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Pitäjäraatien toimintasääntö
1 § Pitäjäraadin toiminta-ajatus
Pitäjäraadin toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pitäjäraadit tarjoavat alueen asukkaille
väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä sekä
asukkaiden hyvinvointia.
Pitäjäraati ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin.
2 § Pitäjäraadin toiminta-alue
Pitäjäraateja voidaan muodostaa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille (Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski).
3 § Pitäjäraadit kaupungin päätöksenteko-organisaatiossa
Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa. Lähidemokratiajaoston jäsenmäärästä, toimivallasta ja tehtävistä päätetään kaupunginhallituksen johtosäännössä.
4 § Pitäjäraadin asettaminen, kokoonpano, toimikausi
Pitäjäraadin asettaa lähidemokratiajaosto alueella järjestettävän ”Pitäjäkokouksen” tekemän esityksen mukaisesti. Pitäjäkokoukseen voivat osallistua kaikki alueen asukkaat ja toimijat (esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt). Pitäjäraatiin voidaan valita viidestä
kymmeneen (5-10) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
Pitäjäkokouksen tekemän esityksen mukaisesti. Pitäjäraadit valitsevat keskuudestaan sihteerin.
Tavoitteena on, että pitäjäraadin kokoonpanossa huomioitaisiin alueellinen edustavuus sekä tasa-arvon toteutuminen ja lisäksi, että
raadissa olisi edustus mahdollisimman monesta taustaryhmästä.
Pitäjäraadin toimikausi on lähidemokratiajaoston toimikausi.
5 § Pitäjäraadin tehtävät
Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia,
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä.
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Pitäjäraadin tehtäviin kuuluvat mm.:
1. pitäjäkokouksien järjestäminen. Pitäjäraadin puuttuessa pitäjäkokouksen järjestää kaupungin lähidemokratiapalveluja hoitava yksikkö. Pitäjäkokouksessa kuullaan alueen asukkaita ja yhteisöjä
(esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt).
2. kansalaiskuulemiset ja – foorumit yhteistyössä kaupungin organisaation sekä muiden pitäjäraatien kanssa.
3. yleinen lausunto- ja aloiteoikeus alueen palveluista, elinkeinoista
ja demokratiasta.
4. lausunto-oikeus kaupungin talousarviosta ja – suunnitelmasta,
kaupungin strategiasta sekä asioista, joilla voi olla olennainen
vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
5. viestittää omasta toiminnastaan alueen asukkaille ja yhteisöille.
Avustaa viestinnässä kaupungin organisaatiota.
6. antaa vuosittainen arvio alueen kehityksestä ja palveluiden tilasta. Arviointi liitetään osaksi kaupungin toiminnan ja talouden
suunnittelua.
6. raportoida vuosittain toiminnastaan kaupungille.
7. muut mahdolliset alueen lähidemokratiaa edistävät tehtävät.
6 § Pitäjäraadin toimintaan osoitettavat määrärahat
Kaupunginvaltuusto osoittaa pitäjäraadille vuosittain toimintamäärärahan. Määräraha on tarkoitettu mm. pitäjäraadin toiminnasta aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen pitäjäraadin alueella. Pitäjäraati päättää määrärahan käyttämisestä. Kaupungin viranhaltija tekee tarvittavat päätökset ja hyväksyy laskut.
Kaupunginvaltuusto osoittaa lisäksi vuosittain kaupunginhallituksen
alaiselle lähidemokratiajaostolle kehittämismäärärahan, joka on tarkoitettu pitäjäraatien alueiden pienimuotoiseen infrastruktuurin parantamiseen ja kehittämiseen sekä alueen asukkaiden viihtyvyyden
lisäämiseen. Pitäjäraadit tekevät vuosittain esityksen määrärahan
käytöstä lähidemokratiajaostolle, joka päättää määrärahan jakamisesta.
7 § Pitäjäraadin jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset
Pitäjäraadin jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston määrittelemä
kokouspalkkio. Pitäjäraadin puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan
palkkio 50%:lla korotettuna.
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Lisäksi maksetaan matkakustannusten korvausta noudattaen soveltuvin osin voimassa olevaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.
Muita korvauksia ei makseta (ml. ansionmenetyskorvaukset).
8 § Pitäjäraadin toimintasäännön voimaantulo
Pitäjäraadin toimintasääntö astuu voimaan 19.5.2021 alkaen.

Hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa § 34 17.5.2021
Lähidemokratiajaosto 7 § 23.3.2021
Kaupunginhallitus 135 § 12.4.2021

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

Asemakatu 38 - 40 A, 70100 KUO- Puhelin
PIO
Asemakatu 38 - 40 A
Faksi
PL 3016, 70090 MONETRA

+358 17 18 2111

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

