkkibudjetti
Nuorisovaltuuston talousarvio
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Varmista, että seuraavat asiat toteutuvat 

kunnassasi:

– Nuorisovaltuustollenne on varattu tietty määrä-

raha tilikauden toimintaa varten. 

– Nuorisovaltuustonne on tietoinen varatusta mää-

rärahasta ja on voinut vaikuttaa sen suuruuden 

määrittämiseen.

– Nuorisovaltuustollanne on budjetti, jonka olette 

itse tehneet. Teillä on oikeus vaikuttaa siihen, kuin-

ka rahoja käytetään toimintanne järjestämiseen. 

Huolehtikaa tämän oikeuden toteutumisesta!
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Usein kuulee kysyttävän kaveripiirissä, että mikä ihme se nuorisovaltuusto oikein on. Tähän tiedon 
puutteeseen on selkeä ratkaisu: nuorisovaltuuston tiedottaminen. 
 Tiedottaminen näyttelee todella tärkeää roolia koko nuorisovaltuuston toiminnassa. Yleisin 
harhaluulo siitä, että nuorisovaltuusto on ainoastaan ”eliittien kahvikerho”, johtuu tiedon puuttees-
ta. Tiedottamisella luodaan edellytykset sille, että muut tietävät, kuinka tärkeää nuorisovaltuuston 
toiminta kunnan nuorille todellisuudessa on. Omalla tiedotuksella nuorisovaltuusto luo mielikuvia toi-
minnastaan. Nämä mielikuvat ovat joko positiivisia tai negatiivisia. Kaikki riippuu siitä, kuinka tiedote-
taan ja kelle. 
 Tiedotusta koordinoimaan nuorisovaltuuston kannattaa valita keskuudestaan tiedottaja, joka 
vastaa omalla panoksellaan nuorisovaltuuston tiedotustoiminnasta yhdessä työntekijöiden ja  mui-
den valtuutettujen kanssa. Tiedotustoimintaa helpottamaan nuorisovaltuuston kannattaa laatia tie-
dotussuunnitelma, joka toimii pohjana koko kauden tiedotustoiminnalle. 
Tiedottaminen on jatkuvan muutoksen alla ja nuorisovaltuustot voivatkin itse kehittää ja miettiä 
heille parhaiten sopivat tavat tiedottaa omassa kunnassaan. Se mikä toimii muualla ei välttämättä 
toimi toisaalla. 

Kenelle kerrotaan?

Nuorisovaltuuston toiminta koskettaa jollain tavalla 
kaikkia kunnan asukkaita. Näin ollen nuorisovaltuuston 
tiedottamisen kohderyhmänä voisi yleisesti sanoen 
toimia kaikki kunnan asukkaat. Nuorisovaltuuston tulee 
kuitenkin ottaa tiedottamisessa huomioon eri kohde-
ryhmät oman tiedotustoiminnan kannalta: kuka haluaa 
osallistua nuvan järjestämiin tapahtumiin, ketkä ovat 
kiinnostuneita nuorisovaltuuston kannanotoista ja 
kuka haluaa vain tietää lisää siitä, mitä nuorisovaltuus-
to tekee.
 Tiedotustoiminnan kohderyhmä kannattaa siis 
suunnitella tiedotettavan aiheen  valinnan jälkeen. Näin 
voidaan taata tiedotuksen onnistuminen ja kohdenta-
minen oikeille henkilöille, jotta kaikki asianomaiset ja 
asiasta kiinnostuneet henkilöt saisivat tiedon itselleen. 

“MIKÄ IHMEEN
NUORISOVALTUUSTO?!”

 Muista, että myös nuorisovaltuutetut ovat niitä henkilöitä, joille pitää tiedottaa. Tiedotusta 
pitää kohdistaa niin nuorisovaltuuston ulkopuolisiin henkiöihin kuin myös nuorisovaltuutettuihin. 

Mitä kerrotaan?

Kaikki tiedotustoiminta lähtee siitä, että on asia, josta halutaan kertoa eteenpäin. Voidaan sanoa, että 
nuorisovaltuusto toimijana on jo asia, josta voi ja pitää tiedottaa muille. Mikä se on, mitä se tekee 
ja miksi sellainen on olemassa ovat kaikki kysymyksiä, joihin hyvällä tiedotuksella voidaan vastata. 
 Media on kiinnostunut nuorisovaltuuston toiminnasta ja sitä kiinnostusta myös nuorisoval-
tuutettujen kannattaa hyödyntää. Nuorisovaltuuston ulkopuoliset henkilöt ovat kiinnostuneita niin 
nuorisovaltuustonne päätöksistä, kannanotoista ja lausunnoista kuin myös nuorisovaltuuston järjes-
tämistä tapahtumista. Toiminta kiinnostaa, joten siitä tiedottamiseen kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota. 

Miten asiasta kerrotaan?

Tiedottamisen keinoja on useita ja jokaisen tehtävänä onkin löytää ne itselleen ja oman kuntansa 
nuorisovaltuustolle sopivat tiedotuskanavat. 

On tärkeää huomata, mitkä keinot toimivat juuri omassa kunnassasi. Näin tiedotustoimintaa voidaan 
kehittää ja tehostaa entisestään. Jokaisen nuorisovaltuuston kannattaa verkostoitua luottotoimitta-
jien kanssa, jotka pystyvät tekemään jutun aina kun on mahdollista. 

Miksi asioista pitää tiedottaa?

Motivoinnin kannalta on myös tärkeää tiedostaa, miksi tiedotustoiminta on niin tärkeää. Ensiksikin 
tiedotuksella kerrotte omasta toiminnastanne ja luotte ihmisille mielikuvia. Sen lisäksi tiedotusta tar-
vitaan viestin välittämiseen, tiedon jakamiseen. On ainoastaan oikein teidät nuorisovaltuustoon ää-
nestäneitä kohtaan, että te myös tiedotatte omasta toiminnastanne heille.

Tiedottaa voit mm.:
– Internet-sivuja käyttäen
– tiedotteita lähettäen.
– sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter) hyö-
dyntäen.

– puskaradiota käyttäen.
– sähköpostitse.
– puhelimella.
– omien kontaktien kautta.
– verkostoja hyödyntäen.
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TIEDOTUSSUUNNITELMA
Kuukausi    Aihe    Kohderyhmä       Viestintäkanava   Kuka hoitaa?  Aikataulu   
  
     Nuorisovaltuuston kokous Nuorisovaltuutetut       Sähköposti, tekstiviestit,  Tiedottaja   Viikkoa ennen kokousta
                  Facebook       
TAMMIKUU         
         Media         Tiedote, Facebook   Tiedottaja   Ennen kokousta sekä
                        kokouksen jälkeen
                            

     Koulutustapahtuma   Nuorisovaltuutetut       Sähköposti, tekstiviesti,  Tiedottaja   Reilusti ennen tapahtumaa
                  Facebook
         
HELMIKUU        Nuoret         Facebook, julisteet,    Tiedottaja ja   Reilusti ennen tapahtumaa
                  oppilaskuntien hallitukset  työntekijä yhdessä

         Media         Tiedote, Facebook   Tiedottaja   Viikkoa ennen sekä 
                        tapahtuman jälkeen
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Nuorisovaltuustoiminnassa kokoustekniikan tarkka noudattaminen ei ole välttämättä se kaikkein 
olennaisin asia. Tärkeämpää on se, että nuorisovaltuutetut osallistuvat 
kokouksissa aktiivisesti keskusteluun. Kuiten-
kin kokoustekniikka helpottaa kokouksen suju-
vaa etenemistä, sekä tekee kokouksista siten 
miellyttävämpiä. Kun kaikki hallitsevat kokous-
tekniikan, on kokouksissa osallistuminen help-
poa ja puheenjohtajan työ on sujuu kevyemmin. 
 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohta-
ja. On hyvä sopia yhdessä, miten paljon aiem-
min kokoukset kutsutaan koolle. Useimmiten 
nuorisovaltuuston kokous kutsutaan koolle vä-
hintään viikkoa ennemmin. Tämä voidaan teh-
dä joko sähköisesti tai perinteisellä kirjeitse 
lähetettävällä kutsulla, tapakin on hyvä sopia 
yhdessä. 
 Nuorisovaltuustossa on hyvä myös so-
pia, kuka tai ketkä valmistelevat esityslistan. Esi-
merkiksi nuorisovaltuuston hallitus tai työvalio-
kunta voi valmistella esityslistan yhdessä. Myös 
puheenjohtaja ja sihteeri voivat olla vastuussa 
esityslistan valmistelusta. Tai jokainen nuoriso-
valtuutettu voi olla vastuussa yhden esityksen 
valmistelusta esityslistaan.

Työnjako kokouksessa: 

 johtaa puhetta kokouksessa, 
eli jakaa puheenvuorot ja huolehtii kokouksen 
joustavasta etenemisestä. Puheenjohtajan on 
pidettävä huolta siitä, että kaikki saavat osallis-
tua ja sanoa mielipiteensä. Nuorisovaltuuston 
kokouksissa puheenvuorot voivat olla hyvinkin 

KOKOUSTEKNIIKKA
MIHIN SITÄ TARVITAAN?

vapaamuotoista jutustelua, mutta puheen-
johtajan on ohjattava keskustelua oikeaan 
suuntaan kaikesta huolimatta. Puheenjohtaja 
myös kokoaa keskustelun jälkeen päätöksen 
ja pitää huolta, että kaikki ymmärtävät, mitä 
nuorisovaltuusto on juuri päättänyt.
  laatii pöytäkirjan kokouk-
sesta. Pöytäkirjatyyppejä on hyvin erilaisia. 
Joskus on hyvä kirjata ylös käyty keskus-
telu kokonaisuudessaan. Tällöin on kyse 
keskustelupöytäkirjasta. Useimmiten nuo-
risovaltuustolle riittää kuitenkin pelkkä 
päätöspöytäkirja, joka nimensä mukaisesti 
tarkoittaa vain päätöksien kirjaamista pöy-
täkirjaan. Rennommissa kokouksissa pelkkä 
muistio riittää.
  tarkastavat 
sihteerin laatiman pöytäkirjan ja vahvis-
tavat sen allekirjoituksellaan oikeaksi ja 
paikkansapitäväksi. Useimmiten pöytäkir-
jantarkastajia valitaan kaksi. Tämä on siitä 
hyvä käytäntö, että jos toiselta pöytäkirjan-
tarkastajalta on jokin pöytäkirjaan joutunut 
virhe jäänyt huomaamatta, toinen todennä-
köisesti huomaa sen. 
  laskevat kokouksis-
sa käytyjen äänestyksien tulokset. Henkilö-
vaalit käydään suljetulla lippuäänestyksellä, 
tavallisista päätöksistä voidaan äänestää 
käsiäänestykselläkin. Mikäli yksikin henkilö 
vaatii suljettua lippuäänestystä, on sellai-
nen järjestettävä. Pöytäkirjantarkastajat 
voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
 Kokouksen muut osanottajat osallis-
tuvat keskusteluun aktiivisesti ja huolehti-
vat osaltaan kokouksen joustavasta etene-
misestä ja hyvästä ilmapiiristä.  

Erilaisia puheenvuoroja: 

– Esittely on pohjaesityksen esittelypuheen-

vuoro.

– Ehdotuksella tehdään tietystä asiasta jokin 

hyvin perusteltu ehdotus.

– Muutosesitys on pohjaesityksestä poikkea-

va esitys. 

– Kannatuspuheenvuorolla kannatetaan 

muutosesitystä. Mikäli muutosesitystä kan-

natetaan, on pohjaesityksen ja muutosesi-

tyksen välillä käytävä äänestys.

– Lykkäyspuheenvuorolla voidaan esittää 

asian siirtämistä esimerkiksi seuraavaan 

kokoukseen vaikkapa aikataulullisista syistä.

– Hylkäysehdotuksella ehdotetaan jonkin 

tietyn asian hylkäämistä kokonaan.

– Työjärjestyspuheenvuorolla voidaan pyy-

tää muutosta kokouksessa etenemiseen. 

– Repliikki on puheenvuoro, jolla korjataan 

joko itseen tai edustamaansa tahoon koh-

distuva väittämä.

Esimerkki asialistasta:

Karkkilan nuorisovaltuuston kokous
ASIALISTA

Aika:  1.3.2012 kello 14.00
Paikka:  Karkkilan nuorisokeskus

1.  Kokouksen avaus

2.  Kokouksen järjestäytyminen

3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Kokouksen asialistan hyväksyminen ko- 
 kouksen työjärjestykseksi

5.  Ilmoitusasiat

6.  Nuorisovaltuuston kannanotto lauta-
 kuntapaikoista

7.  Nuorisovaltuuston musiikkitapahtuman  
 järjestäminen

8.  Muut mahdolliset esille tulevat asiat

9.  Kokouksen päättäminen

Mikäli tästä asialistasta haluttaisiin tehdä 
virallisempi esityslista, jokainen kohta kirjoitet-
taisiin auki pohjaesityksineen. Tietyn kohdan 
valmistelleen valtuutetun on hyvä esitellä oma 
pohjaesityksensä.
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Asian käsittelyn eteneminen: 

1. Nuorisovaltuutettu esittelee pohjaesityksen-
sä käsiteltävästä asiasta.

2. Puheenjohtaja avaa keskustelun.

3. Kokouksen osallistujat keskustelevat asiasta.

4. Puheenjohtaja päättää keskustelun.

5. Puheenjohtaja toteaa kaikki keskustelun ai-
kana tulleet esitykset.

6. Puheenjohtaja toteaa äänestystavan, mikäli 
on tullut kannatettuja muutosehdotuksia. 

7. Äänioikeutetut kokousedustajat äänestävät 
sovitun äänestystavan mukaisesti käsiäänes-
tyksellä tai suljetulla lippuäänestyksellä.

8. Ääntenlaskijat laskevat äänet.

9. Puheenjohtaja vahvistaa äänestystuloksen.

10. Päätös on valmis.

Tarkista, että ainakin nämä 
ovat kunnossa:

– Nuorisovaltuustosi on osallis-
tunut kokoustekniikkakoulutuk-
seen.

– Kokouksissa hiljaisemmat ja 
ujommatkin saavat ja uskaltavat 
osallistua keskusteluun.

– Puheenjohtaja on oikeuden-
mukainen, eikä pidä vain omia 
mielipiteitään oikeina.

– Kokouksissa vallitsee hyvä ja 
kannustava ilmapiiri! 

Nuorisovaltuustot ympäri Suomen järjestävät paljon erilaisia tapahtumia. Tässä osiossa annetaan 
vinkkejä onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Minkälaisen tapahtuman juuri teidän nuorisoval-
tuustonne voisi järjestää? Antakaa ideoiden lentää, hulluimmista ideoista syntyy useimmiten loistavia 
tapahtumia! 
 Tapahtuman järjestämisessä on monia huomioitavia asioita. Missä järjestetään vaikkapa mu-
siikkitapahtuma, ja miten sen turvallisuusjärjestelyt eroavat nuorten ja päättäjien välisen keskuste-
lutilaisuuden turvallisuusjärjestelyistä?

Miksi tapahtuma?

Tapahtumia järjestetään aina tarpeesta. Joku nuorisovaltuutettunne kokee, että oman kunnan päät-
täjillä ei koskaan ole aikaa keskittyä nuorten asioihin tai kuunnella nuoria. Tai toinen kokee, että 
oman paikkakunnan nuoret tarvitsevat jotakin virikettä arjen piristämiseksi.

TAPAHTUMIA,
TAPAHTUMIA!

Kuva on Raahen nuorisovaltuuston järjestämästä 

Sulatto ’12 -tapahtumasta. Kuvaaja: Joona Oja
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Yleisiä syitä järjestää tapahtuma:

– Kouluttautuminen

– Verkostoituminen muiden nuorten kanssa

– Virkistäytyminen

Tärkeää on se, että sekä tapahtuman järjestäjillä, että tapahtuman osallistujilla on sama päämäärä. 

Mitä järjestetään, mitä teidän tapahtumassa tehdään?

Kun olette päässeet sopuun tapahtuman luonteesta, on aika alkaa miettiä mahdollista ohjelmaa. Oh-
jelma voi kasvaa ja siihen tulee pieniä muutoksia usein hyvinkin lähellä tapahtumaa, mutta markki-
noinnin helpottamiseksi on hyvä tietää suuret linjat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 Hyvä perusmalli vaikkapa keskustelutilaisuudelle voi olla näinkin yksinkertainen:

– Tervetuliaispuhe. Puheen voi pitää esimerkiksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

– Ohjelmaa. Tämä voi sisältää mitä tahansa, esimerkiksi erilaisia alustuspuheenvuoroja nuorilta. Nuo-
ret voivat vaikkapa haastaa päättäjiä oman kunnan peruspalveluiden järjestelyistä, jos peruspalve-
lut ovat tilaisuuden teema.

– Kahvitarjoilut.

– Ohjelma jatkuu. Tässä vaiheessa voisi olla esimerkiksi päättäjien vuoro vastata nuorten haastee-
seen paneelikeskustelun avulla.
– Tapahtuman päätös. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja päättää tapahtuman ja kiittää osallistujia.

Ketä kutsutte osallistumaan, kenelle suuntaatte tapahtuman?

Millaisesta tapahtumasta on kyse? Jos nuorisovaltuustonne järjestää esimerkiksi verkostoitumispäi-
vän lähikuntien nuorisovaltuutetuille, tapahtumaan ei ole syytä kutsua muita kuin nuorisovaltuutettu-
ja. Tapahtumaan on aina kutsuttava sellaisia ihmisiä, jotka saavat siitä jotakin irti. 
 Muistakaa, että vaikka teette tapahtumia myös nuorisovaltuustonne tunnettuuden ja arvos-
tuksen lisäämiseksi, teette niitä aina ensisijaisesti yleisöä varten. Sellaiset tapahtumat, joissa yleisöl-
lä on arvostettu ja odotettu olo, ovat kaikista menestyneimpiä.

Missä tapahtumanne järjestetään?

Tapahtumapaikka riippuu pitkälti tapahtuman luonteesta. Erilaisissa paikoissa on valtavasti mahdol-
lisuuksia, mutta myös sudenkuoppia. Siksi paikan valinnassa on oltava tarkkana.
 Ensinäkin varatkaa paikka ajoissa. Jos paikkakunnallanne on vaikkapa loistava harrasteteat-
teri, jossa voisitte järjestää bändi-illan, todennäköisesti teatteri on myös varattu monia kuukausia 
eteenpäin. Varatkaa suositut paikat siis jo vähintään puoli vuotta etukäteen!
 Paikan on oltava sopiva osallistujamäärälle. Mikäli tila on liian pieni, osallistujat saattavat 
ahdistua kuumuudesta ja väentungoksesta, ja näin poistua paikalta. Mikäli tila taas on liian suuri, 
osallistujat saattavat kokea olevansa turhaan paikalla. 

Milloin järjestätte tapahtuman? 

Tapahtuma-aika määräytyy aina tapahtuman luonteen ja kohdeyleisön mukaan. Vuodenajat tarjo-
avat paljon mahdollisuuksia, kunhan tapahtuma vain osuu oikealle ajalle vuodesta. Jokainen ymmär-
tää, että on turha lähteä järjestämään lumiriehaa keskikesällä, tai beach volley -turnausta keskellä 
talvea. Lisäksi vuorokauden aika vaikuttaa paljon tapahtuman luonteeseen ja yleisön intoon osallis-
tua tapahtumaan. Hyvin harva nuori saapuisi iltamyöhään kuuntelemaan keskustelutilaisuutta, mutta 
todennäköisesti saapuisi kuuntelemaan paikallisia bändejä.
 Aina tapahtumaa tehdessä on varattava riittävän pitkä aika tapahtuman suunnitteluun. Pie-
net tapahtumat saattavat syntyä pienessäkin ajassa, kun taas suurimmat vaativat vuoden suun-
nittelun. Vanha viisaus, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee kaikkiin tapahtumiin. Kun jokainen 
tapahtumaa järjestävä henkilö tietää mitä tapahtuu milloinkin, tapahtuman järjestäminen on paljon 
mukavampaa ja stressittömämpää. Epävarmuus luo aina turhia paineita. 
 Varatkaa riittävästi aikaa myös ilmoittautumiselle. Vähintään kuukauden ilmoittautumisai-
ka on hyvä, jos osallistujapaikat ovat rajatut. Avoimissa tapahtumissa avoin tiedottaminen on syytä 
aloittaa vähintään kolmea kuukautta ennen tapahtumaa. 
 Miten pitkään tapahtumanne kestää? Kestääkö se muutaman tunnin vai onko kyseessä vii-
konlopun kestävä kouluttautumistapahtuma? Yön yli kestävän tapahtuman järjestämisessä on aivan 
erityisiä huomioitavia turvallisuusasioita, mitä päivätapahtumissa ei ole. Tällaisiin asioihin on aina 
varauduttava huolella.
 Luokaa perinnetapahtumia. Suomessa on muutamia nuorisovaltuustoja, jotka järjestävät suu-
riksi kasvaneita festivaaleja. Esimerkiksi Raahen nuorisovaltuusto on järjestänyt jo pitkään hyvinkin 
suosituksi kasvanutta Sulatto -rantabiletapahtumaa. 
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Kuka kantaa vastuun tapahtumasta?

Tapahtumien vastuujako on aina tehtävä huolella. Muistakaa, että vaikka nuorisovaltuusto ei ole oi-
keustoimikelpoinen toimielin, järjestelyiden onnistumisesta vastaatte yhdessä.
 Pitäkää huolta, että jokaisella on mieluinen vastuualue tapahtumassa. Jos tiedätte, että vaik-
kapa varapuheenjohtajanne harrastaa kitaran soittoa ja nauttii siitä, antakaa hänen soittaa kitaraa 
tapahtumassanne esimerkiksi tauoilla taustamusiikkina. Tai jos joku rivijäsenistänne on haka mate-
matiikassa, ja vielä pitää laskemisesta, antakaa hänen suunnitella tapahtuman budjetti. Kun kaikilla 
on mieluinen vastuualue, tapahtuman järjestäminen on mukavaa yhdessä tekemistä, ja kaikki tunte-
vat olevansa arvostettuja ryhmän jäseniä.
 Sovituista ajoista on aina pidettävä kiinni. Ilman onnistunutta vastuujakoa aikataulut eivät 
todennäköisesti toteudu niin kuin suunniteltu on, sillä pakottaminen ei ole hyvä keino luoda uutta 
yhdessä.
 Nuorisovaltuustolla on myös hyvä olla mukana kunnan työntekijä tapahtumia tehdessä, esi-
merkiksi oma nuorisotyöntekijä. Tällöin kunta on mukana tapahtumassa, ja tapahtumassa on ainakin 
yksi vastuuta kantava aikuinen.

Miten tehdään turvallinen tapahtuma?

Turvallinen tapahtuma on onnistunut tapahtuma. Jos kyseessä on suuri, yleisölle avoin festivaali, 
tarvitsette järjestyksenvalvojat. 
 Yön yli kestävissä tapahtumissa tarvitsette yövalvojat. Yön yli kestävissä tapahtumissa on 
myös ehdottomasti oltava järjestyssäännöt, jotka jaetaan osallistujille, ja jotka käydään yhdessä 
osallistujien kanssa läpi. Pelastussuunnitelmien on oltava nykyään hyvinkin tarkkoja, ja aina on syytä 
kysyä apua pelastusviranomaisilta suurempia yön yli kestäviä tapahtumia järjestettäessä. Pelastus-

viranomaisille on myös ilmoitettava tällaisista tapahtumista.
 Tapahtumissa on oltava ensiapuvastaava tai kaksikin. Tällöin on varmaa, että joku tietää heti 
miten toimitaan onnettomuuden sattuessa. Pahoja onnettomuuksia onneksi sattuu harvemmin, mutta 
kaikkeen on hyvä varautua.

Kuka rahoittaa tapahtumanne?

Tapahtumien järjestäminen vaatii melkein aina jonkinlaista varallisuutta. Onko nuorisovaltuustollan-
ne riittävän suuri budjetti? Jos on, ei muuta kuin suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia!
 Jos budjettinne on pieni, tai sitä ei ole, voitte keksiä uusia tapoja kerätä rahaa. Voisitteko 
esimerkiksi hakea kunnaltanne tai joltakin järjestöltä erillisrahoitusta? On olemassa paljon järjestö-
jä, jotka jakavat rahaa nuorten toteuttamiin ja ideoimiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Etsikää tällaisia 
rahoitusmahdollisuuksia netistä!
 Voisiko jokin yritys tukea tapahtumaanne, lähteä sponsoriksi? Entäpä jos järjestäisitte myy-
jäiset tai jonkin pienen tempauksen? Keinoja on lukemattomia, joten antakaa ideoiden lentää!

Tiedottaminen – kaiken A ja O!

Markkinointi on tärkeimpiä osia tapahtuman jär-
jestämisessä, niin kuin kaikessa nuorisovaltuuston 
toiminnassa muutenkin. Jos kukaan ei tiedä, että 
järjestätte kesällä festivaalit, ei kukaan osaa tulla 
paikallekaan. 
 Miettikää huolella missä ja milloin markki-
noitte. Heti kun tiedätte tapahtumapaikan, -ajan ja 
sen luonteen, aloittakaa tapahtuman markkinointi 
ja siitä tiedottaminen. Nykyään sosiaalinen media 
on erittäin hyvä väylä kaiken markkinointiin. Face-
bookissa tavoitatte todennäköisesti 95% paikka-
kuntanne nuorista, joten se on ehdottomasti tär-
kein paikka markkinoinnille. 
 Sosiaalisen median lisäksi on hyvä muistaa 
perinteiset keinot. Paikallislehti, julisteet ja puska-
radio, nekin toimivat! Muistakaa myös lähettää me-
dian edustajille oma tiedote ennen tapahtumaa ja 
sen jälkeen. 
 Tapahtumien järjestäminen vaatii aina pa-
nostamista, mutta se on aina kaiken vaivan arvois-
ta! Ei muuta kuin ideoimaan; mitä teidän nuoriso-
valtuustonne järjestää ensi kesänä?

Varmista, että nämä ovat tapahtu-
mia suunniteltaessa kunnossa:

– Nuorisovaltuustonne jäsenet arvosta-
vat ja tukevat toisiaan ideointivaiheessa, 
kaikkien ideat otetaan harkinnan alle.

– Tapahtuma on kaikille järjestäjille mie-
luinen.

– Tapahtuman vastuualueet on huolella 
jaettu ja kaikille on annettu sopiva vas-
tuualue.

– Toimitte tiiminä yhteisen tavoitteen 
eteen.

– Arvostatte osallistujia – heitä varten 
olette tapahtuman tehneet!
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Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vaikuttaa. Mitä tehokkaampaa vaikuttaminen ja vaikuttamisen 
keinot ovat, sitä vaikuttavampaa nuorisovaltuustotoiminta on. Nuorisovaltuustoilla on paljon erilaisia 
vaikuttamisen keinoja käytössään. Suurin voimavara piilee kuitenkin jokaisessa nuorisovaltuutetussa 
itsessään. Jokaisella on jokin erityistaito, jota hyödyntämällä valtuuston vaikuttamistyötä voidaan 
tehostaa ja parantaa. 

Kannanotot ja aloitteet

Nuorisovaltuuston yksi keino vaikuttaa on ottaa kantaa tai tehdä aloitteita jonkin tärkeäksi koetun 
asian puolesta. Kannanottojen ja aloitteiden ydin piilee molemmissa siinä, että nuorisovaltuusto on 
havainnut ongelman, joka on ratkaistava. Kannanoton tai aloitteen kautta nuorisovaltuusto ilmaisee 
oman tyytymättömyytensä ongelmaan ja esittää ratkaisuvaihtoehtoja. 

Lobbaaminen

Lobbaaminen on epävirallista vaikuttamista. Lobbaamisella tarkoitetaan vaikuttamista henkilöihin, 
jotka tekevät itseäsi ja muita koskevia päätöksiä. Lobbaamista voi tehdä kaduilla, epävirallisissa 
tapaamisissa, kahviloissa, kouluissa ja kaikkialla, missä päätöksentekijöitä tapaat! Lobbaaminen on 
tehokkaan vaikuttamisen keino myös nuorisovaltuustolle: lobbaamalla teille tärkeitä asioita voitte 
edistää nuorisovaltuustonne ideoiden läpimenemistä entistä tehokkaammin. Ottakaa siis päättäjiä 
kaduilla hihasta ja kysäiskää hänen mielipidettään teille tärkeään asiaan ja kertokaa, mitä nuoriso-
valtuustonne siitä ajattelee. Jokainen nuorisovaltuutettu voi olla lobbaaja! 

Hyvä, paha, media

Media voi olla sekä ystävä että vihollinen. Se, miten nuorisovaltuustonne kohtelee mediaa ja käyttää 
mediaa, vaikuttaa nuorisovaltuuston asemaan merkittävästi kunnassa. Median kautta asioita voi 
nostaa helposti keskusteluun. Kirjoittakaa mielipidekirjoitus nuorisovaltuustonne nimissä, lähettäkää 
tiedotteita sekä tavatkaa toimittajia. Media on vaikutusvaltainen viestintäkanava, jonka hyödyntämi-
nen omassa toiminnassa on erittäin tärkeää. 

TEHOKASTA
VAIKUTTAMISTA!
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Nuorisovaltuuston toiminnan jatkuvuuden ja käytännön asioiden sujuvuuden kannalta on oleellista, 
että nuorisovaltuustolla on oma työntekijä. Työntekijän tärkein tehtävä on tukea nuorisovaltuustoa 
toiminnassaan ja kannustaa nuoria toimimaan, ajattelemaan ja vaikuttamaan. Työntekijän tarkoitus 
ei ole ohjailla nuorisovaltuustoa toiminnassaan vaan ainoastaan auttaa nuoria, jotta he voivat toimia 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nuorisovaltuuston työntekijän työtehtäviin lukeutuvat mm. seuraavat tehtävät:

– Nuorten tukeminen toiminnassa

– Nuorisovaltuuston käytännön asioiden hoitaminen. Esimerkiksi kokousmateriaalien mahdollinen 
postitus, kokoustilojen varaaminen sekä matkakustannusten hoitaminen.

– Työntekijä vastaa omalla panoksellaan nuorisovaltuuston rahaliikenteestä yhdessä nuorisoval-
tuuston kanssa. 

– Työntekijä auttaa nuorisovaltuuston tapahtumien järjestämisessä niiltä osin, miltä nuo-
risovaltuusto katsoo. 

Kun työntekijä pelaa hyvin yhteen nuorisovaltuuston kanssa, nuo-
risovaltuustoiminnassa taataan sen jatkuvuus toimijoi-
den vaihtuessa. Yhdessä tekeminen on myös mukavam-
paa, kun jokainen tiedostaa oman roolinsa toiminnassa. 
On tärkeää, ettei työntekijä ota nuoria tärkeämpää roo-
lia sillä täytyy muistaa, että nuorisovaltuustotoiminta on 
lähtöisin aktiivisista nuorista ei työntekijästä. 
 Työntekijän pyörittämä nuorisovaltuusto ei ole 
tarkoituksenmukainen ja tähän tulee puuttua. Mikäli 
nuorisovaltuustonne kohtaa ongelmia työntekijän kans-
sa, asiasta voidaan kertoa eteenpäin kunnan nuorisotoi-
mesta vastaaville virkamiehille ja voitte yhdessä heidän 
kanssaan sopia jatkotoimenpiteistä. 

MIKÄ ON
TYÖNTEKIJÄN ROOLI?

Varmista, että nämä ovat kunnossa:

– Kunnassasi on resurssit palkata nuorisovaltuustolle täyspäiväinen työntekijä, joka tukee nuoriso-

valtuustoa sen toiminnassaan. 

– Työntekijä ei ohjaile nuorisovaltuuston toimintaa.

– Esityslistan ja muut nuorisovaltuuston materiaalit valmistelevat nuoret itse. Työntekijä voi valmis-

tella materiaaleja korkeintaan nuorten edellyttämällä tavalla. 

– Työntekijä tiedostaa, että nuorisovaltuustotoiminnassa tärkeimmät toimijat ovat nuoret itse. 

– Työntekijä ei määräile eikä kerro nuorisovaltuustolle, mihin sen pitäisi ottaa kantaa ja vaikuttaa. 
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Tämä menetelmä käsittää nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan ar-
vioinnin. Jäljempänä termillä nuorisovaltuusto tarkoitetaan myös kaikkia muillakin tavoin nimettyjä 
nuorten vaikuttajaryhmiä, mutta yhdenmukaisuuden vuoksi kokoavana käsitteenä käytetään termiä 
”nuorisovaltuusto”.
 Kaikessa toiminnassa, niin myös nuorisovaltuustoissa, on välillä tärkeää pohtia sitä, millä ta-
solla oma toiminta on, jotta tietää, voiko tasoon olla tyytyväinen vai pitäisikö joitakin osa-alueita 
kehittää. Tämän arviointimenetelmän sisältämien kysymysten päätteeksi löydättekin asteikon, jonka 
avulla voitte määrittää nuorisovaltuustonne tämän hetkisen tilan. Nuorisovaltuustonne toiminnan 
arvioinnin perusteella voitte havaita tarpeellisia kehittämiskohteita toiminnassanne tai parhaassa 
tapauksessa olla tyytyväisiä ansioituneeseen toimintaanne.
 Arviointiin sisältyy kahdentyyppisiä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymystyyppi on asteikkoky-
symys vaihtoehdoilla 1–5. Toinen kysymystyyppi on ”rasti ruutuun, jos kunnossa” -kysymys. Asteik-
kokysymyksissä rastitatte parhaiten nuorisovaltuustonne toimintaa kuvaavan vaihtoehdon, jolloin 
saatte tämän vaihtoehdon edessä olevan numeron verran pisteitä. 5 pistettä on maksimi kustakin 
asteikkokysymyksestä, mikä kuvaa nuorisovaltuustonne toiminnan olevan tältä osin esimerkillistä. 
”Rasti ruutuun, jos kunnossa” -kysymyksistä saatte puolestanne niin paljon pisteitä, kuin pystytte 
rastittamaan kunkin kysymyspatterin osalta teidän nuorisovaltuustonne osalta toteutuvia toimintoja. 
 Arvioinnin maksimipistemäärä on 80 pistettä.

LAADULLINEN ARVIOINTIMENETELMÄ 
NUORISOVALTUUSTON 

TOIMINNAN ARVIOINTIIN 1. Kunnassamme ei ole nuorten vaikuttajaryh-
mää, mutta nuorten osallistuminen toteutetaan 
jollain muulla tapaa (esim. Nuorten ääni -ryhmä, 
Aloitekanava, nuorten kuulemistilaisuudet tietyin 
väliajoin tms.).

2. Kunnassamme on nuorisovaltuusto. 

3. Kunnassamme on nuorisovaltuusto ja kuntam-
me nuoret ovat laajasti tietoisia siitä, että heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa kuntansa asioihin.

4. Kunnassamme on nuorisovaltuusto ja kunnan 
päättäjät ottavat nuorten mielipiteet vakavasti.

5. Kunnassamme on nuorisovaltuusto ja kunnan 
päättäjät ottavat nuorten mielipiteet vakavasti. 
Lisäksi nuorten mielipiteillä on todellista vaiku-
tusta kunnan päätöksentekoon.

1. Nuorisovaltuusto ei voi vaikuttaa kuntamme 
päätöksentekoon.

2. Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa vain joihin-
kin nuoria koskeviin asioihin, esimerkiksi koulun 
asioihin.

3. Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa kaikkiin nuorten 
palveluihin.

4. Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa kaikkiin kunnan 
palveluihin.

5. Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa kaikkiin kunnan 
palveluihin ja laajasti kaikkeen päätöksentekoon.

1. Muiden kunnan nuorten mielipiteitä ei oteta mu-
kaan nuorisovaltuuston päätöksentekoon.

2. Muiden kunnan nuorten mielipiteiden huomi-
oiminen on heidän omalla vastuullaan eli heidän 
mielipiteensä huomioidaan, mikäli he itse ottavat 
yhteyttä nuorisovaltuustoon.

3. Muiden kunnan nuorten mielipiteitä huomioi-
daan nuorisovaltuuston toimesta satunnaisesti, 
mutta tähän ei ole olemassa vakiintunutta tapaa 
tai järjestelyä.

4. Muiden kunnan nuorten keskustelu- ja kuule-
mistilaisuuksia järjestetään satunnaisesti.

5. Muiden kunnan nuorten keskustelu- ja kuule-
mistilaisuuksia järjestetään monta kertaa vuo-
dessa.

1. Nuorisovaltuuston olemassaolo ja vai-
kuttamismahdollisuudet

2. Millaisiin asioihin nuorisovaltuusto voi 
kunnassanne vaikuttaa? 

3. Kuinka laajasti nuorisovaltuustonne 
kuuntelee muiden nuorten kuntalaisten 
mielipiteitä?
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1. alle 25 % jäsenistä.

2. 25–49 % jäsenistä.

3. 50–74 % jäsenistä.

4. 75–99 % jäsenistä.

5. 100 % jäsenistä.

1. Kaikki halukkaat (ko. kunnan nuoret asukkaat) 
pääsevät nuorisovaltuuston jäseniksi.

2. Oppilaitoksista valitaan suoraan tietyissä luot-
tamustehtävissä olevat myös mukaan nuoriso-
valtuustoon (esim. oppilaskunnan puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja).

3. Oppilaitokset, nuorisotalot ja esim. seurakun-
nat nimeävät kukin omat edustajansa nuorisoval-
tuustoon.

4. Ehdokkaat ilmoittautuvat itse halukkaiksi tiet-
tyjen tahojen edustajina (oppilaitoksista, nuoriso-
järjestöistä).

5. Jäsenet valitaan kunnassa järjestettävillä ylei-
sillä vaaleilla.

1. ei yhtään

2. 1

3. 2

4. 3-4

5. 5 tai enemmän

(Yhteenlaskettuna kaikki toimet, joilla on ollut vai-
kutusta kunnassanne eli läpimenneet aloitteet + 
toimenpiteisiin johtaneet kannanotot yms.)

1. ei yhtään

2. 1

3. 2

4. 3–4

5. 5 tai enemmän

6. Kuinka monta painostustoimea, kan-
nanottoa, lausuntoa tai aloitetta nuo-
risovaltuustonne on toteuttanut kuluvan 
vuoden aikana?

7. Kuinka moni tekemistänne aloitteista 
on mennyt läpi ja kuinka moni painostus-
toimista, kannanotoista tai lausunnoista 
on johtanut kunnassanne toimenpitei-
siin? 

8. Onko nuorisovaltuustollanne työnte-
kijä? Kuinka hyvin tämä tukee nuorten 
toimintaa?

5. Nuorisovaltuuston jäsenten valinta 
toteutuu kunnassamme seuraavalla ta-
valla

1. Ei ole. 

2. On, mutta tämä ei kannusta nuoria, vaan ohjai-
lee nuorten mielipiteitä.

3. On ja tämä tukee ja opastaa jonkin verran, 
mutta ei aina tarvittaessa.

4. On ja tämä opastaa, auttaa käytännön asiois-
sa ja tukee nuoria sekä oma-aloitteisesti, että 
aina nuorten pyytäessä.

5. On ja tämä kuuntelee nuorten omia ideoita ja 
vie näitä aktiivisesti eteenpäin, opastaa ja neu-
voo käytännön asioissa, kannustaa nuoria ideoi-
maan.

1. ei yhdessäkään lautakunnassa, työryhmässä 
tai johtoryhmässä. 
2. yhdessä lautakunnassa, työryhmässä tai joh-
toryhmässä.

3. alle puolessa kunnan lautakunnista, työryhmis-
tä tai johtoryhmistä.

4. yli puolessa kunnan lautakunnista, työryhmistä 
ja johtoryhmistä

5. kaikissa lautakunnissa sekä kunnanhallitukses-
sa tai -valtuustossa. 

Saatte niin monta pistettä, kuin toimintoja toteu
tuu kuntanne nuorten vaikuttajaryhmän osalta 
(max. 10).

– edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta.

– edistää nuorten kuulemista kunnassa.

– tuo uutta näkökulmaa kunnalliseen päätöksen-
tekoon.

– edistää nuorten demokratiakasvatusta demo-
kraattisten nuorisovaltuustovaalien avulla.

– ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

– tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta.

– auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa.

– järjestää nuorille tapahtumia.

– on kiinteä osa kuntaorganisaatiota. 
– Nuorisovaltuustollamme on suora aloiteoikeus 
kunnanvaltuustolle.

Muuta, mitä?
Saatte niin monta pistettä, kuin keksitte asioita, 
joita nuorisovaltuustonne tekee nuorten hyväksi 
edellisten lisäksi (max. 4).

4. Nuorisovaltuustomme jäsenistä aktii-
visia jäseniä on

9. Nuorisovaltuustollamme on lautakun-
tapaikka (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

10. Nuorisovaltuustomme
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Saatte niin monta pistettä, kuin nuorisovaltuus-
tonne osalta seuraavista asioista toteutuu (max. 
7).

– Nuorisovaltuusto on tunnustettu toimija kun-
nassamme. 

– Kuntapäättäjät sekä virkamiehet tietävät mikä 
on nuorisovaltuusto ja mitä se tekee. 

– Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutu-
maton toimija.

– Nuorisovaltuusto on uskonnollisesti sitoutuma-
ton toimija.

– Nuorisovaltuusto löytyy kunnan organisaatio-
kaaviosta eli nuorisovaltuustolla on selkeä, kaik-
kien tiedossa oleva asema. 

– Nuorisovaltuuston olemassaolo on määritelty 
kunnan säännöissä. 

– Nuorisovaltuustosta vastaa jokin virkamies, jo-
hon voitte olla aina tarvittaessa yhteydessä. 

1. Nuorisovaltuuston jäsenillä ei ole kontakteja 
virkamiehiin eikä luottamushenkilöihin. 

2. Nuorisovaltuuston jäsenillä on epäsuoria kon-
takteja virkamiehiin tai luottamushenkilöihin kun-
nassa (eli nuorilla ei ole henkilökohtaisia kontak-
teja, mutta kunnassa on virkamiehiä, jotka ajavat 
nuorten etuja).

3. Nuorilla on omia henkilökohtaisia kontakteja 
yhteen virkamieheen tai luottamushenkilöön (eli 
nuoret tuntevat jonkin henkilön, joille voi kunnas-
sa puhua nuorten tavoitteista, ja nämä pyrkivät 
auttamaan niiden toteuttamisessa).

4. Nuorilla on omia henkilökohtaisia kontakteja 
useampaan virkamieheen sekä luottamushenki-
löön.

5. Paljon kontakteja ja verkostoja eri toimijoiden 
kesken, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja aja-
vat nuorten asioita kunnassa. Nuorilla on myös 
vaikuttajakummi tai -kummeja esim. kunnanval-
tuustossa.

– Nuorisovaltuustolle on varattu tietty määrära-
ha tilikauden toimintaa varten.

– Nuorisovaltuusto on tietoinen varatusta mää-
rärahasta ja on voinut vaikuttaa sen suuruuden 
määrittämiseen.

– Nuorisovaltuustolla on budjetti, jonka se on itse 
tehnyt. 

– Nuorisovaltuusto päättää itse, kuinka rahoja 
käytetään toiminnan järjestämiseen.

– Nuorisovaltuuston keskuudesta on valittu tie-
dottaja vastaamaan tiedotustoiminnasta. 

– Nuorisovaltuuston kokouksessa on esitelty ja 
hyväksytty tiedotussuunnitelma, jonka linjauksia 
nuorisovaltuutetut toteuttavat kaikki yhdessä. 

– Nuorisovaltuustonne on esillä alueenne paikal-
lislehdissä sekä muissa medioissa. 

– Paikkakunnan nuoret tietävät, mikä nuorisoval-
tuusto on ja mitä se tekee. 

– Päättäjät, virkamiehet sekä kuntalaiset tietävät 
ja tiedostavat nuorisovaltuuston olemassaolon 
kunnassanne. 

11. Nuorisovaltuuston vaikuttmismahdol-
lisuudet kunnassa 12. Nuorisovaltuuston verkostot kunnas-

saan

13. Nuorisovaltuuston talous (max. 4) 14. Nuorisovaltuuston toiminnasta tie-
dottaminen (max. 5)
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Montako pistettä saitte?
Tämän perusteella näette nuorisovaltuustonne tilan tällä hetkellä. Hyödyllisiä linkkejä:

www.finlex.fi 
Suomen lait, nuorisovaltuustolle tärkeimpänä nuorisolaki

www.nuva.fi  
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n nettisivut. Tietoa 

liitosta ja nuorisovaltuustotoiminnasta.

www.lapsiasia.fi 
Lapsiasiavaltuutetun nettisivut

www.avi.fi
Aluehallintoviraston nettisivut

www.ely-keskus.fi
Ely-keskuksen nettisivut

10-35 pistettä: perustaso

Aika paljon parannettavaa! Toimintanne toteuttaa nuorisovaltuusto-

toiminnan perustavoitteita, hyvä niin, mutta paljon on vielä kehittävää. 

Miettikää mikä on teille toiminnassanne tärkeintä ja aloittakaa korjaa-

malla ne puutteet, jotka itse koette kaikkein vakavimmiksi. Miettikää, 

miksi nuorten vaikuttajaryhmänne on olemassa ja pyrkikää päättäväi-

sesti uusiin tavoitteisiinne sitä kautta. On kunnia hoitaa kunnolla se, min-

kä on aloittanut!

36-65 pistettä: keskitaso

Hyvä! Toimintanne on keskitasolla, mutta tarvetta pienelle kehittämiselle on. Kaikki nuorisovaltuustotoiminnan tavoitteet eivät osaltanne toteudu. Tarkistakaa ne kohdat, joista teillä oli puutteita ja ottakaa nämä asiat selkeiksi tavoitteiksi, joita alatte määrätietoisesti edistää. Miksi jättää mitään puoliväliin, siis huipputasoa kohti!

66-80 pistettä: huipputaso

Onneksi olkoon! Toimintanne on huipputasolla. Täytätte lähes kaikki nuo-

risovaltuustotoiminnalle asetetut tavoitteet. Mikäli kuitenkin havaitsitte 

jotain puutteita, miettikää näiden korjaamista. Aina kannattaa myös 

miettiä, mitä uutta voisitte keksiä nuorten etujen puolustamiseksi. Vieri-

vä kivi ei sammaloidu!



Tämän oppaan on tuottanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. 
Oppaan painamisen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.


