
HELSINGIN NUORISONEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 2022-2023

Nuorisoneuvosto on yhteistyöelin, joka välittää tietoa, edistää vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä.
Nuorisoneuvosto perehtyy kaupungin eri osallisuuden ja vaikuttamisen muotoihin ja osallistuu nii-
den kehittämistä koskevaan keskusteluun. Nuorisoneuvoston toiminta on puoluepoliittisesti sitoutu-
matonta.

Nuorisoneuvoston tehtäviin kuuluu yleisluonteisesti Helsingissä asuvien nuorten ja Helsingin kau-
pungin välisen yhteistyön edistäminen. Tehtävää voidaan toteuttaa järjestämällä erilaisia tapahtu-
mia tai vastaavia avoimia tilaisuuksia, joihin kaikilla kaupungissa asuvilla nuorilla on mahdollisuus
osallistua. Nuorisoneuvosto voi keskuudestaan asettaa myös toiminnallisia tai teemallisia ryhmiä.

Nuorisoneuvosto tekee toimintakaudelleen toimintasuunnitelman ja kauden päättyessä raportin
kaupunginhallitukselle. Toimintasuunnitelmassa kuvataan kauden tärkeimmät painopisteet ja tavat
niiden toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelmaan sisältyy viestintäsuunnitelma. Nuorisoneuvosto ar-
vioi toimintaansa säännöllisesti.

Nuorisoneuvosto toteuttaa tehtäviään järjestämällä kokouksia ja muita kokoontumisia, sikäli kuin
katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Nuorisoneuvosto määrittelee toimintasuunnitelmassaan kokousten
määrän, joita on vuosittain enintään yksi kuukaudessa. Kokoukset päättyvät viimeistään klo 20:00.

Nuorisoneuvoston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, jos kokouskutsu on toimi-
tettu kaikille jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja läsnä on vähintään puolet neuvos-
ton jäsenistä. Kokouskutsut toimitetaan jäsenille sähköpostilla.

Nuorisoneuvoston kokouksista pidetään muistiota. Kokouksen alussa valitaan kaksi muistion tar-
kastajaa. Jos tarkastajat eivät hyväksy muistiota, muistio tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
Nuorisoneuvoston kokousmuistiot julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousmuistion tarkastami-
sen jälkeen.

Nuorisoneuvoston pöytäkirjakieli ja toimielinkieli on hallintosäännön mukaisesti suomen kieli.

Nuorisoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kauden ensimmäinen kokous
on järjestäytymiskokous, jossa valitaan henkilövaaleilla puheenjohtajisto, lautakuntaedustajat sekä
hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Nuorisoneuvostolla on hallitus. Hallitus valmistelee kokouksia yhteistyössä nuorisoneuvoston sih-
teerin kanssa ja suunnittelee neuvoston toimintaa. Nuorisoneuvoston hallitukseen kuuluvat pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtajat, neljä jäsentä ja sihteeri. Hallituksen toimintakausi on yksi kalente-
rivuosi.

Nuorisoneuvoston kokouksessa äänestetään henkilövaaleja lukuun ottamatta käsiäänestyksellä.
Kokouksissa suljetut lippuäänestykset voidaan suorittaa sähköisellä äänestysalustalla. Suljettua
lippuäänestystä käytetään henkilövaaleissa. Henkilövaalien toteuttamisesta vastaavat kokouk-
sessa läsnä olevat nuorisopalvelujen edustajat.

Esitysten, lausuntojen ja kannanottojen sisällön valmisteluun osallistuvat neuvoston varsinaiset jä-
senet käyttäen kaupungin asiantuntijoiden asiantuntemusta tarpeen mukaan. Nuorisoneuvoston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat allekirjoittavat esitykset, lausunnot ja kannanotot.

Kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian nimeämät asiantuntijat tuovat neuvostolle
tiedoksi ja käsiteltäviksi ajankohtaisia neuvoston toimintakentän kannalta oleellisia
asioita ja vastaavasti välittävät neuvoston näkemyksiä omaan organisaatioonsa.



Nuorisoneuvostolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin toimialalautakunnissa. Nuorisoneuvosto
valitsee keskuudestaan vaaleilla kuhunkin toimialan lautakuntaan kolme edustajaa, jotka osallistu-
vat kokouksiin yksi kerrallaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman ta-
sapuolisesti vuorotellen. Edustajien toimintakausi on yksi kalenterivuosi.

Edustajat valmistautuvat kokouksiin yhdessä ja mahdollisuuksien mukaan koko nuorisoneuvoston
kanssa. Valmistelutapaamiset ovat avoimia ja niihin on hyvä kutsua myös muita nuoria mukaan.
Nuorisoneuvoston työtä tukevat nuoriso-ohjaajat tukevat myös edustajia toimialalautakuntien ko-
kouksiin valmistautumisessa, erilaisten näkökulmien hahmottamisessa sekä huolehtimalla, että
asioista käydään nuorisoneuvoston kokouksissa yhteistä keskustelua. Myös kunkin lautakunnan
sihteeri tai vastaava henkilö tukee edustajaa tarvittaessa kokoustilanteessa.

Nuorisoasiainjohtaja voi myöntää eron nuorisoneuvoston jäsenelle kesken toimikauden jäsenen
omasta pyynnöstä. Kaupunginhallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen käyttäytyy toistuvasti jonkin
Helsingin kaupungin eettisen periaatteen vastaisesti. Arvion käyttäytymisestä tekee kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut. Jäsentä tulee kuulla ennen erottamista. Eronneen tai erote-
tun tilalle kutsutaan nuorisoneuvoston vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut henkilö.

Nuorisoneuvosto tekee yhteistyötä vanhusneuvoston sekä vammaisneuvoston kanssa.

Nuorisoneuvosto tekee yhteistyötä Suomen muiden kuntien nuorten vaikuttajaryhmien kanssa.

Ryhmän toiminnassa noudatetaan yhdessä laadittuja turvallisen tilan periaatteita.


