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NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
1 § Nuorisovaltuuston toiminnan perusteet ja tarkoitus
Kiuruveden kaupungin nuorisovaltuusto on kuntalain (410/2015) 26 §:n mukainen toimielin. Nuorten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Kiuruveden nuorisovaltuusto on nuorten virallinen edustaja kaupungissa. Sen tarkoituksena on ajaa nuorten etua, edistää ja kehittää nuorten oloja sekä ajanviettomahdollisuuksia kaupungissa
2 § Nuorisovaltuuston kokoonpano
Kiuruveden kaupunginhallitus päättää lainsäädännön, kaupungin hallintosäännön ja muun ohjeistuksen
mukaisesti nuorisovaltuuston asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
Kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kaupungin nuorisotoimen ja oppilaitosten yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi puheenjohtajan ja kuusi varsinaista
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenten on oltava yli 13-vuotiaita kiuruvetisiä tai Kiuruvedellä päätoimisesti opiskelevia nuoria. Toimintakauden aikana voidaan tarvittaessa valita myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai toimintaryhmiä.
Lisäksi kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuustoon hallituksen edustajan ja pyytää teknistä lautakuntaa
ja sivistyslautakuntaa nimeämään omat edustajansa. Kaupungin edustajat eivät ole toimielimen varsinaisia jäseniä.
Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.
3 § Nuorisovaltuuston tehtävät
Nuorisovaltuusto yleisenä tehtävänä on vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden, elinympäristön, liikkumisen tai tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Nuorisovaltuuston erityisinä tehtävinä on:
 seurata nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia,
 tehdä nuorten palveluja koskevia aloitteita ja kehittämisehdotuksia kaupunginhallitukselle, sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle sekä muille kaupungin
toimielimille että työntekijöille,
 edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon
järjestämällä nuorille eri tavoin vaikutusmahdollisuuksia,
 kehittää nuorten ja kaupungin nuorisotyön, oppilaitosten, järjestöjen, kaupungin ja
muiden viranomaisten yhteistoimintaa,
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 edistää nuorten työllistymistä ja kesätyöllistymistä yhteistyössä kaupungin ja ja
muiden kolmannes sektorin toimijoiden kanssa,
 seurata nuorille tarkoitettujen julkisten palvelujen tasoa ja saatavuutta ja puuttua
epäkohtiin nuorten palveluissa,
 kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyteen kaupungin nuoriin liittyvien asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja julkisuudessa,
 huolehtia käsittelemiensä asioiden hyvästä tiedottamisesta,
 myöntää tarvittaessa palkinnon, tunnustuksen tai muun kunnianosoituksen yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle toiminnasta, jolla on edistetty nuorten osallistumista kaupungin ja yhteiskunnan toimintaan,
 käsitellä muita toimialaansa kuuluvia tehtäviä.

4 § Nuorisovaltuuston kokoukset ja toimintakulut
Nuorisovaltuuston tavoitteena on kokoontua vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.
Nuorisovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja / varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Nuorisovaltuustolla on tarvittaessa oikeus kutsua kokouksiin kaupungin ja Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän luottamus- ja viranhaltijajohtoa sekä muita asiantuntijoita
Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii joko kaupungin nuorisotoimen työntekijä tai nuorisovaltuuston
kokouksessa valitsema sihteeri. Kokousten valmistelutyöstä ja päätösten täytäntöönpanosta vastaavat
kaupungin nuorisotoimen työntekijä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kokouksessa valittu sihteeri. Tarvittaessa kaupungin yleishallinnon henkilöstö tukee nuorisovaltuuston valmistelutyötä ja päätösten täytäntöönpanoa.
Kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja/varapuheenjohtaja sekä sihteeri
ja ne julkaistaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi nuorisovaltuuston kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on kunta-, julkisuus- ja arkistolaissa säädetty.
Muilta kuin edellä mainituilta osin, nuorisovaltuuston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin lainsäädännön ja Kiuruveden kaupungin hallintosäännön määräyksiä.
Kiuruveden kaupunki vastaa nuorisovaltuuston toiminnasta aiheutuvista kuluista seuraavasti:
Kaupunginhallitus varaa talousarviossa vuosittain määrärahan nuorisovaltuustolle toimintakuluihin
kuten tilaisuuksien järjestelykuluihin, tiedottamiseen sekä toimisto-, postitus- ja kopiointikuluihin. Lisäksi määrärahasta katetaan nuorisovaltuuston kokouspalkkiot, matkakulut sekä mahdolliset koulutukset. Kaupunki osoittaa nuorisovaltuustolle kokoustilat maksutta käyttöön.
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Edellä mainittu määräraha on mahdollista sisällyttää myös kaupungin nuorisotoimen osuuteen talousarviossa. Tällöin nuorisotoimi vastaisi tarvittaessa varojen käytöstä ja kohdentamisesta. Menettelytavasta sovitaan kaupungin sisäisessä valmistelussa
5 § Voimaantulo
Tämän toimintasäännön muutoksista päättää nuorisovaltuusto ja ne vahvistaa kaupunginhallitus. Toimintasääntö astuu voimaan, kun kaupunginhallitus on vahvistanut sen.
Toimintasääntö kumoaa aikaisemman Kiuruveden kaupungin nuorisovaltuuston johtosäännön.

