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Hei!
Joroisten nuorisovaltuusto ei saanut Lausuntopalvelu.fi:iä 
toimimaan niin, että olisimme saaneet ehdotukset sinne. 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva Ry neuvoi meitä 
laittamaan ehdotukset tänne. 

- 2§ minkälainen nuorisojärjestön pitäisi olla? Velvoite 
nuorisojärjestölle puuttuu - 3§ onko 20-29 vuotiailla omaa 
kuulemiskäytäntöä? Laissa pitäisi määrittää, miten nuoria 
7-29 vuotiaita kuullaan. Kaikissa kunnissa pitäisi olla 
yhtenäiset nimikkeet ja käytännöt ja valtion pitäisi 
määritellä kunnille palveluiden minimi - 4§ Tuleeko valtion 
olla ainoastaan tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, 
nuorisoalan järjestöjen yms. kanssa - 6§ nuorisoneuvoston 
tehtävälistaus on mietitty pitkälle toisin kuin valtion 
vastuu on jätetty aika 

avoimeksi tekstiksi - 7§ kenelle avustustoimikunta on? 
Avustustoimikunnasta pitäisi olla tarkemmat tiedot ja 
toimintaperiaatteet kuten esim. liittohallituksella - 8§ Ei 
velvoita itse kuntia mihinkään. Kohdassa pitäisi olla minimi 
kerrottuna, mitä kuntien on välttämättä järjestettävä 
nuorille. Minimiä voisi säätää asukasluvun mukaan, jotta 
kaikilla olisi asukaslukua vastaava velvoite 
järjestettävistä palveluista - 9§ ” Verkoston tai muun 
vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on” mikä on muu vastaava 
yhteistyöryhmä, millä yhteistyöryhmä määritetään. 
Monialainen yhteistyö pitäisi olla määritelty laissa jotta 
tiedettäisiin ketkä kuuluu siihen - 10§ Etsivä nuorisotyö 
pitäisi velvoittaa jokaiseen kuntaan, jokainen kunta saisi 
kuitenkin itse päättää, miten hoitavat etsivän. Kunnilla/ 
kaupungeilla ei saisi olla yhteisiä etsivä 
nuorisotyöntekijöitä. Mikä on riittävä koulutus etsivä 
nuorisotyöntekijälle? Miten määrittelette kokemuksen? - 11§ 
jos nuori ei halua luovuttaa tietojaan eikä ottaa apua 
vastaan etsivältä, kuka ottaa nuoreen yhteyttä ja auttaa 
häntä kun etsivä nuorisotyö ei saa käskeä avun vastaanottoa 
- Onko oikein, että etsivästä nuorisotyöstä on monta pykälää 
laissa, mutta kunta ei ole velvoitettu etsivään 
nuorisotyöhön eli mikään etsivää nuorisotyötä koskevat 
lainpykälät ei ole velvoitettuja 
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-16§-19§ meidän näkökulmasta kohdat ovat aika 
suurpiirteisiä. Eikö pykäliin pitäisi laittaa esim. 
kriteereitä.

Terveisin Janita Silmäri, Joroisten nuorisovaltuusto
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