
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  2 / 2021  
NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika: Torstai 18.2.2021 klo 17:00 
Paikka: Teams -kokous 

 
Läsnäolijat: Bolz Niilo  
 Heiskanen Miska  
 Himanen Luukas  
 Hokkanen Elina  
 Hyvönen Esa  
 Iivanainen Eeti 
 Kortelainen Aino  
 Kosonen Niilo  
 Lahtinen Anni  
 Marttinen Laura, saapui 17:08 
 Mattsson Emmi  
 Nikula Jere 
 Paasonen Vilma 

Pekkarinen Justus, varajäsen 
Puhto Onni  
Pänkäläinen Onni  
Rauhala Noora  
Siekkinen Miia-Marie  
Taipalinen Celina  
Tiainen Viljam  
Venäläinen Jade 
Väisänen Petja 

 
Lastuniemi Jani, vs. nuorisosihteeri  

 
Asiat: 
25 § KOKOUKSEN AVAUS 
Kokous avattiin klo 17:01. 

 
26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 

 
27 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Elina Hokkanen ja Esa Hyvönen. 

 
28 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

 
29 § ILMASTOHANKKEEN ESITTELY 
Ulla Pötsönen esitteli Mikkelin nuorisopalveluiden Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanketta. Samalla mietittiin 
mahdollisia yhteistyökuvioita nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisovaltuuston mielestä hanke ja aihe ovat erittäin tärkeitä 
ja haluaa myös, että oikeita valintoja tehdään omassa toiminnassa, jossa huomioidaan ilmastokysymykset. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto nimesi oman työryhmän ilmastohankkeeseen. Työryhmässä ovat: Anni Lahtinen, Vilma 
Paasonen, Noora Rauhala ja Miia-Marie Siekkinen.  

 
30 § NUVA TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
Vs. nuorisosihteeri esitteli toimintasuunnitelman, jonka työvaliokunta oli etukäteen valmistellut. Nuorisovaltuusto 
keskusteli toimintasuunnitelman tapahtumista ja nosti esille tärkeinä asioina nuorisovaltuuston 20v juhlavuoden sekä 
painopisteenä osallistuvan budjetoinnin, jota halutaan kehittää ja tehdä helpommin saavutettavaksi vuonna 2021. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 (kts. liite 1). 
 



31 § KOKOUSMENETTELY JA PELISÄÄNNÖT 2021 – 2022 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kävi läpi päivitetyn kokousmenettely ja pelisäännöt, jonka työvaliokunta valmistellut. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi kokousmenettelyt ja pelisäännöt kaudelle 2021 – 2022 (kts. liite 2) 

 
32 § OSALLISTUVA BUDJETOINTI 
Vs. nuorisosihteeri esitteli ja kävi läpi osallistuvan budjetoinnin periaatteet ja toimintaidean (kts liite 3). Valitettavasti 
hakemuksia on vastaanotettu viime vuosina todella vähän eivätkä nuoret ole tietoisia tästä mahdollisuudesta. 
Nuorisovaltuusto näkee osallistuvassa budjetoinnissa paljon potentiaalia ja haluaa siksi nostaa asian esille ja tehdä siitä 
helpommin lähestyttävän. Tavoitteena on keväällä 2021 uudistaa hakulomaketta ja varojen markkinointia ja visuaalista 
maailmaa, sekä kesän jälkeen elokuussa markkinoida asiaa kouluissa. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto tekee uuden lomakkeen osallistuvaa budjetointia varten keväällä 2021. Nuorisovaltuuston 
tiedottajat suunnittelevat yhdessä vs. nuorisosihteerin kanssa työnimen/sloganin osallistuvalle budjetoinnille ja 
visuaalisen profiilin, jota voidaan käyttää markkinoinnissa.   
 
33 § NUORTEN UNELMAKAUPUNKI VIDEO 
Kokouksessa käytiin läpi Nuorten unelmakaupunki videon tekoa. Jokainen valtuutettu on ilmoittanut oman lauseen, 
millainen on hänen mielestään nuorten unelmakaupunki, sekä oman lempipaikkansa Mikkelissä. 
  
Päätös: Vs. nuorisosihteeri tekee Doodle aikataulukyselyn, johon valtuutetut täyttävät mitkä päivät heille sopivat 
kuvauspäiviksi. Kysely tulee olla täytetty 21.2.2021 menneessä. 

 
  34 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   

Puheenjohtaja Noora Rauhala kertoi, että kaupunginvaltuustossa oli käsitelty Launialan koulun suunnitelmista. Asiasta 
oli paljon eri mielipiteitä ja asia menee uudelleen käsittelyyn. 

 
Aino Kortelainen kertoi, että hänellä oli ollut vaikeuksia päästä kunnolla mukaan kaupunkiympäristölautakunnan 
kokoukseen. Ei mainittavia asioita. 
 
Viljam Tiainen kertoi, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous pidetään ensi viikolla. 
 
Anni Lahtinen kertoi, että myös kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu ensi viikolla. 
 
Emmi Mattsson kertoi, että oli ollut mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksessa 9.2.2021. Kokouksessa 
oli puhuttu Aurora AI -hankkeesta sekä MAGEE -hankkeesta joka tukee maahanmuuttajien palveluita ja työllisyyttä, 
sekä kuntakokeilusta. 
 
Niilo Kosonen ja Miia-Marie Siekkinen osallistuivat Esa-Manun järjestäytymiskokoukseen 2.2.2021.  

 
35 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
Keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista päästä tapamaan toisiamme. Yksi vaihtoehto voisi olla ”Nuva nuokku”, joka 
pidettäisiin pienemmissä ryhmissä Nuorisotila Starlightissa aina maanantaisin klo 17-20. Vs. nuorisosihteeri selvittelee 
asiaa eteenpäin. 

 
36 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään torstaina 11.3.2021 klo 17:00 Teams -kokouksena. Työvaliokunta kokoontuu viikkoa 
aikaisemmin, torstaina 4.3.2021 klo 17:00 ja miettii kokouksen sisältöä. 

 
37 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 18:23. 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
Elina Hokkanen    Esa Hyvönen 



                                      
   
  

 

Mikkelin Nuorisovaltuusto – Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Mikkelin nuorisovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä ja yksi varajäsen valintahetkellä ikäjakaumalla 13-17 vuotta. 
Nykyinen valtuusto on valittu vaaleilla joulukuussa 2020 ja istuntokausi kestää 2021 – 2022.  
 
Nuorisovaltuuston kokoontumiset 
 

● Nuorisovaltuuston kokous 1 krt / kk, heinäkuussa ei kokousta 
● Työvaliokunta kokoontuu noin viikkoa ennen valtuustoa 
● Perustamme erilaisia työryhmiä tapahtumien suunnittelua tai erilaisten asioiden edistämistä varten 

 
Toimiminen edustuksellisissa toimielimissä ja vastuuroolit nuorisovaltuustossa 
 
Nuorisovaltuuston valitsemat edustajat osallistuvat läsnäolo- ja puheoikeuksin kaupunginvaltuuston ja 
lautakuntien kokouksiin.  
 

● Puheenjohtaja ja nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuuston kokouksissa: Noora Rauhala  
● 1. varapuheenjohtaja: Vilma Paasonen 
● 2. varapuheenjohtaja: Niilo Kosonen 
● Tiedottaja: Miia-Marie Siekkinen, varalla: Vilma Paasonen  
● Työvaliokunta em. lisäksi: Eeti Iivanainen, Aino Kortelainen 
● Kasvatus- ja opetuslautakunta: Anni Lahtinen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Viljam Tiainen, varalla: Jade Venäläinen 
● Kaupunkiympäristölautakunta: Aino Kortelainen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: Emmi Mattsson, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Ehkäisevän päihdetyön kysyntäryhmä: Celina Taipalinen, varalla: Miska Heiskanen 
● Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työryhmä: Jade Venäläinen, varalla: Petja Väisänen 
● Mikkelin lukion neuvottelukunta: Laura Marttinen, varalla: Onni Puhto 
● Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto: Niilo Kosonen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● ELO-johtoryhmä: Anni Lahtinen, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Opiskelijayhdistys Esedu ry: Miska Heiskanen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien koulujen neuvottelukuntien kokouksissa 

 
Tapahtumat 
 

● 9-gaala toukokuussa – Tai muu korvaava tapahtuma 
● Hulivilikarnevaali kesäkuussa  
● Nuorisovaltuuston oma tutustumisviikonloppu 
● Leffayö syyslomaviikolla 
● Nuva 20v juhla 
● Osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa tapahtumien järjestämiseen (liikunta, kulttuuri) 

 
Vuoden 2021 painotuksia  
 

● Osallistuva budjetointi. Suunnittelu keväällä 2021. Uuden hakulomakkeen tekeminen.  
Markkinointi kouluissa syksyllä 2021 sekä ideoiden kerääminen ja toteutus. 

● Nuorten unelmakaupunki – Nuorisovaltuuston markkinointivideo 
● Nuorisovaltuuston näkyvyys kuntavaaleissa 2021 
● Osallistuminen kansalliseen Aurora AI tekoälyhankkeeseen 
● Nuva 20v juhlavuosi 
● Seudulliseen ilmasto-ohjelmatyön osallistuminen yhteistyössä kaupungin yhteisöpedagogin kanssa 
● Nuorisovaltuuston omat asusteet  



                                      
   
  

 

● Osallistuminen kouluverkkosuunnitteluun eteläisen ja itäisen alueen koulujen rakentamiseen ja 
lukion tilaratkaisuihin liittyen 

● Lausunnot kaupunginvaltuustolle talousarviokeskusteluun syksyllä 2021 

Verkostoituminen 

● Pikku PIIP on joka vuosi järjestettävä koulutustapahtuma Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-
Karjalan alueilla toimiville nuorten vaikuttajaryhmille, johon myös Mikkelin nuorisovaltuusto 
osallistuu, mikäli tapahtuma toteutuu 

● Nuva ry järjestää Nuorten vaikuttajien huipputapaamisen keväisin, ja lähetämme ensisijaisesti, 
kutsun mukaisesti, nuorisovaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan tapaamiseen 

● Verkostoidutaan lähikuntien Nuorisovaltuustojen kanssa somessa, Nuva ry:n tapahtumissa ja Etelä-
Savon nuorten vaikuttajien tapaamisissa 

● Nordic Ice-Breaker -hanke. Mikkelillä on Pohjoismaissa kolme ystävyyskuntaa: Borås Ruotsissa, 
Molde Norjassa ja Vejle Tanskassa. Joka toinen vuosi järjestetään nuorten tapaaminen ja Mikkelin 
vuoro on järjestää vuoden 2021 tapaaminen. Pelkän tapaamisen sijaan on tarkoitus toteuttaa 
Erasmus+ hanke, jossa syvennettäisiin nuorten osallistumista ystävyyskuntatoimintaan. Korona 
tilanteen takia hanketta on siirretty jo vuodella eteenpäin. Tavoitteena olisi nyt, että 
suunnittelutapaaminen järjestetään Mikkelissä kesäkuussa 2021 ja itse tapaaminen 2022 

 
Tiedotus  
 
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan Mikkelin kaupungin kotisivuilla sekä Savon nuorisotiedotuksen 
portaali Po1nt:ssa. Po1nt toimii muutenkin Mikkelin nuorisovaltuuston kotisivuna.  
 
Nuorisovaltuustolla on Facebook-sivu, Instagram ja Twitter-tili. Tavoitteena on, että tiedottajan lisäksi 
mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu pitää nuorisovaltuuston ääntä esillä some-kanavien kautta.  
 
Jokaisella nuorisovaltuutetulla on omat kummikoulunsa. Tehtäviin kuuluu nuorisovaltuuston tapahtumista 
tiedottamista, yleistä tietoisuuden lisäämistä nuorisovaltuustosta ja kehittämisideoiden keräämistä. 
Valtuutettu voi samalla toimia oman koulunsa neuvottelukunnassa.  
 
Tiedotuksen kautta halutaan lisää näkyvyyttä ja tietoisuutta nuorisovaltuuston toiminnasta paikkakunnan 
virallisena vaikuttamiskanavana ja tapahtumista. 
 
Nuorisovaltuuston talousarvio 2021 
 
Nuorisovaltuuston kustannuspaikka on 4531. Nuorisopalveluiden henkilöstö-, tila- ja kalustoresursseja 
käytetään mm. tapahtumiin nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa. 
 
TOIMINTAKULUT: 

● Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 15 700€ 
● Palvelujen ostot 5 600 €  
● Aineet, tarvikkeet, tavarat 500€ 
● Muut kulut 2 400€ 

 
Yhteensä: 24 200€ 
 
TOIMINTATUOTOT: 

● Lipputulot Leffayöstä 2 000 € 
● Yleisten kulttuuripalveluiden yhteistyö tapahtumien järjestämisessä  

 
Yhteensä: 2 000€ 



                                      
   
  

 

 
Nuorisovaltuuston yhteyshenkilöt 
 
Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa kaupungin nuorisopalveluiden vs. nuorisosihteeri, Jani Lastuniemi ja 
apulaisohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja Henna Rämä. 
 
Jani Lastuniemi 
jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi 
044 794 2438 
 
Henna Rämä 
henna.rama@sivistys.mikkeli.fi 
040 129 5132.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
NUORISOVALTUUSTO 2021 – 2022 
 
Pelisäännöt 

 
• Kaikki ovat aktiivisesti mukana, tehdään tiiminä työtä ja käytetään yhteisiä aivoja 
• Sitoudutaan toimintaan, mutta hyvän syyn takia voi kokouksesta olla joskus poissa 
• Ilmoitetaan aina, jos on estynyt osallistumaan kokoukseen tai tapahtumaan 
• Huomioidaan jokaisen mielipide – asioista saa olla eri mieltä 
• Ylläpidetään rentoa, mutta asiallista ilmapiiriä ja hyvää ryhmähenkeä, jotta meillä on yhtenäinen valtuusto!  
• Huolehditaan edustus- ja vastuutehtävistä. Kerrotaan ajoissa, jos on poissa ja pyritään saamaan varaedustaja tai 

sijainen paikalle 
• Toimitaan yhteisen hyvän eteen 
• Luetaan sähköpostia ja WhatsAppia säännöllisesti 
• Kaikki ovat vastuussa nuorisovaltuuston imagosta ja tietoisuuden lisäämisestä 
• Muistetaan pitää hauskaa! 

Kokousmenettely     

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii 
nuorisopalveluiden määräämä työntekijä.  
 
Valtuutettujen aloitteet 
 
Jokaisella valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita nuorisovaltuuston toimintaa koskevista asioista. Aloitteet tuodaan julki 
nuorisovaltuuston kokouksissa ja käsitellään työvaliokunnassa. Tapauskohtaisesti voidaan tästä säännöstä poiketa. Aloitteen 
tehnyt valtuutettu voi ottaa osaa työvaliokunnan kokouksiin. Työvaliokunta antaa esityksensä nuorisovaltuustolle viimeistään 
viiden viikon kuluessa aloitteen tekemisestä.  
 
Kokouskutsu ja esityslista 
 
Kokouskutsu on toimitettava varsinaisille valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus vähintään 
viikkoa ennen seuraavaa kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksen paikka ja aika sekä käsiteltävät asiat. Esityslista 
lähetetään kokouskutsun liitteenä. Esityslista sisältää selostukset käsiteltävistä asioista ja työvaliokunnan ehdotukset 
valtuuston päätöksiksi.  
 
Kokouksen johtaminen 
 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta kokouksen sujumisesta. Jos sekä puheenjohtaja 
että varapuheenjohtajat ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja. Kokouksessa 
todetaan läsnä olevat valtuutetut.  

 
Päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kymmenen (10) valtuutettua.  
 
Asioiden käsittelyjärjestys  
 
Asiat esitetään nuorisovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei nuorisovaltuusto toisin päätä. Käsittelyn 
pohjaehdotuksena on työvaliokunnan ehdotus tai tilapäisen työryhmän valmistelema ehdotus.  
 
Puheenvuorot 
 
Kun asia on esitelty, on varattava tilaisuus keskustella siitä. Puheenvuoro on pyydettävä kättä nostamalla. Puheenvuorot 
annetaan tässä järjestyksessä. Puheenjohtaja voi antaa välissä puheenvuoron työvaliokunnan tai tilapäisen valiokunnan 
jäsenelle, jos käsitellään asianomaisten toimielimien valmistelemia asioita. Puhujan on pysyteltävä käsiteltävässä asiassa. Jos 
tästä poiketaan, on puheenjohtajan pyydettävä puhujaa palaamaan asiaan. Jos huomautusta ei noudateta, puheenjohtaja voi 
kieltää puhujaa jatkamasta puhettaan.  
 
 



 
Ehdotukset 
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä 
nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun aikana tehdyistä ehdotuksista. Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai 
joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan äänestettäväksi, vaikka sitä ei 
olisi kannatettu. Jos ei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se 
nuorisovaltuuston päätökseksi.  
 
Äänestystapa 
 
Äänestys tapahtuu avoimesti kädennostoäänestyksellä. Yhden tai useamman nuorisovaltuutetun pyynnöstä voidaan äänestys 
viedä läpi suljettuna lippuäänestyksenä.  
 
Äänestysjärjestys 
 
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jota 
laadittaessa on otettava huomioon seuraavaa: Ensiksi asetetaan äänestettäväksi kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa 
ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin 
jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Jos on tehty ehdotus, jossa esitetään pohjaehdotusta 
kokonaan hylättäväksi, se asetetaan viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.  
 
Henkilövaali 
 
Henkilövaali toimitetaan suljetuin lipuin. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Ääniä annetaan niille ehdokkaille, 
joita on keskustelussa kannatettu.  
 
Vaalitoimituksen avustajat 
 
Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja 
avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei nuorisovaltuusto toisin päätä. Ääntenlaskijat antavat vaalin tuloksesta 
puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, joka ilmoittaa vaalin tuloksen nuorisovaltuustolle.  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei Nuorisovaltuusto 
jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian.  



Osallistuva budjetointi 

Mikkelin kaupunki haki ja sai valtiolta perintöä perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesästä. Kaupunki haki 
perintöä käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. 
Kaupungin tekemä hakemus perustui osallistuvan budjetoinnin ideaan ja perinnön arvo on noin 400 000€. 

Perintöä haettiin lasten ja nuorten käyttöön, mutta tarkka käyttökohde jätettiin nimeämättä, vaan 
todettiin, että lapset ja nuoret itse saavat määritellä, mihin haluavat varat käytetään. Varat käytetään 
osissa. Vuosittainen enimmäismäärä on 30 000 euroa. 

Nuorisovaltuusto kerää esityksiä varojen käytöstä jatkuvan haun periaatteella. Myös lasten parlamentti 
osallistuu vuosisuunnitelman tekemiseen. Vuosisuunnitelman tekemiseen otetaan mukaan lapsia ja nuoria 
mahdollisimman laajasti erilaisilla menetelmillä. Eli kuka tahansa lapsi tai nuori voi ehdottaa rahaston 
käyttöideoita. 

Valitettavasti hakemuksia on vastaanotettu todella vähän viime vuosina, ja vaikuttaa siltä, etteivät nuoret 
ole tietoisia tästä mahdollisuudesta. Nuorisovaltuuston 2021 – 2022 tehtävänä onkin tuoda nuorten 
tietoisuuteen osallistuva budjetointi entistä vahvemmin. Toimintaa suunnitellaan keväällä 2021 ja sitä 
aletaan vahvasti markkinoimaan syksyllä 2021. Nuorisovaltuusto luo uuden lomakkeen, jolla nuoret voivat 
hakea rahaa omiin hankkeisiin. Lomakkeen tulee olla helposti täytettävä ja siinä voisi esimerkiksi olla viisi 
kysymystä; Mitä, missä, milloin, miksi ja miten?  

Päätösprosessi 

1. Ideoiden kerääminen yksityishenkilöiltä ja lasten ja nuorten yhteisöiltä jatkuvalla haulla 
2. Nuorisovaltuusto käsittelee ideat noin 4 kertaa vuodessa ja valitsee ne ideat, jotka toteutetaan 
3. Kaupunginjohtaja tekee nuorisovaltuuston ehdotuksesta päätöksen 
4. Ideat laitetaan toteutukseen ja työhön etsitään tekijät 

  

Osallistuva budjetointi: 

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat 
otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan 
keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa 
menetelmää. Sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa 
erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja 
ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, 
kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi 
investoinneista tai palveluista. 
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