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Kotkan kaupungin 
 

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 
 
 

2019 Nro 17 
 
 
 
LASTEN PARLAMENTIN TOIMINTASÄÄNTÖ 
Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 21.5.2019 
 
 
1 § Määritelmä   
 

Kotkan Lasten Parlamentti on kaupungin ja sen alueella toimivien lasten yh-
teistyöelin, joka toimii hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. 

 
 
2 § Toiminnan tarkoitus ja tehtävät   
 

Lasten parlamentin toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 
 
Toiminnan tarkoituksena ja tehtävänä on: 
 
1. edistää lasten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen pää-

töksentekoon; 
 

2. tuoda esille lasten tarpeita; 
 

3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan tai kuntayhty-
män eri viranomaisille ja toimielimille lapsia koskevissa asioissa; 
 

4. edistää lasten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin 
kuten koulutusta koskeviin asioihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kult-
tuuri- ja harrastustoimintaan; 
 

5. edistää lasten, viranomaisten, koulujen sekä lastensuojelu- ja varhaisnuo-
risojärjestöjen yhteistyötä Kotkan kaupungin alueella; 
 

6. seurata lapsille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden oikeuksien 
kehitystä kunnan alueella; 
 

7. seurata lasten kannalta kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksente-
koa; 
 

8. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta sekä 
 

9. hoitaa muut parlamentin toimialaan kuuluvat ja hyvinvointilautakunnan 
määräämät tehtävät. 
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3 §  Lasten parlamentin vaali 
 

Lasten parlamentin vaali järjestetään kahden (2) vuoden välein syyskuussa. 
Vaalin järjestää toimivaltainen Kotkan Lasten Parlamentti  hteistyössä Kotkan 
kaupungin nuorisotoimen ja opetustoimen kanssa. 
 
Äänioikeus vaalissa on Kotkassa asuvilla ja/tai koulua käyvillä  
10—13-vuotiailla 5. ja 6. luokka-asteella olevilla lapsilla.  
 
Vaalissa ehdolle voivat asettua 10—13-vuotiaat, 5. ja 6. luokka-asteella olevat 
lapset, joiden väestötietolain mukainen kotipaikka on Kotka. Valituiksi voivat 
tulla vain ne ehdokkaat, joiden kouluissa on 5. ja/tai 6. luokka-aste. 
 
Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. 
 
Kustakin koulun luokka-asteelta valitaan edustaja jokaista alkavaa 50 oppilas-
ta kohden tilastointipäivän 20.9. mukaisen koulujen oppilasmäärän pohjalta. 
 
Vaalissa tulevat valituiksi kunkin koulun luokka-asteen paikkamäärän puitteis-
sa eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Ensimmäisille varasijoille sijoittuneet toi-
mivat vaalipiiristään valituiksi tulleiden varaedustajina. Mikäli mahdollista, va-
ra-edustajia tulee olla saman verran kuin koulujen luokka-asteilta valittuja var-
sinaisia edustajia. Ääntenlaskennassa tasatuloksen ratkaisee arpa. 

 
 
4 § Lasten parlamentin asettaminen ja toimikausi 
 

Hyvinvointilautakunta asettaa lasten parlamentin vahvistamalla lasten parla-
menttivaalien tuloksen. 
 
Lasten parlamentti asetetaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi, ellei lauta-
kunta muuta päätä. 

 
 
5 § Organisaatio 
 

Lasten parlamentti muodostuu parlamentin täysistunnosta, hallituksesta sekä 
tarvittaessa valituista alueellisista ja/tai koulukohtaisista toimikunnista. 
 
Lasten parlamenttiin kuuluu tässä säännössä määrätyllä tavalla valitut edus-
tajat. Parlamentin hallitukseen kuuluu 10—13 jäsentä. Parlamentin täysistunto 
päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen jäsenet sekä 
hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.  
 
Hallitus voi tarvittaessa päättää perustaa alaisuuteensa työryhmiä työstämään 
jotakin erityistä asiaa. 
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6 § Päätösvaltaisuus  
 

Lasten parlamentin täysistunto on päätösvaltainen, kun 2/3 sen edustajista on 
läsnä kokouksessa. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä ko-
kouksessa. 

 
 
7 § Aloite- ja esitysoikeus 
 

Lasten parlamentin edustajilla on aloite- ja esitysoikeus parlamentin täys-
istunnossa. Parlamentin käsittelyyn voidaan ottaa myös Kotkassa toimivien 
lastensuojelu- ja varhaisnuorisojärjestöjen tai vähintään kolmen (3) lapsen 
yhdessä tekemä aloite lasten parlamentille. 
 
Muiden tahojen esittämien asioiden ottamisesta hallituksen esityslistalle päät-
tää hallituksen puheenjohtaja ja ottamisesta täysistunnon esityslistalle halli-
tus. 

 
 
8 § Lasten parlamentin täysistunto 
 

Täysistuntoon osallistuvat kaikki lasten parlamenttiin valituiksi tulleet edusta-
jat. 
 
Täysistuntoja pidetään vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kevään täysis-
tunto pidetään maalis-huhtikuussa ja syksyn täysistunto loka-marraskuussa, 
molemmat parlamentin hallituksen kutsusta. 
 
Vaalien jälkeisen toimikauden alkaessa parlamentti pitää tammikuussa järjes-
täytymisistunnon, jossa valitaan hallituksen puheenjohtaja, molemmat vara-
puheenjohtajat sekä päätetään mahdollisista alueellisista ja/tai koulukohtaisis-
ta toimikunnista. 

 
Kevään täysistunnossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilin-
päätös.  
Syksyn täysistunnossa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 
 
Ylimääräinen täysistunto pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun 
1/10 edustajista sitä erityisestä syystä kirjallisesti vaatii. Sähköisesti esitettyä 
vaatimusta pidetään kirjallisena vaatimuksena. 

 
 
9 § Hallituksen tehtävät  
 

Hallituksen tehtävänä on tehdä sellaisia esityksiä ja aloitteita Kotkan kaupun-
gin toimielimille ja muille tahoille, joiden se katsoo tukevan toimintansa tarkoi-
tuksen toteutumista. 
 
Hallituksen toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä  
ollessaan ensisijaisesti 1. varapuheenjohtaja ja toissijaisesti 2. varapuheen-
johtaja.  
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10 § Kummivaltuutettujen tehtävät 
 

Kutakin Kotkan kaupungin valtuustoryhmää pyydetään valitsemaan keskuu-
destaan parlamentille kummivaltuutettu ennen parlamentin toimikauden alka-
mista. Kummivaltuutetun tehtävä kestää parlamentin toimikauden ajan. 
 
Kummivaltuutetun tehtäviin kuuluu mm.: 
 
1.  osallistua lasten parlamentin täysistuntoihin, 
2.  pitää yhteyttä valtuustoryhmien ja lasten parlamentin välillä, 
3.  edesauttaa parlamentin esittämien asioiden etenemistä, 
4.  edistää lasten asioiden ja näkemysten yleistä huomioon ottamista  

kunnallisessa päätöksenteossa sekä 
5.  opastaa parlamenttia kunnallisessa päätöksenteossa. 

 
 
11 § Sihteerin tehtävät  
 

Lasten parlamentin hallituksen sihteerinä toimii nuorisotoimen määräämä 
henkilö. 

 
 
12 § Eroaminen lasten parlamentista 
 

Lasten parlamentista voi erota pätevästä syystä. Eron myöntää parlamentin 
täysistunto. 

 
 
13 § Voimaantuloajankohta 
 

Toimintasääntö tulee voimaan välittömästi. 
 
 


