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Kotkan nuorisovaltuuston toimintasääntö
(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.9.2021)
1 § Määritelmä
Kotkan nuorisovaltuusto on Kotkan kaupunginhallituksen asettama kuntalain mukainen
vaikuttamistoimielin.
2 § Toiminnan tarkoitus
Kotkan nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on:
1) edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa;
2) toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa;
3) tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille;
4) toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien tahojen,
viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä päätöksentekijöiden kanssa;
5) järjestää nuorisotapahtumia;
6) hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, kaupunginhallituksen sekä
muiden Kotkan kaupungin toimielinten sille antamat tehtävät.
3 § Kelpoisuus nuorisovaltuustoon
Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseniksi voidaan valita valintahetkellä 14-29vuotiaita nuoria, joiden kotikunta on Kotkan kaupunki. Nuorisovaltuuston jäsen tai varajäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden kesken kauden.
4 § Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 21 valtuutettua, jotka valitaan tässä toimintasäännössä myöhemmin ilmoitetulla tavalla. Mikäli nuorisovaltuuston kauden
aikana valtuustosta jää jäseniä pois niin, että valtuutettujen määrä alittaa määrätyn vähimmäisjäsenmäärän, on heidän tilalleen valittava uudet jäsenet tämän toimintasäännön määräämällä tavalla.
5 § Nuorisovaltuuston valitseminen
Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään kahden vuoden välein loka-marraskuussa. Vaalit
järjestää toimivaltainen nuorisovaltuusto yhteistyössä Kotkan kaupungin nuorisotoimen
ja opetustoimen sekä muiden tahojen kanssa.
Nuorisovaltuuston valinta voidaan toteuttaa myös sopimalla kokoonpanosta, jos ehdokkaita ilmoittautuu vähintään 16 ja enintään 21. Tällöin vaaleja ei järjestetä. Nuorisovaltuuston vaaleissa ehdolle voi asettua 14–29-vuotias nuori, jonka kotikuntalain mukainen
kotipaikka on Kotkan kaupungissa. Äänioikeus vaaleissa on Kotkassa vaalivuonna 14–
29-vuotta täyttävillä nuorilla, joilla on kotipaikka Kotkan
kaupungissa.
Kotkan nuorisovaltuusto päättää vaalipiirijaosta.
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Nuorisovaltuuston vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Vaali suoritetaan yksinkertaisen ääntenenemmistön periaatetta noudattaen. Tasatuloksen syntyessä ratkaisee arpa.
Valituksi nuorisovaltuustoon tulevat kaksikymmentäyksi (21) eniten ääniä saanutta ehdokasta. Nuorisovaltuuston varajäsenet asetetaan järjestykseen heidän vaaleissa saamansa äänimäärän mukaisesti ja heidät kutsutaan tarvittaessa nuorisovaltuuston jäseniksi tässä järjestyksessä. Nuorisovaltuuston varajäseniä asetetaan yhtä monta kuin
varsinaisia nuorisovaltuutettuja, mikäli se on mahdollista.
Jos nuorisovaltuuston vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on vähintään 16 ja enintään 21, ei vaaleja toimiteta, vaan nuorisovaltuusto muodostetaan näistä ehdokkaista.
Jos ehdokkaita ilmoittautuu vähemmän kuin 16, nuorisovaltuusto voidaan asettaa lukumäärältään vajaana, mutta nuorisovaltuuston on mahdollisimman pikaisesti käynnistettävä uusien nuorisovaltuutettujen rekrytointi, kuten tässä toimintasäännössä on määrätty.
Jos nuorisovaltuutettujen lukumäärä toimikauden aikana jää alle kuudentoista (16), voi
nuorisovaltuusto rekrytoida uusia jäseniä toimikautensa sisällä. Nuorisovaltuuston on
huolehdittava siitä, että 14–29-vuotiailla on tieto siitä, että uusia jäseniä rekrytoidaan.
6 § Toimikausi
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa tammikuun
1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden joulukuun 31. päivänä.
7 § Nuorisovaltuuston jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jos nuorisovaltuuston jäsen tai varajäsen haluaa erota nuorisovaltuustosta tai siihen liittyvästä tehtävästä, johon nuorisovaltuusto on hänet valinnut, tulee asiasta ilmoittaa kirjallisesti nuorisovaltuuston kokoukselle tai sen puheenjohtajalle. Eron myöntää nuorisovaltuusto. Mikäli nuorisovaltuuston jäsen on ollut ilmoittamatta ja saapumatta kolmeen
peräkkäiseen nuorisovaltuuston kokoukseen, on nuorisovaltuustolla oikeus erottaa nuorisovaltuuston jäsen.
8 § Nuorisovaltuuston täydentäminen
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikautensa, nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston jäseneksi vaalituloksen mukaisessa sijaantulojärjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Samalla puheenjohtaja täydentää
varavaltuutettujen listaa siten, että varavaltuutettuja on tämän toimintasäännön määräämä vähimmäismäärä. Varavaltuutettujen sijaantulojärjestys määräytyy aina vaalituloksen mukaan. Erotilanteista johtuvat täydennykset nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi
kokouksessaan.
9 § Edustajien valinta
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajansa ja varaedustajansa niihin kaupungin toimielimiin kuten lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon, joissa sillä hallintosäännön nojalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Edustajiksi valittavien on oltava valintahetkellä
vähintään 15-vuotiaita. Nuorisovaltuusto voi pyynnöstä nimetä tai asettaa ehdolle edustajansa myös kaupungin organisaation ulkopuolisiin työryhmiin ja organisaatioihin, jos
se katsoo sen edesauttavan toimintansa tarkoituksen toteuttamista.
10 § Nuorisovaltuuston järjestäytyminen
Nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan yhden puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin. Vaali suoritetaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja suljettuna lippuäänestyksenä. Tasatuloksen syn-
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tyessä ratkaisee arpa. Tämän lisäksi nuorisovaltuusto voi tarvittaessa asettaa alaisuudessaan toimivia työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita.
11 § Päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä. Äänestystilanteessa päätös ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalissa tasatuloksen ratkaisee arpa.
12 § Esittely nuorisovaltuuston kokouksissa
Käsiteltävät asiat esittelee nuorisovaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ellei
jonkin asian osalta toisin päätetä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus).
13 § Kokoontuminen
Nuorisovaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina. Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai mikäli yli puolet sen jäsenistä niin vaatii. Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuuston jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta. Nuorisotoimen
edustajalla nuorisotoimenjohtajalla ja nuorisovaltuustosta vastaavalla nuorisonohjaajalla
on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston kokouksessa. Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi kutsua muita asiaintuntijoita kokoukseen. Nuorisovaltuuston kokouksissa
noudatetaan soveltuvin osin Kotkan kaupungin hallintosäännössä määrättyä kokousmenettelyä.
14 § Nuorisovaltuuston päätösvallasta
Nuorisovaltuusto päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun määrärahan käytöstä
ja kaupungin toimielinten sille päätettäväksi antamista asioista.
15 § Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot
Nuorisovaltuuston kokousten kokouspalkkioista sekä lautakunnan tai kaupunginvaltuuston kokouksiin osallistumisesta maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta määrätään Kotkan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.
Toimintasääntö tulee voimaan 1.10.2021.

