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Aloite kaupunginhallitukselle 

Nuorisovaltuusto pyytää kaupunginhallitusta käsittelemään tämän aloitteen valtuustoaloitteen 
tapaan vedoten sopimukseen nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden käsittelystä. 

 

Kaupunginhallituksen rooli nuorisovaltuuston hallinnossa 

Toiminnalle pitää olla, ei vain taloudellisesti, vaan myös hallinnollisesti hyvät 
toimintaedellytykset ja päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Hallinnon 
pitää perustua niin nuorisovaltuuston, viranhaltijoiden kuin myös päättäjien yhteiseen 
näkemykseen tavoista toimia. Nuorisovaltuuston hallinto on tällä hetkellä keskittynyt lähinnä 

viranhaltijoihin, vaikka luottamushenkilöt mahdollistavatkin toiminnan. 

Nuorisovaltuustolle teetettiin yksittäisten nuorisovaltuutettujen aloitteesta toimintaa säätelevät 
toimintasäännöt viime vuoden puolella. Hyväksytyissä toimintasäännöissä ei oteta kantaa 
nuorisovaltuuston hallinnon kannalta oleellisiin ydinkysymyksiin, esimerkiksi: kenen 
alaisuudessa nuorisovaltuusto toimii; kuka päättää nuorisovaltuuston taloudesta; mihin 
toimintamäärärahaa saa käyttää; yms. seikkoihin.  

Nykytilanteessa nuorisovaltuusto hyväksyy itse omat toimintasääntönsä, joka on varmasti 
omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että ne ovat hyvin karsittuja. Alun alkaen toimintasäännöt 
oli tarkoitus tuoda kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan käsittelemänä. 

Nuorisovaltuusto ehdottaa, että nuorisovaltuuston ollessa kaupunginhallituksen alainen elin, 
kaupunginhallitus on se toimielin, joka vahvistaa nuorisovaltuuston toimintaa säätelevät 
toimintasäännöt.  

Toimintasääntöjä voitaisiin tarvittaessa muuttaa nuorisovaltuuston aloitteesta.  

 

Kokouspalkkiojärjestelyt 

Nuorisovaltuuston määräraha koostui ennen kahdesta osamäärärahasta, arvoltaan n. 10.000 
euroa kumpikin. Toinen oli varattu toimintaan ja toinen kokouspalkkioihin ja 
matkustuskorvauksiin. Määräraha oli sisällytetty kaupunginhallituksen talousarvioon.  
 
Rivijäsenille maksettiin ennen vuodenvaihdetta 2011 omista kokouksista kokouspalkkiona 41 
euroa ja matkustuskorvaukset kunnan yleisten taksojen mukaan. Nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja sai automaattisesti puolitoistakertaiseksi korotettua kokouspalkkiota, mutta ei 
ollut oikeutettu vuosipalkkioon kuntalain mukaisten lautakuntien puheenjohtajien tapaan. 
Kokouksen kestäessä yli kolmen tunnin palkkioita korotettiin puolitoistakertaisiksi. 
Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajien kokouspalkkioihin noudatettiin samoja sääntöjä ja 
palkkiokulut menivät lautakuntien omista talousarvioista. Nämä palkkiot olivat yhtä suuria 
omista kokouksista maksettavien palkkioiden kanssa. 
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Vuonna 2010 nuorisovaltuuston omien kokousten kokouspalkkiot olivat vuositasolla 7811 
euroa, sisältäen matkustuskorvaukset. 
 
Viime vuonna selvisi, että palkkioita on maksettu vahingossa nuorisovaltuuston omista 
kokouksista. Vuoden 2011 lopussa nuorisovaltuustolle tuotiin kokoukseen tiedoksi kaupungin 
johtoryhmän tekemä päätös oikaista tehty virhe ja poistaa nuorisovaltuuston omien kokousten 
kokouspalkkioihin ja matkustuskorvauksiin käytetty lisämääräraha. Palkkiot tulisi 
tulevaisuudessa kustantaa toimintamäärärahasta. Lisäksi kokouspalkkion suuruudeksi 
asetettiin 20 euron enimmäisraja.  
 
Nuorisovaltuusto pohti ensimmäisessä kokouksessaan hartaasti kokouspalkkionsa suuruutta 
ja päätyi kymmeneen euroon kokousta kohti, riippumatta jäsenen asemasta. Tämä tarkoitti 
palkkioiden leikkausta yli 70%:lla  ja sitä, että 1/3 käytettävissä olevista varoista on etukäteen 
sidottu. Lautakuntaedustajien palkkiot pysyivät ennallaan. 
 
Perusteena esitettiin myös säästötarpeet sekä suuret erot muiden nuorisovaltuustojen 
palkkiotasoon. Palkkiot tulee suhteuttaa kaupungin omaan palkkiotasoon, joka perustuu mm. 
kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Nuorisovaltuuston palkkiot ovat aiemminkin olleet 
suuruusjärjestyksessä pienimmät eli puolet valtuutetun kokouspalkkiosta.  
 
Mielestämme entinen palkkiotaso oli kohtuullinen ja sopivalla tasolla. Kokouspalkkiot ovat 
monen nuoren ainoa tulonlähde nuorten vielä opiskellessa ja erityisen tärkeässä asemassa 
aikoina, jolloin mm. kesätöitä löytyy harvoille. 
 
Olemme myös sitä mieltä, että luottamushenkilöiden tulisi määritellä kokouspalkkiot 
viranhaltijoiden sijaan. 
 
Ehdotamme, että nuorisovaltuuston jäsenten kokouspalkkioksi säädetään viranhaltijoiden 
kokouspalkkioiden suuruinen kokouspalkkio (tällä hetkellä 41 euroa) ja että omista 
kokouksista maksettavat kokouspalkkiot ja matkustuskorvaukset kustannetaan 
nuorisovaltuustolle myönnettävästä 10.000 euron suuruisesta lisämäärärahasta. 
Lisämääräraha sisällytetään kaupunginhallituksen talousarvioon. 
 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan kokouspalkkioon ja kokouksen venymisestä johtuviin 
korotuksiin sovelletaan aina voimassa olevaa kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja 
matkustussääntöä. 
 
Toimintamalli, missä itse toimintamääräraha ja palkkioihin varatut varat ovat eriytettyjä, on 
todettu valtakunnallisella tasolla hyväksi. 
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Osallistumisoikeus kaupunginhallituksen kokouksiin 
 
Nuorisovaltuusto nimeää jokavuotisen lautakuntapaikkojen jaon yhteydessä myös edustajan 
kaupunginhallitukseen. Edustajaksi nimetään automaattisesti puheenjohtaja ja varajäseneksi 
varapuheenjohtaja.  
 
Edustusoikeuteen liittyy kuitenkin ehto, eli nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on oikeus 
osallistua kaupunginhallituksen kokouksiin asiantuntijan roolissa ainoastaan silloin, kun listalla 
on nuoria koskettavia asioita. Osallistumisoikeus koskee vain näitä yksittäisiä asioita 
kokouksen aikana ja ne pyritään sijoittamaan kokouksen alkupäähän.  
 
Osallistumiselle tulee pyytää lupa etukäteen ennen kokousta hallintojohtajalta, joka myös 
päättää mikä asia koskettaa nuoria.  
 
Voisi kuvitella, että kaikki asiat koskettavat nuoria sillä kaikista meistä kasvaa joskus aikuisia 
eli käsite on aika laajasti tulkittavissa. Nykyinen järjestely ei kannusta osallistumista kokouksiin 
ja näin ollen nuorisovaltuuston edustaja ei ole ollut läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa 
enää vuosiin. 
 
Nuorisovaltuuston pitäisi pystyä osallistumaan päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin asioiden 
valmistelusta itse lopullisen päätöksen tekemiseen.  
 
On totta, että nuorisovaltuustolla on lautakunnissa edustajiensa välityksellä suurin 
mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon asioiden vielä ollessa valmisteluvaiheessa ja vireillä, 
mutta asioihin voi vaikuttaa viime metreille saakka. Toisin sanoen siinä vaiheessa, kun asiat 
tulevat kaupunginhallitukseen, ne voivat vielä muuttua. 
 
Nuorten elämän kannalta tärkeitä asioita ei aina edes käsitellä lautakunnissa vaan 
kaupunginhallitus esim. antaa itsenäisesti lausuntoja. Silloin olisi etu, mikäli 
kaupunginhallituksessa istuisi nuorisovaltuuston edustaja, joka katsoo asioita nuoren 
näkökulmasta. 
 
Kaupunginhallituksen rooli kaupungin päätöksenteossa on viime vuosina lisäksi korostunut 
kaupunginvaltuuston delegoidessa kaupunginhallitukselle entistä enemmän toimivaltaa. 
 
Ehdotamme, että nuorisovaltuusto saa pysyvän edustusoikeuden kaupunginhallituksen 
kokouksiin. Nuorisovaltuustoa kaupunginhallituksessa edustaa puheenjohtaja ja hänen 
ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.    
 
Kaupunginhallituksen paikka edellyttäisi yhden kannettavan tietokoneen hankkimista, koska 
kokousasiakirjojen sähköistys on aloitettu juuri kaupunginhallituksesta ja esityslistat 
lähetetään valtuutetuille sähköisessä muodossa.  
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Porvoossa 13.6.2011 
 
 
 
Porvoon Nuorisovaltuusto – Borgå Ungdomsfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim Karike  Harri Nurmi 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


