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Nuorisovaltuusto
puheenjohtaja Tim Karike

vastaus nuorisovaltuuston 17 .6.2011 saapuneeseen aloitteeseen

Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen siitä, että kaupunginhallitus käsittelisija
hyväksyisi nuorisovaltuuston toimintasäännön ja että nuorisovaltuuston
määrärahaa korotettaisiin ja kokouspalkkiosta säädettäisiin erikseen. Lisäksi
nuorisovaltuusto toivoo pysyvää osallistumisoikeutta kaupunginhallituksen
kokouksiin.

1) Nuorisovaltuusto on hyväksynyt itselleen uuden toimintasäännön vuonna
2010. Nyt se toivoo, että kaupunginhallitus hyväksyisi ao. säännön.

Nuorisovaltuuston toiminta on ollut jo pitkään järjestetty siten, että sille varatut
rahat ovat kaupunginhallituksen alla omana toimintonaan, mutta itse toiminnan
järjestämisestä vastaa nuorisopalvelujen yksikkö.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin kannalta tarpeelliset johtosäännöt.
Niissä määritellään muun muassa kaupungin luottamushenkilöorganisaatio.
Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kaupunginhallitus, lautakunnat,
johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat. Nuorisovaltuustoa ei mainita
kaupungin hallinto- ja toimintasäännössä eikä se ole kaupungin virallinen
toimielin.

Kaupunginhallitus voi asettaa toimikuntia, muut toimielimet asettaa valtuusto.
Toimielimien toiminnasta määrätään hallinto- ja toimintasäännössä.
Kaupunginvaltuustolla on erillinen työjärjestys, samoin tarkastus- ja
aluepelastuslautakunnalla.

Kaupungin vammaisneuvostolla on oma toimintasääntönsä, jonka se itse
hyväksyy, vaikka vammaisneuvoston asettaa lain mukaan kunnanhallitus, jos
neuvosto on tarpeen perustaa. Vanhusneuvostolla ei ole toimintasääntöä
lainkaan.

Edellä kerrotun perusteella on tarkoituksenmukaista, että nuorisovaltuusto itse
hyväksyy oman toimintasääntönsä.

2) Nuorisovaltuusto toivoo, että kokouspalkkiot maksettaisiin toimintaan varatun
määrärahan lisäksi ja että kokouspalkkioista päätettäisiin erikseen.

Määrärahakysymykset ratkaistaan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Asiaa
arvioitaessa on huomioitava myös muiden elinten, kuten vammaisneuvoston ja
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vanhusneuvoston saama määräraha. Neuvostoille on talousarviossa varattu
muutamia tuhansia euroja. Kokouspalkkiot vanhus- ja vammaisneuvostojen
jäsenille maksetaan vielä aiemman käytännön mukaan erikseen, mutta asia on
tarkoitus selventää seuraavan toimikauden alussa.

Kokouspalkkioista määrätään luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännössä. Sitä ei siis sovelleta nuorisovaltuustoon. Aiempi
kokouspalkkioiden maksaminen onkin perustunut ainoastaan käytäntöön. Nyt
kokouspalkkioihin käytetään nuorisovaltuustolle varattua määrärahaa.

3) Nuorisovaltuusto toivoo osallistumisoikeutta kaupunginhallituksen
kokouksiin.

Hallinto- ja toimintasäännön mukaan muiden kuin säännössä erikseen
mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksissa päättää
asianomainen toimielin.

Nuorisovaltuuston edustajan osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen
on keskusteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa. He pitivät
aiempaa käytäntöä, jonka mukaan nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua
kaupunginhallituksen kokoukseen silloin, kun käsiteltävänä on erityisesti nuoria
koskeva asia, hyvänä. Nykyistä käytäntöä ei siis ole syytä muuttaa.

Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat lautakuntien kokouksiin. Suurin osa
kaupunginhallituksen käsittelemistä, nuoriakin koskevista asioista tulee
päätettäväksi juuri lautakuntien kautta.
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