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Aloite Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmän 
perustamisesta 
 
Seutujohtaja Päivi Nurmiselle ja seutuhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikoselle. 
 
Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvien kuntien nuorisovaltuustot ovat aloittaneet yhteistyön 
toistensa kanssa allekirjoittamalla yhteisen ystävyysjulistuksen 23.10.2022. Se sitoo 
nuorisovaltuustot yhteistyötoimintaan, sillä kaupunkiseudun nuorten ääni on tärkeää saada 
kuntayhtymän päätöksentekoon saakka. Sitä parempaa kaupunkiseutua yhdessä rakennamme, 
mitä enemmän sinne saadaan nuorten näkökulmaa mukaan. 
 
Kaupunkiseudun nuorisovaltuustot esittävät, että nuorten äänen kuuluviin tuomiseksi perustetaan 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä. Kuntalain 26 § 
mukaisesti jokaisessa kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. 
Nyt sosiaali- ja terveys sekä pelastuspalveluiden siirtyessä vuoden 2023 alusta alkaen Pirkanmaan 
hyvinvointialueen järjestettäväksi kuntien tehtävät painottuvat enemmän sivistykseen sekä lapsiin 
ja nuoriin. On entistäkin tärkeämpää tehdä yhteistyötä näiden ja muiden teemojen ympärillä 
kaupunkiseudun kuntien kanssa. 
 
Kaupunkiseudun nuorisovaltuustot ehdottavat nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmän 
toimintamalliksi seuraavaa: Tampereen kaupungin nuorisovaltuustosta yhteistyöryhmään 
valittaisiin nuorisovaltuuston edustaja (puheenjohtaja) ja Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunnan nuorisovaltuuston edustajat (muut halukkaat edustajat). Muista 
kunnista valittaisiin nuorisovaltuustosta kaksi edustajaa (joista toinen puheenjohtaja). 
Lähtökohtaisesti yksi nuorisovaltuustojen edustajista olisi nuorisovaltuustojen puheenjohtajia, 
mutta käytäntö ei olisi velvoittava, vaan nuorisovaltuusto saa valita tehtäviin parhaaksi kokemansa 
edustajat. 
 
Kuten kunnissa kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, voisi kuntayhtymässä seutuhallitus 
asettaa/nimetä nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmän. Se antaisi toiminnalle virallisen aseman, 
joka mahdollistaa laajemman vaikuttamistyön. 
 
Nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä voisi kokoontua noin viisi-neljä kertaa kalenterivuoden 
aikana. Kokouksissa voitaisiin keskustella joukkoliikenteestä, sivistyspalveluista, ammatillisesta 
koulutuksesta ja muista kaupunkiseudun ajankohtaisista asioista. Nuorisovaltuustojen 
yhteistyöryhmä edellyttäisi myös työresurssia, jotta kokouksiin voisi joku henkilö tukemaan 
yhteistyöryhmän työskentelyä. 
 
Olisi myös olennaista, että nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä pääsisi mukaan kaupunkiseudun 
toimielinten, kuten seutuhallituksen ja työryhmien toimintaan esimerkiksi puhe- ja läsnäolo-
oikeudella. Yhdessä nuorisovaltuustojen kanssa on tarkoituksenmukaista luoda toimintamalli, 
jonka avulla nuoret saavat oman äänensä kuuluviin päätöksenteossa. 
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Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymään kuuluvien kuntien nuorisovaltuustojen puolesta, 
 

Arttu Vuori 
Puheenjohtaja 
Tampereen kaupungin nuorisovaltuusto 
 
Markus Koski 
Puheenjohtaja 
Nokian kaupungin nuorisovaltuusto 
 
Emilja Särkkä 
Puheenjohtaja 
Ylöjärven kaupungin nuorisovaltuusto 
 
Enna Rantala 
Puheenjohtaja 
Kangasalan kaupungin nuorisovaltuusto 
 
Vili Paija 
Puheenjohtaja 
Lempäälän kunnan nuorisovaltuusto 
 
Zahra Shaker 
Puheenjohtaja 
Pirkkalan kunnan nuorten neuvosto 
 
Ida Heimo 
Puheenjohtaja 
Oriveden kaupungin nuorisovaltuusto 
 
Wilma Karlsson 
Puheenjohtaja 
Vesilahden kunnan nuorisovaltuusto 
 
 
Tampereella 17.11.2022 


