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Menneen viikon Uusimaata lukeneina satuimme huomaamaan yleisönosastolla käydyn keskustelun 

nuorisovaltuuston kokouspalkkioista ja niihin kaavailluista muutoksista. 

Haluamme tuoda seuraavat asiat valtuustoryhmien tietoon ennen keskiviikon 8.joulukuuta 

pidettävää kaupunginvaltuuston kokousta, jossa päätetään vuoden 2011 talousarviosta. 

Nuorisovaltuuston kokouspalkkio rivijäsenillä on tällä hetkellä 40€/kokous. Tämän lisäksi 

nuorisovaltuutettujen matkustuskorvaukset korvataan kunnan yleisten taksojen mukaan. Varajäsenet 

eivät ole oikeutettuja kokouspalkkioihin tai matkustuskorvauksiin. Muiden lautakuntien ja 

luottamuselinten tapaan kokouspalkkiota korotetaan puolitoistakertaiseksi (60€) kokouksen 

venyessä yli kolmen tunnin. Menneen vuoden aikana tämä on tapahtunut ainoastaan kaksi kertaa. 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja nauttii automaattisesti korotettua kokouspalkkiota (60€), mutta ei 

ole oikeutettu vuosipalkkioon muiden lautakuntien puheenjohtajien tapaan. 

Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot ja matkustuskorvaukset maksetaan kaupunginhallituksen 

talousarvioon sisällytetystä osamäärärahasta, joka on 10.000 euroa vuositasolla. Tämän lisäksi 

nuorisovaltuustolla on käytössään 10.000 euron toimintaraha/vuosi (samalla tavalla sisällytetty 

kaupunginhallituksen määrärahaan). Nuorisovaltuuston ollessa suoraan kaupunginhallituksen 

alainen elin, sen toimintarahaa hallinnoi kaupunginhallituksen sihteeri/hallintojohtaja Outi 

Lumijärvi. 

Nuorisovaltuuston marraskuun kokouksessa nuorisotoimenjohtaja Tuija Öberg antoi 

nuorisovaltuustolle tiedoksi kaupungin johtoryhmän päätöksen poistaa kaupunginhallituksen 

talousarviosta nuorisovaltuuston omien kokousten kokouspalkkioihin ja matkustuskorvauksiin 

varatun 10.000 euron osamäärärahan. Päätöstä perusteltiin kaupungin huonolla taloustilanteella, 

”turha kuluerä”. Asia annettiin ainoastaan tiedoksi, ilman neuvotteluvaraa.  

Päätös koskee ainoastaan nuorisovaltuuston omista kokouksista maksettavia kokouspalkkioita ja 

matkustuskorvauksia. Lautakuntien kokouksiin osallistumisesta nuorisovaltuuston edustajalle 

maksettaisiin tulevaisuudessakin kokouspalkkio, mutta sen suuruus putoaisi 40 eurosta 

viranhaltijoiden kokouspalkkion tasolle 30 euroon. Kokouspalkkio suoritetaan ko. lautakunnan 

omasta talousarviosta. Eli nuorisovaltuusto osallistuu omalta osaltaan kaupungin säästötalkoisiin. 

Tulevaisuudessa nuorisovaltuuston omista kokouksista maksettavat kokouspalkkiot ja 

matkustuskorvaukset kustannetaan nuorisovaltuuston vuosittaisesta toimintarahasta. 

Nuorisovaltuusto määrittelee myös itse kokouspalkkion suuruuden. Tämä tarkoittanee käytännössä 

sitä, ettei valtuutetuille ole juurikaan varaa maksaa kokouspalkkioita, jotta itse toimintaankin jäisi 

käytettäväksi varoja. Tulevan nuorisovaltuuston toimintaedellytykset on turvattava myös 

taloudellisesti. 

Te valtuustoryhmät käytätte kaupungin ylintä päätäntävaltaa kaupunginvaltuustossa ja me 

allekirjoittaneet toivommekin, että esitätte ko. kokouspalkkioihin käytettävän osamäärärahan 

palauttamista saadessanne vuoden 2011 talousarvion päätettäväksenne keskiviikkona 8.joulukuuta. 

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää olla esittämättä osamäärärahan palauttamista ja näin ollen 

tietoisesti alentaa nuorisovaltuuston omien kokousten kokouspalkkioita sekä karsii nuorten hyväksi 

käytettäviä varoja, tulee myös tasavertaisuuden nimissä laskea luottamushenkilöiden yleistä  
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ansiotasoa kauttaaltaan. Näin aikaansaadaan merkittäviäkin säästöjä. Yksittäisen luottamuselimen 

palkkioita alentamalla aikaansaadut säästöt ovat loppujen lopuksi marginaalisia ja hyöty 

kyseenalainen. Kaupungin talous pitää tervehdyttää yhteistoimin. 

Ymmärrämme, että kaupungin talous on ahdingossa, mutta me nuoret olemme jo osaltamme 

kantaneet kortemme kekoon kaupungin säästöohjelmassa. Viimeisin mm kävijämäärältään 

suosituimman Huhtisten nuorisotilan lakkautusaikeet YT-neuvottelujen tuloksena. 

Peräänkuulutamme säästökohteita nyt muualtakin kuin nuorten toiminnan leikkaamisena. 
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