OULUN NUORTEN EDUSTAJISTON TOIMINTASÄÄNTÖ
1 § Oulun Nuorten Edustajisto, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimeä nuorisovaltuusto,
on kuntalain (10.4.2015/410) 26 §:n tarkoittama Oulun kaupungissa asuvien tai opiskelevien nuorten
etuja ajava elin.
2 § Tehtävät
Nuorisovaltuusto
1.

edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai
uskonnollisia sidonnaisuuksia
2. toimii nuorison äänenä lautakunnissa erikseen päätetyllä tavalla sekä muissa julkisissa
yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulman kunnan päätöksiin
3. edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten
käsiteltäväksi
4. vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan
5. osallistuu kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erikseen
päätetyllä tavalla
6. pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin
7. valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden
käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa
8. edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista
9. luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
10. pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin
11. antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin
12. harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

3 § Asettaminen ja kokoonpano
Nuorisovaltuustossa on vähintään kuusitoista (16) ja enintään kaksikymmentäneljä (24) jäsentä sekä
enintään kuusi (6) varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuuston nuorisovaalien tuloksen
perusteella tai muulla riittävän edustuksellisuuden turvaavalla tavalla.
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi
kerrallaan. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Nuorisovaltuustolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.
Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa asettaa työryhmiä.
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4 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta. Esityslista ja pöytäkirja laaditaan
puheenjohtajan johdolla. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä
hoitaa puheenjohtajan määrittämiä tehtäviä.
5 § Esittely ja nuorisovaltuuston sihteeri
Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää nuorisovaltuuston esittelijän ja sihteerin. Esittelijän ja sihteerin tulee
olla palvelusuhteessa Oulun kaupunkiin. Esittelijän ja sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin
tehtävien lisäksi muun muassa nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta yhdessä
puheenjohtajien kanssa.
6 § Talous ja resurssit
Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.
Nuorisovaltuuston toiminnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan
määrärahoista. Sivistys- ja kulttuurijohtaja päättää nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumisesta
aiheutuneiden kustannusten ja kokouspalkkioiden määräytymisen perusteista Nuorisovaltuustoa
kuultuaan.
7 § Kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista voidaan toimittaa myös sähköisesti.
8 § Pöytäkirjat
Nuorisovaltuuston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävillä
nuorisovaltuuston nettisivuilla. Työryhmien kokouksista laaditaan muistiot. Pöytäkirjan laatimisessa
noudatetaan soveltuvin osin kuntalain ja Oulun kaupungin hallintosäännön määräyksiä.
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