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Valkeakosken nuorisovaalien säännöt
1. Nuorisovaalien tarkoitus
Nuorisovaalien tarkoituksena on lisätä nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisten asioiden hoitoa
kohtaan. Nuorisovaaleja käytetään kouluissa oppimistapahtumana yhteiskunnallisten asioiden
opetuksessa. Nuorisovaalien ja nuorisovaltuutettujen kautta pyritään lisäämään nuorten
vaikutusmahdollisuuksia ja antamaan asiantuntija-apua nuorten elämään liittyvässä
päätöksenteossa.
2. Nuorisovaltuusto
Nuorisovaaleissa valitaan kolmetoista (13) eniten ääniä saanutta nuorta, jotka muodostavat
nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Nuorisovaltuusto kokoontuu käsittelemään nuorten elämään liittyviä
asioita. Nuorisovaltuusto voi tehdä esityksiä nuorten elämään liittyvistä asioista kaupungin
luottamuselimille ja palvelukeskuksille ja muille nuorten elämään vaikuttaville tahoille.
Nuorisovaltuusto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Nuorisovaltuuston kokouksiin
osallistuu nuorisotoimiston edustaja. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta.
3. Nuorisovaltuutetut kaupungin luottamuselimissä.
Nuorisovaltuutetut valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa varaedustajineen sekä
kaupunginvaltuuston kokoukseen että kunkin lautakunnan kokoukseen. Valituille edustajille
valitaan henkilökohtaiset varahenkilöt. Nuorisovaltuutetut voivat esittää käsityksiään nuorisoa
koskevissa asioissa. Luottamuselimissä toimivat nuorisovaltuutetut informoivat luottamuselinten
toiminnasta muille nuorisovaltuutetuille.
4. Vaalien ajankohta ja äänestyspaikat
Vaali pidetään syksyllä joka toinen vuosi. Äänestyspaikkoina ovat yläkoulut, lukio ja
ammattiopiston toimitilat sekä nuorisokeskus. Koululaiset äänestävät omilla kouluillaan.
Muiden koulujen oppilaat ja muut nuoret äänestävät erikseen ilmoitetussa äänestyspaikassa.
Keskusvaalilautakunta päättää tarkennetut äänestyspaikat aina vaalivuosittain.
5. Vaalikelpoisuus ja äänioikeus
Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kaikki vaalivuoden syyskuussa Valkeakoskella asuvat
peruskoulun seitsemännellä luokalla tai sitä vanhempia, ei kuitenkaan 18 – vuotta täyttäneitä, ja
joiden kotikunta on kyseessä oleva kunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.
Rajatapaukset käsittelee nuorisovaalien keskusvaalilautakunta.
Vaaleista tiedotetaan jokaiselle äänioikeutetulle yläkoulujen osalta koulun toimesta ja muille alle
18 –vuotiaille nuorisotoimisto postittaa ilmoituksen äänioikeudesta.
6. Ehdokasasettelu
Nuori voi asettua ehdokkaaksi täyttämällä asianomaisen ilmoittautumislomakkeen.
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Lomakkeessa ilmoitetaan henkilötiedot, harrastukset ja vaaliteema. Ehdokkuutta tukemaan
tarvitaan viiden äänioikeutetun allekirjoitus. Tukijana voi olla vain yhdelle ehdokkaalle.
Ehdokkaat tulee asettaa kuukautta ennen nuorisovaalia.
7. Keskusvaalilautakunta
Nuorisovaalityöryhmä ja yksi edustaja kustakin koulusta muodostaa nuorisovaalien
keskusvaalilautakunnan. Nuorisovaalityöryhmään nimetään edustajat kaupunginkansliasta,
koulutoimesta ja nuorisotoimesta.
Keskusvaalilautakunnalla on seuraavat tehtävät:
- päättää äänestyspäivästä
- päättää äänestyspaikoista
- valmistella nuorisovaalien käytännön järjestelyjä
- ehdokkaiden hyväksyminen ja ehdokaslistojen tekeminen
- vaaliluetteloiden laatiminen, äänestyslippujen teettäminen ja ilmoituskorttien lähettäminen
äänioikeutetuille.
- laatia ohjeet vaalin toteuttamisesta, vaalin tavoitteista, ehdokasasettelusta ja vaalin
toteuttamisesta
- valvoa vaalin toteuttamista
- äänestyslippujen tarkistuslaskenta
- vaalien yleinen tiedottaminen ja
- vaalituloksen vahvistaminen
Mikäli ehdokkaita ilmoittautuu 8-18 nuorta, todetaan heidän muodostavan uuden
nuorisovaltuuston, eikä nuorisovaalia suoriteta. Mikäli ehdokkaita ilmoittautuu vähemmän kuin
8 nuorta, keskusvaalilautakunta voi kutsua koulujen (yläkoulut, lukio ja ammattiopisto )
oppilaskunnilta enintään kaksi jäsentä/koulu ja täydentää nuorisovaltuustoa siten, että
nuorisovaltuustoon tulee 8 - 13 jäsentä.
8. Vaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunta koostuu koulun opettajista ja oppilaista.
Vaalilautakunnalla on seuraavat tehtävät:
- tiedottaa koulussa vaalien tarkoituksesta, ehdokasasettelusta ja vaalien toteuttamisesta
- kerätä koulun ehdokkaiden ilmoittautumislomakkeet ja lähettää ne keskusvaalilautakunnalle
- hoitaa vaaliuurnat ja sermit vaalipaikoille
- organisoida vaalitoimitus vaalipäivänä ja
- laskea äänestysliput ja toimittaa ne keskusvaalilautakunnalle.

Tämä sääntö astuu voimaan 19.11.2018 ja samalla kumoutuu 14.6.2010/15.11.2010
hyväksytty sääntö.

