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2019 Nro 12 
 
 
 
NUORISOTYÖN YKSIKÖN TOIMINTASÄÄNTÖ 
(Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) 

 
1 § 
Soveltamisala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 § 
Toiminta-ajatus 

 
 
Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoimin-
nan, nuorisotyön, lastenkulttuurin, liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön 
palvelujen järjestäminen. Sen lisäksi hyvinvointilautakunnan tehtävänä on 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kunnalle kuuluvat maahanmuutto-
asiat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiat. Hyvinvointilautakunta huoleh-
tii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen 
tehtävien suorittamisesta. 
 
Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti hallintosäännön määräyksillä. 
Tämä nuorisotyön yksikön toimintasääntö sisältää hyvinvointilautakunnan 
hallintosäännön perusteella antamat tarkemmat määräykset nuorisotyön 
yksikön toiminnan järjestelyistä, sisällöstä ja viranhaltijoiden tehtävistä ja 
ratkaisuvallasta. 
 

 
 
Hallintosäännön mukaisesti hyvinvointilautakunnan tehtävänä on johtaa ja 
kehittää alaistaan toimintaa ja vastata palvelujensa tuloksellisesta järjestä- 
misestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian linjausten mu- 
kaisesti sekä seurata ja arvioida palvelujen vaikuttavuutta ja edistää kunta- 
laisten ja käyttäjien mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen. 
 
Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoimin- 
nan, nuorisotyön, lastenkulttuurin, liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön 
palvelujen järjestäminen. 
 
Nuorisotyö toimii lasten, nuorten ja kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikut- 
tamisen mahdollistajana. Nuorisotyö tukee kansalaistoimintaa ja rakentaa 
yhteisöllisyyttä. 
Nuorisotyö vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä aloitteellisella ja aktiivisella 
työotteella kotkalaisten, erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja onnellisen elä- 
män edistämiseksi. 
Nuorisotyö seisoo sanojensa takana ja edistää tasa-arvoa, yhdenvertai- 
suutta, kulttuurien moninaisuutta ja kestävää kehitystä. 
Nuorisotyö on rohkea uudistaja ja kokeilija, utelias uusille ihmisille, asioille 
ja ilmiöille. Mikään inhimillinen ei ole nuorisotyölle vierasta. 

 
3 § 
Toimintatapa 

 
 
Toiminta on moniammatillista ja perustuu verkostoituvaan yhteistyömalliin. 
Nuorisotoimenjohtaja vastaa nuorisotyön palveluiden suunnittelusta ja ke- 
hittämisestä. 



2 (3) 
 
 
II 
ORGANISAATIO 

 
4 § 
Nuorisotyön yksikkö 

 
Nuorisotyön yksikköä johtaa nuorisotoimenjohtaja. 

 
Nuorisotyön yksikkö jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 
1. Nuorisotilat, toiminta, leirialueet ja liikkuva nuorisotyö. 
2. Kansalaistoiminnan, yhdistysten ja toimintaryhmien tukeminen 
3. Lasten ja nuorten vaikuttaminen sekä Lasten parlamentti ja  

      Nuorisovaltuusto 
4. Lasten kulttuurikeskus 
5. Moniammatillinen yhteistyö, Ohjaamo ja etsivä nuorisotyö. 
6. Alueellinen, seudullinen ja kansainvälinen yhteistyö yhteistyö. 

 
5 § 
Nuorisotoimenjohtajan yleiset tehtävät 

 
Nuorisotoimenjohtajan tehtävänä on:  

 
1. vastata yksikön toiminnan johtamisesta, suunnittelemisesta, kehittämi- 

sestä ja koordinoinnista yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen 
toi- minnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden 
saavuttamisesta; 

 
2. päättää yksikön johtamisen rakenteesta; 
 
3. huolehtia yksikön toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintaker- 

tomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja 
antamisesta; 

 
4. päättää ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden suoritusperusteista 

ja hinnoittelusta lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden 
mukaan, ellei muuta ole määrätty; 

 
5. päättää vastuualuettaan koskevan tutkimusluvan myöntämisestä, ellei 

muuta ole määrätty; 
 
6. päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä 

silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai se voidaan katsoa 
korvausvelvolliseksi, lautakunnan antamien määräysten mukaan, ellei 
muuta ole määrätty; 

 
7. päättää opiskelijasopimuksista oppilaitosten kanssa; 
 
8. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät, päättää heidän virka- ja 

tehtävänimikkeidensä muuttamisesta, vahvistaa heidän 
kelpoisuusehtonsa sekä määrätä tehtäväkohtaisesta palkkauksesta 
ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty; 

 
9. päättää yksikön hankinnoista silloin kun hankinnan arvolisäveroton arvo 

on enintään 100 000 euroa, ellei kaupunginhallituksen antamista 
hankinta- ohjeista tai tästä toimintasäännöstä muuta johdu. 
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10. päättää avustusten ja muiden tukien hakemisesta;  
 
11. allekirjoittaa nuorisotoimen vastuualuetta koskevat asiakirjat. 
 
12. päättää vastuualueen irtaimen omaisuuden ja palveluiden myynnistä ja 

irtaimiston poistoista; 
 

 
Nuorisotoimenjohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä 
määräyksiä. 

 
 
6 § 
Nuorisotoimenjohtajan ratkaisuvalta 

 
Nuorisotoimenjohtajan ratkaisuvalta  

 
1. päättää niistä käytännön ratkaisuista, jotka koskevat nuorisolain mukais- 

ta nuorisotyötä; 
 
2. päättää nuorisotilojen ja leirialueiden käyttövuorojen jakoperusteista; 
 
3. päättää pääsy- ja palvelumaksuista sekä nuorisotilojen ja leirialueiden 

käyttökorvauksista lautakunnan määrittelemien periaatteiden 
mukaisesti; 

 
4. päättää harkinnanvaraisista erityisavustuksista lautakunnan määrittele- 

mien periaatteiden mukaisesti, ellei tässä toimintasäännössä ole toisin 
määrätty 

 
5. päättää sekä laskennalliseen jakoon perustuvista avustuksista että eri- 

tyisavustuksista lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaisesti; 
 
6. päättää leirialueiden käyttövuoroista. 

 
 
7 § 
Voimaantulo Toimintasääntö tulee voimaan 6.3.2019 

 
 


