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PIETARSAAREN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON JOHTOSÄÄNTÖ 

 

Pietarsaaren kaupunginvaltuuston hyväksymä 21.6.2005 § 90 

 

 

Toimiala ja hallinto 

 

§ 1 

 

Pietarsaaren nuorisovaltuusto on kaupungin ja sen alueella asuvien tai opiskelevien nuorten 

henkilöiden ja nuorisojärjestöjen pysyväluonteinen poliittisesti sitoutumaton yhteistyöelin 

kunnassa.  

 

Hallinnollisesti nuorisovaltuusto kuuluu nuorisotoimen alaisuuteen. 

 

§ 2 

 

Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii Pietarsaaren kaupungin nuorisotoimen työntekijä.  

Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi nuorisovaltuuston 

käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta sekä nuorisovaltuuston opastamisesta. 

 

 

Nuorisovaltuuston tehtävät  

 

§ 3 

 

Tehtävä on: 

 

1. edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä 

edistää Pietarsaaren kaupungin, nuorten ja nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä, 
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2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja 

soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä 

nuorten edustajana asioissa jotka koskettavat nuoria, 

 

3. tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa 

asioissa, 

 

4. edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palvelujen tiedottamista ja tiedonkulkua, 

 

5. asettaa tavoitteet uudelle toimikaudelle sekä seurata tavoitteiden toteuttaminen 

toimikauden aikana, 

  

6. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimialojen, 

lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät. 

 

  

Nuorisovaltuuston valinta sekä toimikausi  

 

§ 4 

 

Nuorisovaltuuston toimikausi on aina kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi sisältää aina kaksi 

kalenterivuotta. Uudet nuorisovaltuuston jäsenet valitaan lokakuussa uutta toimikautta 

edeltävänä vuonna. Nuorisovaltuuston valinnassa ehdokkaaksi voi asettua jokainen  

pietarsaarelainen tai päätoimisesti Pietarsaaressa opiskeleva nuori. Ehdokkaan on oltava yli 

13-vuotias, mutta kuitenkin valintapäivänä alle 20-vuotias. 

 

Nuorisovaltuustoon valitaan yhdeksi toimikaudeksi enintään neljätoista nuorta.  

 

Nuorisovaltuuston valintatapa:  

 

Nuorisovaltuusto ilmoittaa uusien jäsenien valinnasta paikallisessa ruotsin- sekä 

suomenkielisessä lehdessä. Uusien jäsenien valinnasta informoidaan myös ilmoituksilla 

koulujen ja nuorisotalon kautta, sekä kirjeitse nuorisojärjestöjä. Nuorisovaltuustoon haluavat 

ilmoittautuvat nuorisotoimistoon ilmoitettuun päivämäärään mennessä.  

  

Ehdokkaaksi voivat asettua nuoret, jotka täyttävät ikäkriteerit. Vaalit järjestetään tarvittaessa 

lokakuussa, toimikautta edeltävänä vuonna. Nuorisovaltuuston vaaleissa voivat äänestää 

kaikki pietarsaarelaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet 13 v. mutta eivät 21 v. vaalipäivänä. 

Äänestys tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä erikseen ilmoitettavissa paikoissa. 

Nuorisovaltuutetut valitaan henkilökohtaisen äänimäärän perusteella. Äänioikeus tarkistetaan 

väestörekisteriltä pyydetyltä listalta.  

 

 

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto  

 

§ 5 

 

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. 

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on 

yksi ääni.   
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Nuorisovaltuuston kokoontuminen 

 

§ 6 

 

Nuorisovaltuusto kokoontuu kokonaisuudessaan vähintään kuusi kertaa vuodessa.  

 

Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 

kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään kaksi jäsentä vaatii sitä. 

  

Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 

 

Nuorisovaltuustolle on varattava toimikauden aikana vähintään kaksi tilaisuutta keskustella 

ajankohtaisista asioista kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston 

kanssa. 

 

  

Taloushallinto  

 

§ 7  

Kaupunginhallitus varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. 

   


