Turun nuorisovaltuuston säännöt (Nuorisovaltuusto 28.1.2014 § 8)
1§ Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite

Toiminta-ajatus
Nuorisovaltuusto on nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Turun kaupungissa. Se ajaa
nuorten asioita ja etuja, seuraa tekemiensä aloitteiden ja projektien etenemistä sekä
toimii kunnallisena vaikuttajana. Nuorisovaltuusto on yksi kanava nuorten mielipiteiden,
ehdotusten ja palautteen välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin
toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille.
Visio
Turkulaisten 13–18-vuotiaiden nuorten ääntä kuullaan ja näkemykset otetaan kaupungissa huomioon. Nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin ja tärkeiksi kokemiinsa asioihin ja päätöksiin.
Tavoitteet
-

edistää turkulaisten 13–18-vuotiaiden nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia
saada nuorten mielipiteet otetuksi huomioon, kun asioita suunnitellaan ja valmistellaan
lisätä nuorten ja päättäjien vuoropuhelua
saada nuorisovaltuuston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien ja valtuuston kokouksissa
kehittää kunnan peruspalveluja nuorten näkökulmasta
innostaa ja tukea nuorten kiinnostusta osallistua pitkäjänteisesti asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja seurantaan
kasvattaa toimintaan osallistuvista nuorista aktiivisia kansalaisia
opettaa nuorille vaikuttamisen taitoja, ohjata nuoria laatimaan ja esittämään perusteltuja ehdotuksia ja mielipiteitä

Vastuut ja määrärahat
Vastuu toiminnan toteuttamisesta on Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluilla yhteistyössä sivistystoimialan sekä konsernihallinnon hallintoryhmän asiakkuudet ja osallisuus -vastuualueen kanssa.
Nuorisovaltuuston toimintaa ja muuta nuorten osallisuustoimintaa johtaa ja koordinoi
kaupungin osallisuusverkosto ja toimintaa ohjaa ja tukee osallisuusverkoston jäsenistä
valittu tukiryhmä. Nuorisovaltuuston toiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle,
kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja nuorisolautakunnalle.
Toimintaan varataan perusrahoitus (viranhaltija, hankerahat, koulutus-, kokous- ja muu
toiminta) vapaa-aikatoimialan nuorisopalvelujen määrärahoista.

2§ Nuorisovaltuuston toimintatavat ja tehtävät

Toimintatavat
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-

-

nuorisovaltuusto on demokraattisesti valittu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
nuorisovaltuustoon valitut nuoret saavat itse vapaasti päättää, mihin asioihin he haluavat vaikuttaa
nuorisovaltuuston toiminnassa huomioidaan kaksikielisyys, esteettömyys ja yhdenvertaisuus
nuorille ei makseta kokouspalkkiota, mutta nuorisovaltuustolle tarjotaan koulutusta
sekä muun muassa kokoustilat ja -tarjoilut
nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä oppilaskuntien hallitusten kanssa
nuorisovaltuuston toimintaan varataan määrärahat (nuorisolautakunta, kasvatus- ja
opetuslautakunta)
nuorisovaltuusto päättää toimintaansa varattujen määrärahojen käytöstä
nuorisovaltuuston kauden ensimmäisessä kokouksessa järjestäydytään ja päätetään valtuuston säännöistä ja käytännön asioista (esimerkiksi nimi, puheenjohtaja
ja muut toimihenkilöt, kokoontumisajat ja -paikat, sisäiset ryhmät jne.)
nuorisovaltuusto voi nimetä erilaisia toimikuntia/ryhmiä asioiden hoitoon (esimerkiksi tiedotustoimikunta, kouluyhteistyötoimikunta, projektitoimikunta), joissa voi toimia myös muita kuin valtuustoon valittuja nuoria

Tehtävät (Nuorisovaltuusto 19.4.2017 § 47)
-

-

nuorisovaltuusto nostaa esiin ja ajaa nuorten asioita ja etuja Turun kaupungissa,
toimii kunnallisena vaikuttajana sekä seuraa tekemiensä aloitteiden ja projektien
etenemistä
nuorisovaltuusto suunnittelee ja valmistelee asioita vuorovaikutuksessa kuntaorganisaation kanssa
nuorisovaltuusto valmistelee ja toteuttaa hankkeita sekä järjestää tapahtumia ja toimintaa
nuorisovaltuustolla on aktiivinen rooli ja valtaa nuoria koskevista asioista päätettäessä
nuorisovaltuusto päättää vuosittain tietyn summan jakamisesta nuorten esittämiin
hankkeisiin. Jos nuorisovaltuuston jäsen on mukana nuorisovaltuustolta hankerahoitusta hakevassa hankkeessa, niin hän ei saa äänestää hankekokouksessa
hankkeista lainkaan.

3§ Nuorisovaltuuston toimintakausi (Nuorisovaltuusto 19.4.2017 § 47)
-

toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta
vaalit järjestetään toimikautta edeltävänä syksynä yhden viikon aikana nuorisovaltuuston erikseen päättämällä tavalla
ehdolle voivat asettua Turussa asuvat tai opiskelevat 13–18-vuotiaat nuoret
vaaleissa saavat äänestää Turussa asuvat tai opiskelevat 13–18-vuotiaat nuoret
Turun kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa sekä Turussa toimivissa muista oppilaitoksissa ehdolle asettuneista valitaan valtuustoon 1 varsinainen ja 1 varaedustaja. Poikkeuksena: Turun kansainvälinen koulu (lukion ja yläkoulun yhteinen varsinainen jäsen ja
varajäsen), Turun Steiner-koulu (lukion ja yläkoulun yhteinen varsinainen jäsen ja varajäsen) sekä Sirkkalabacken ja St Olofsskolan (koulujen yhteinen varsinainen jäsen ja varajäsen). Lisäksi valtuustoon valitaan turkulaisten koulujen ulkopuolella olevista nuorista
eniten ääniä saaneet suhteessa siihen, kuinka paljon heitä on ollut ehdolla.

4§ Nuorisovaltuuston kokoukset
Koollekutsuminen
Nuorisovaltuusto tulee kutsua koolle vähintään yhtä viikkoa ennen kokouksen avaamista. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille siinä mainituille henkilöille. Kokouskutsussa
on esitettävä vähintään kokouksen järjestämisajankohta ja paikka sekä kokouksessa
käsiteltävät asiat. Nuorisovaltuuston kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja muut asiakirjat
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ovat kaikkien luettavissa Turun kaupungin verkkosivuilla. Nuorisovaltuuston kokoukset
ovat avoimia kaikille.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään 1/3 kokouskutsussa
mainituista kokousedustajista on paikalla. Kokous todetaan lailliseksi, mikäli kokouskutsu on lähetetty asianmukaisella tavalla. Kokous on laiton, jos yksikin kokousedustajista voi todistaa pitävästi sen laittomaksi.
Varajäsenten läsnäolo kokouksissa (Nuorisovaltuusto 26.2.2014 § 18)
Varajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus ja rajattu puhe-oikeus. Varajäsenellä on
yksi puheenvuoro jokaiseen esityslistan asiaan ja puheenjohtaja voi tarvittaessa rajata
puheenvuoron pituutta.
Äänestys
Äänestys voidaan toteuttaa, joko avoimena tai suljettuna. Äänestys suoritetaan lähtökohtaisesti avoimena, ellei joku kokousedustajista toisin vaadi. Henkilövalinnoista suoritettavat vaalit suoritetaan lähtökohtaisesti suljettuina. Jokaisella edustajalla on äänestyksissä tai vaaleissa yksi ääni ja enemmistö voittaa.
Pöytäkirja (Nuorisovaltuusto 19.4.2017 § 47)
Jokaisesta nuorisovaltuuston kokouksesta tulee tehdä pöytäkirja. Pöytäkirja sisältää
vähintään kokouksen paikan- ja ajankohdan, osallistujat ja päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjat
ovat luettavissa Turun kaupungin verkkosivuilla.
Kokouskorvaukset
Nuorisovaltuuston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta nuorisovaltuustolle tarjotaan koulutusta sekä kokoustilat ja -tarjoilut.

5§ Nuorisovaltuuston toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut

Puheenjohtaja (Nuorisovaltuusto 23.8.2017 § 79)
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan tehtävä on johtaa valtuuston kokouksia ja edustaa
ensisijaisesti nuorisovaltuuston päätösten mukaisesti. Hänen tehtävänsä on huolehtia
nuorisovaltuuston toiminnan tavoitteiden toteuttamisesta. Puheenjohtaja valitaan nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.
Jos puheenjohtaja luopuu kesken kauden tehtävästään, niin ensimmäisestä varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja ja toisesta varapuheenjohtajasta tulee ensimmäinen varapuheenjohtaja. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan joku muu nuorisovaltuuston jäsen. Samalla logiikalla toimitaan varapuheenjohtajien, sihteerien, tiedottajien
ja lautakunnissa tai muissa työryhmissä nuorisovaltuustoa edustavien suhteen. Eli varaedustaja nousee varsinaisen edustajan tilalle ja varaedustajan tilalle valitaan joku
muu nuorisovaltuuston jäsen.
Varapuheenjohtajat
Kaksi varapuheenjohtajaa, ensimmäinen ja toinen, hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän olleessa esteellinen tai muuten kykenemätön hoitamaan tehtäviään. Lisäksi he
avustavat puheenjohtajaa tarpeen vaatiessa. Ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valitaan nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.
Sihteerit
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Pääsihteerin tehtävänä on toimia valtuuston kokouksissa kokous sihteerinä ja laatia
pöytäkirja ja muut nuorisovaltuuston kirjalliset dokumentit valtuuston päätösten mukaisesti. Pääsihteeri valitaan nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.
Toisen sihteerin tehtävänä on toimia puheenjohtajiston kokouksissa sihteerinä ja laatia
muut puheenjohtajiston kirjalliset dokumentit. Lisäksi hän hoitaa pääsihteerin tehtäviä
tämän ollessa esteellinen tai muuten kykenemätön hoitamaan tehtäviä. Toinen sihteeri
valitaan nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.
Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto on valtuuston alainen elin, jonka päätehtävänä on käsiteltävien asioiden valmisteleminen ja kokouksen koollekutsuminen. Lisäksi puheenjohtajisto vastaa
kokouskäytännöistä ja niiden ajan tasalla pitämisestä ja valtuuston päätösten toteutumisesta.
Puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Sen sihteerinä toimii toinen sihteeri. Lisäksi muilla nuorisovaltuuston jäsenillä on puheenjohtajiston harkinnan mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus.
Puheenjohtajiston tukena toimii konsernihallinnon, vapaa-aikatoimialan nuorisopalvelujen ja sivistystoimialan edustajista koostuva työryhmä
Työryhmät
Nuorisovaltuusto voi nimetä erilaisia työryhmiä asioiden hoitoon. Työryhmät ovat väliaikaisia valtuuston alaisia elimiä, joiden tehtävä on toteuttaa nuorisovaltuuston niille asettamia tehtäviä. Työryhmällä on oikeus tehdä esityksiä nuorisovaltuustolle. Työryhmissä
voi toimia myös valtuuston ulkopuolisia nuoria.
Vuorovaikutus Turun kaupungin kanssa
Nuorisovaltuusto on asiantuntijaelin, jota kaupungin luottamuselimet, toimialat ja viranhaltijat käyttävät nuorten asioita suunnitellessaan ja valmistellessaan.
Nuorisovaltuusto tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä järjestää yhteistyössä kaupungin
edustajien kanssa päättäjien ja nuorten tapaamisia sekä teema- ja muita tilaisuuksia.
Kuntalain mukaan toimielimessä voi olla alaikäisiä edustajia, jotka ovat vähintään 15vuotiaita. Turun kaupungin uuden hallintosäännön 68 §:ssä todetaan näin: ”Toimielimien alaikäiset jäsenet: Mikäli toimielimeen on valittu 15 vuotta täyttäneitä alle 18-vuotiaita jäseniä, tällaisilla jäsenillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.”

6§ Nuorisovaltuuston valtuutetun erottaminen
Toistuvasti nuorisovaltuuston sääntöjä ja tarkoitusta laiminlyövä tai vahingoittava henkilö voidaan erottaa valtuustosta kokouksen yksimielisellä päätöksellä.

7§ Nuorisovaltuuston sääntöjen muuttaminen ja hyväksyminen
Nuorisovaltuusto hyväksyy sääntönsä kauden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuusto
voi tehdä muutoksia tai hyväksyä uuden säännön laillisella ja päätösvaltaisella kokouksella.
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