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Joensuun Nuorisovaltuuston johtosääntö kaudella 2019-2020
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan
asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen
sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta
merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen kunnassa.
Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.
.

1 § Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu,
joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii nuorisovaltuuston valitsema sihteeri tai tämän
ollessa estynyt varasihteeri tai nuorisopalveluiden työntekijä.

2 § Toimiala
Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton
Joensuun kaupungin nuorten toimielin.

3 § Kokoonpano
Joensuun nuorisovaltuuston muodostavat vaaleilla valitut varsinaiset enintään kaksikymmentä
(20) nuorisovaltuutettua ja enintään kaksikymmentä (20) varavaltuutettua. Nuorisovaltuusto
valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2.
varapuheenjohtajan. Lisäksi valtuusto valitsee työvaliokuntaan puheenjohtajiston ja sihteerin,
varasihteerin sekä oppilas- ja opiskelijakuntien kokousten puheenjohtajan lisäksi tarpeellisen
määrän jäseniä niin, että työvaliokunta koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

4 § Tehtävät
Nuorisovaltuuston tehtävänä on:
1. Edistää ja kehittää nuorten asioita Joensuun kaupungissa
2. Edistää nuorten vaikuttamista, sekä osallisuutta
3. Toimia nuorten edustajana lautakunnissa, jaostoissa ja Elinvoima johtokunnassa
4. Olla luomassa Joensuun nuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
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5. Tuoda nuorten näkökulma kaupungin päätöksentekoon
6. Toimia linkkinä nuorten ja päättäjien välillä
7. Valvoa nuorten asemaa ja etuja Joensuun kaupungissa
8. Kehittää kaupungin nuorille tarjoamia palveluita
9. Pitää yhteyttä kaupungin nuoriin sekä nuorisotoimijoihin
10. Valmistella esityksiä ja aloitteita, sekä valvoa niiden toimeenpanoa
11. Rahoittaa nuorten hankkeita
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5 § Kokoukset
Kokousmenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin Joensuun kaupungin hallintosääntöä sekä
yleistä kokouskäytäntöä. Joensuun nuorisovaltuusto kokoontuu yleiskokoukseen kerran kuussa
sovittuna ajankohtana, ellei työvaliokunta toisin päätä.
Ylimääräinen yleiskokous on järjestettävä, mikäli vähintään kymmenen (10) varsinaista
valtuutettua sitä vaatii. Kokous on tällöin järjestettävä viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua
vaatimuksesta.
Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta erikseen kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsun muodosta
valtuusto päättää järjestäytymiskokouksessaan.
Kokous on päätösvaltainen mikäli vähintään kymmenen (10) varsinaista tai varavaltuutettua,
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Kokouksien äänestystavan ehdottaa puheenjohtaja; kuitenkin yhdenkin jäsenen vaatiessa tulee
käyttää suljettua äänestystapaa. Puheenjohtajavaaleissa käytetään aina suljettua
lippuäänestystä.
Sähköinen kokous
Nuorisovaltuusto voi poikkeustilanteessa pitää kokouksen sähköisesti.
Kokouksen aikana toimielimen jäsenen tulee huolehtia siitä, etteivät luottamukselliset
keskustelut tai salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin
nuorisoasiamies tai vastaava työntekijä vastaa siitä, että tähän tarvittavat asianmukaiset tekniset
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

5.1 § Kokouspalkkiot ja matkakulukorvaukset
Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan kaupungin
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

6 § Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Kaikilla valtuutetuilla sekä varavaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus virallisissa ja
työvaliokunnan kokouksissa. Etänä olevalle nuorisovaltuustolaiselle tai asiantuntijalle voidaan
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Puheoikeus voidaan myöntää kokouksen alussa myös valtuuston kutsumille asiantuntijoille.
Nuorisovaltuuston viralliset kokoukset ovat julkisia.

6

7 § Esteestä ilmoittaminen
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta toimintaansa tai, joka on estynyt osallistumaan
kokoukseen, on ilmoitettava asiasta nuorisoasiamiehelle tai puheenjohtajalle henkilökohtaisella
viestillä.

8 § Esittely
Kokouksien esitykset valmistelee työvaliokunta ja nuorisoasiamies. Esittelijänä yleiskokouksissa
toimii nuorisoasiamies, työvaliokunta ja/tai asiantuntija. Yleiskokouksia varten laaditaan
työvaliokunnan toimesta asianmukainen esityslista, joka julkaistaan Joensuun kaupungin
internetsivuilla viittä (5) päivää ennen yleiskokousta.

9 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle
puheenjohtajalle
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa
varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat esteellisiä jossakin asiassa, valitaan
kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.

10 § Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja
voi antaa:
1) Puheenvuoron työryhmän vastuuhenkilölle, jos käsitellään asianomaisen työryhmän
toimialaan kuuluvia asioita.
2) Repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
Kokouksen sujuvan kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa
valtuutettujen puheenvuorojen määrää ja pituutta niin, että puheenvuoro voi kestää korkeintaan
kaksi (2) minuuttia.
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11 § Ehdotukset
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän
jälkeen hänen on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä
ehdotuksista.

12 § Työryhmät
Työryhmät kootaan valmistelemaan valtuustoon kuuluvia esityksiä. Työryhmien toiminnasta
vastaa työryhmään valittava vastuuhenkilö.
Työryhmän vastuuhenkilö:
- Organisoi työryhmän toimintaa
- Hoitaa työryhmän sisäisen tiedottamisen
- Tiedottaa työryhmän toiminnasta muille valtuutetuille
- Vastaa työryhmän toiminnasta nuorisovaltuustolle

13 § Toimenkuvat
13. 1 § Puheenjohtaja
-

Toimii nuorisovaltuuston ja sen työvaliokunnan puheenjohtajana
Valvoo nuorisovaltuuston toiminnan tasapuolisuutta
Vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi valtuuston toimintaa
Jakaa tehtävät, ellei nuorisovaltuusto toisin päätä, ja valvoo niiden toimeenpanoa
Edustaa nuorisovaltuustoa eri tilaisuuksissa, valtuuston valitsemien henkilöiden kanssa
On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle
Pitää yhteyksiä muihin nuorisovaltuustoihin

13. 2 § Varapuheenjohtaja
-

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tarvittaessa tai varsinaisen puheenjohtajan ollessa
estynyt
On yhteydessä työryhmien vastaaviin
On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle
Vastaa tiedottamisesta yhdessä media-tiimin kanssa

13. 3 § Sihteeri
-

Toimii yhteistyössä nuorisoasiamiehen kanssa
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-

On ensisijaisesti vastuussa toimistaan puheenjohtajistolle
Pitää yhteyksiä muihin nuorisovaltuustoihin yhdessä puheenjohtajan kanssa
Ylläpitää pöytäkirjaa ja merkitsee yleiskokouksen läsnäolijat

13. 4 § Varasihteeri
-

Avustaa sihteeriä pöytäkirjan pitämisessä
Hoitaa sihteerin tehtäviä tarvittaessa tai varsinaisen sihteerin ollessa estynyt
On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

13. 5 § Työvaliokunta
-

TVK:n kokouksissa on kaikilla valtuutetuilla puhe- ja läsnäolo-oikeus
Koostuu puheenjohtajistosta, sihteeristä, varasihteeristä, oppilas- ja opiskelijakuntien ja
nuorisovaltuuston välisten kokousten puheenjohtajasta ja muista
järjestäytymiskokouksessa valituista jäsenistä
Käy tarvittaessa läpi lautakuntien esityslistat yhdessä lautakunnan edustajan ja hänen
varahenkilönsä kanssa
Vastaa päätösten toimeenpanosta
Kokoontuu tarpeen mukaan; kuitenkin vähintään kerran kuussa
Tekee päätökset, jotka eivät välttämättä vaadi valtuuston kokoontumista
Valmistelee ja laatii kokousten esityslistat ja pöytäkirjat viikkoa (7vrk) ennen kokousta
Hoitaa nuorisovaltuuston sisäisen tiedotuksen

13. 6 § Media-tiimi
-

Vastaa nuorisovaltuuston ja sen järjestämien tapahtumien markkinoinnista
Pitää huolta nuorisovaltuuston sosiaalisen median alustoista sekä
joukkotiedotusvälineistä (radio, sanomalehti yms.)

14 § Lautakunta- ja jaostoedustajat
-

Lautakunta- ja jaostoedustajat ja heille varaedustajat valitaan nuorisovaltuuston
toimintakauden alussa
Edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa
Lautakuntaedustajien tulee olla viisitoista (15) vuotta täyttänyt, ensisijaisesti varsinainen
nuorisovaltuuston jäsen
Lautakuntaedustajien tulee käydä lautakuntien kokouksissa aktiivisesti, ja heitä
edellytetään ilmoittamaan estyneisyydestään varaedustajalleen
Lautakunta- ja jaostoedustajille maksetaan kokouspalkkio

15 § Avustusten myöntäminen
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Nuorisovaltuusto voi myöntää avustuksia nuorisoryhmille erillisesti laadittujen avustusohjeiden
mukaisesti. Avustusohjeet vahvistaa hyvinvointilautakunta.

16 § Nuorisovaltuustosta eroaminen
Nuorisovaltuustosta eroaminen tapahtuu kirjallisella anomuksella, joka käsitellään seuraavassa
yleiskokouksessa.

17 § Voimaantulo
Tällä johtosäännöllä kumotaan Joensuun nuorisovaltuuston aiemmin hyväksymä Joensuun
nuorisovaltuuston johtosääntö. Tämä johtosääntö astuu voimaan välittömästi.

Tarkistettu Joensuussa 28/3. 2019

