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Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto      

TOIMINTASÄÄNTÖ 

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, Kainuun MaNu, on puolue-
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten maakunnallinen 
vaikuttajaryhmä. 

1. Maakunnallisen nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoitteet ja tehtävät 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tarkoitus on tuoda maakuntatason 
päätöksenteko ja maakunnan kehittäminen lähemmäksi kainuulaisten nuorten 
arkea. Toiminnan tavoitteena on saada maakuntatason päättäjät paremmin 
tietoisiksi nuorten tavoitteista ja tarpeista sekä saada nuorille keskeiset asiat 
paremmin huomioiduksi eri toimintojen kehittämisessä ja maakuntatason 
päätöksen teossa. 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävänä on ottaa kantaa, valvoa nuorten 
etua, nostaa esiin epäkohtia parannusehdotuksineen, tehdä ehdotuksia 
maakuntahallitukselle sekä antaa lausuntoja pyydettäessä oman harkintansa 
mukaan. Nuorisovaltuusto osallistuu maakunnan ja sen palvelujen 
kehittämiseen sekä maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun.  

Nuorisovaltuuston tehtävänä on koota maakunnan nuorten näkemyksiä 
mahdollisimman laajasti ja tuoda niitä mukaan maakunnan kehittämistyöhön 
sekä päätöksenteon tueksi. Yhteistyössä muiden nuorten vaikuttajaryhmien ja 
kuntien nuorisotoimien kanssa valtuuston tehtävä on kannustaa maakunnan 
nuoria osallistumaan maakunnan kehittämiseen. Tehtäviensä toteuttamiseksi 
nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä eri toimijoiden 
kanssa. 

2. Edustajien määrä ja valinta 

Kainuun jokaisesta kunnasta nimetään yksi (1) jäsen ja yksi (1) varajäsen 

maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. Kajaanin ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunnasta sekä Kajaanin ammattioppilaitoksen oppilaskunnasta nimetään 

molemmista yksi (1) jäsen kummastakin sekä heille varajäsenet. Suositus on 

huomioida sukupuolten välinen tasa-arvo edustajien nimeämisessä. Tämän 

lisäksi nuorisovaltuustoon valitaan viisi (5) jäsentä avoimen haun kautta 

varsinaisiksi jäseniksi sekä heille varajäsenet. Kainuun maakunnallinen 

nuorisovaltuusto koostuu 15 jäsenestä. 

Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon voidaan nimetä hakuajankohtana 

13-25 -vuotias nuori. Kainuun liitto pyytää kuntia ja oppilaitosten opiskelija-

/oppilaskuntia nimeämään edustajansa hyvissä ajoin ennen kauden loppua.  

Avoimesta hausta ilmoitetaan Kainuun liiton verkkosivuilla, sosiaalisen median eri 

kanavissa sekä erikseen kuntien nuorisovaltuustoille tai vastaaville 

vaikuttajaryhmille, kouluille ja oppilaitoksille. Avoimen haun hakemuksissa hakijan 

tulee kertoa ikänsä ja kotikuntansa sekä perustella motiivinsa tulla mukaan 

maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. Erilaiset nuorten ei-poliittiset ja ei-

uskonnolliset järjestöt voivat hakea paikkaa edustajalleen maakunnalliseen 

nuorisovaltuustoon. Kuntien nimetyt edustajat valitsevat jäsenet vapaille paikoille. 

Poikkeuksellisesti kaudelle 2020-2021 jäsenet vapaille paikoille valitsee Kainuun 

liitto. 

Mikäli nimetty jäsen joutuu jostakin syystä eroamaan maakunnallisesta 

nuorisovaltuustosta kesken toimikauden, nimeää edustajan nimennyt taho hänen 

tilalleen uuden jäsenen. Vapaalta paikalta jäseneksi tulleen erotessa kesken 

toimikauden, käsitellään jäljelle jääneet hakemukset seuraavassa kokouksessa 

ja valitaan näistä tilalle uusi jäsen. 
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3. Toimikausi ja nuorisovaltuuston asettaminen 

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi, syyskuun 

alusta elokuun loppuun. Vuoden 2020 alusta alkava toimikausi kestää 

poikkeuksellisesti vuoden 2021 elokuun loppuun. Maakuntahallitus asettaa 

maakunnallisen nuorisovaltuuston sen toimikaudeksi kerrallaan. Samalla 

maakuntahallitus nimeää nuorisovaltuustolle kummivaltuutetut poliittisista 

ryhmistään. Kainuun liiton virasto pyytää Kainuun soten yhtymähallitusta 

nimeämään keskuudestaan nuorisovaltuustolle kummivaltuutetut.  

4. Kokousten määrä, paikka ja aika 

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontuu virallisesti vähintään kaksi 
(2) kertaa vuodessa. Kokousajankohdat sovitaan vuodeksi eteenpäin ja 
kokoukset pidetään pääsääntöisesti viikonloppuisin. Valtuustossa käsiteltävien ja 
päätettävien asioiden valmistelutavoista päättää valtuusto. Kokouksiin 
järjestetään mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. 

Jäsenen tulee ilmoittaa mahdollisesta esteestä hyvissä ajoin ja kukin edustaja 

huolehtii varajäsenensä kutsumisesta kokoukseen. 

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokousaineisto 

toimitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla sekä perinteisellä 

postilla. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja sekä yhteensä puolet maakunnallisen nuorisovaltuuston 

jäsenistä. Etäosallistujat lasketaan läsnä oleviin. 

6. Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset 

Kokouspalkkio maksetaan osallistujille.  

Kokouspalkkio on 60 euroa. Puheenjohtajan palkkio on 90 euroa ja sihteerin 90 
euroa. Etänä osallistuville kokouspalkkio on 60 euroa. 

Matkakustannusten korvaukset maksetaan Kainuun liiton hallintosäännön 

mukaan.  

7. Järjestäytyminen 

Nuorisovaltuuston toimikauden järjestäytymiskokousta johtaa kokouksen alussa 

valittu puheenjohtaja. Sihteerinä toimii kokouksen alussa valittu sihteeri. 

Puheenjohtaja johtaa kokousta, kunnes maakunnallisen nuorisovaltuuston 

puheenjohtaja on valittu. 

Jokainen varsinainen jäsen voi ilmoittaa halukkuudestaan eri rooleihin. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuuston 

valitaan erillisillä puheenjohtajavaalilla toimikaudeksi kerrallaan. Valtuusto 

päättää itse varapuheenjohtajien määrästä.  

Sihteeri ja varasihteeri valitaan toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli molemmat 
sihteereistä ovat estyneet osallistumasta, valitaan sihteeri kokoukseen 
nuorisovaltuutettujen joukosta. 

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouskohtaisesi kiertävästi. 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto päättää keskenään tehtävien ja vastuiden 

jaosta. Vastuullisia tehtäviä ovat ainakin edellä mainittujen lisäksi tiedottajan, 

rahastonhoitajan sekä toiminnanvastaavan tehtävät. Tiedottaja hoitaa 

kokouksista, toiminnasta ja erilaisiin työryhmiin osallistumisista tiedottamisen.  
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Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan käsiteltävien asioiden valmistelusta 

vastaavan hallituksen tai ryhmän, johon kuuluvat puheenjohtajisto ja sihteeri. 

Ryhmän nimestä ja jäsenten määrästä päättää nuorisovaltuusto. Kyseinen ryhmä 

valmistelee kokousasiat ja toimittaa ne liittoon tai muulle maakunnallisen 

nuorisovaltuuston hallinnosta ja toiminnasta vastaavalle taholle ja sen 

yhteyshenkilölle. Kainuun liitto vastaa maakunnallisesta koordinoinnista.  

Nuorisovaltuusto laatii toiminnalleen vuosittain tavoite- ja toimintasuunnitelman 

sekä seuraa sen toteutumista. Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston 

toiminnasta ja taloudesta raportoidaan vuosittain Kainuun liitolle. 

Nuorisovaltuusto päättää itse kokousten sekä kokousasiakirjojen muodosta ja 

tyylistä. Asiakirjat julkaistaan liiton verkkosivuilla ja muissa nuorisovaltuuston 

parhaiksi katsomissaan kanavissa. 

8. Nuorisovaltuuston edustajien läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeudet 

Nuorisovaltuustolla on läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus maakuntavaltuuston 

kokouksissa. Läsnäolosta ja puheoikeudesta muissa maakuntaliiton toimielinten 

kokouksissa tai työryhmissä päättää kukin maakunnallinen toimielin erikseen. 

9. Toimintamäärärahasta päättäminen 

Nuorisovaltuusto päättää Kainuun liiton talousarviossa sille osoitetun 

toimintamäärärahan käytöstä sekä muiden toimielinten sille päätettäväksi 

annetuista asioista. Rahastonhoitaja seuraa budjetin toteutumista.  

10. Kokousmenettely 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta kokouksen 

sujumisesta. Jos puheenjohtaja on estynyt saapumasta kokoukseen, 

varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana. Läsnä olevat jäsenet 

todetaan nimenhuudolla. 

Asiat käsitellään laaditun listan mukaisessa järjestyksessä ellei työjärjestystä 

päätetä muuttaa kokouksen kohdassa työjärjestyksen hyväksyminen. 

Äänestys tapahtuu avoimesti kädennostoäänestyksellä. Ääniä annetaan niille 

ehdotuksille, joita on keskustelussa kannatettu. 

Kokouksen pöytäkirjan/muistion tarkastavat kaksi kuhunkin kokoukseen valittua 

pöytäkirjantarkastajaa sähköpostimenettelyllä, jonka jälkeen kokouspalkkiot voidaan 

laittaa maksuun kaikille kokoukseen osallistuneille. Kirjalliset merkinnät 

pöytäkirjantarkastajat tekevät viimeistään seuraavassa kokouksessa. 

11. Kokousasiakirjojen julkaisu 

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston kokousaineistot julkaistaan Kainuun 

liiton verkkosivustolla. Nuorisovaltuusto tiedottaa tämän lisäksi toiminnastaan 

sosiaalisessa mediassa. 

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 01.01.2020 alkaen. 


