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Aluetoimikunnan toimintasääntö / Palvelumalli PM2030
1 § Aluetoimikunnan toiminta-ajatus
Aluetoimikunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan
asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Aluetoimikunnat tarjoavat asukkaille alustan kehittää aluetta, sen toimintaa ja palveluita,
demokratiaa ja yrittäjyyttä.
Aluetoimikunta ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin.
2 § Aluetoimikunnan toiminta-alue
Aluetoimikunnan toiminta-alue on tilastollinen suuralue. Suuralue on entisen kunnan alue,
kuitenkin niin, että Kuusankoski ja Jaala muodostavat yhden alueen. Jokaisella suuralueella
on aluekeskus, jossa on vähintään yksi monipalvelupiste.
3 § Aluetoimikunnat kaupungin päätöksenteko-organisaatiossa
Aluetoimikunnat toimivat kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston alaisuudessa.
4 § Aluetoimikuntien asettaminen, kokoonpano ja toimikausi
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto asettaa nimitysryhmän, jonka esityksen pohjalta
jaosto tekee esityksen kaupunginvaltuustolle aluetoimikuntien jäsenten, näiden
henkilökohtaisten varajäsenten ja puheenjohtajien nimeämisestä. Nimitysryhmän esitys
perustuu suuralueilta saatuihin jäsenehdotuksiin. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki alueen
asukkaat (avoin haku) ja toimijat (esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt,
oppilaitokset).
Aluetoimikuntaan voidaan valita 7-11 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenten
asuinpaikan tulee olla asianomaisella suuralueella. Tavoitteena on, että aluetoimikunnan
kokoonpanossa huomioidaan alueellinen edustavuus sekä tasa-arvon toteutuminen ja
edustus mahdollisimman monesta alueen taustaryhmästä. Aluetoimikunnan sihteerinä toimii
kaupungin työntekijä tai viranhaltija.
Aluetoimikunnan toimikausi on tulevaisuusjaoston toimikausi. Kaupunginvaltuutetuilla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus aluetoimikuntien kokouksissa.
5 § Aluetoimikunnan tehtävät
Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittämistä seuraavasti:


Tarjoaa kaupunkiaktivismille toiminta-alustan
 Aluekokouksien järjestäminen, joissa kuullaan alueen asukkaita ja yhteisöjä (esim.
kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt)
 Verkostoituminen muihin aluekeskuksiin
 Valitsee kaupungin myöntämän vuosittaisen aluekeskuskohtaisen kehittämisrahan
käyttökohteet ja antaa vuosittain toiminnastaan raportin tulevaisuusjaostolle



Osallistuu kaupunkisuunnitteluun oman aluekeskuksen alueella



Tarjoaa alueellisen demokratian toiminta-alustan
 Kansalaiskuulemiset ja -foorumit yhteistyössä kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa
 Antaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä arvion alueen kehityksestä ja palveluiden
tilasta.
 Tekee ehdotuksia palvelujen sähköistämisestä ja digitalisaation edistämisestä.
 Lausunto-oikeus kaupungin talousarviosta ja -suunnitelmasta, kaupungin strategiasta sekä
asioista, joilla voi olla olennainen vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon
tai muihin olosuhteisiin
 Muut alueen lähidemokratiaa edistävät tehtävät



Edistää yrittäjyysasennetta alueella
 Päättää innovaatiorahan hakemisesta
 Monipalvelupisteiden toiminnallisen sisällön suunnittelu



Viestittää omasta toiminnastaan alueen asukkaille ja yhteisöille sekä avustaa viestinnässä
kaupungin organisaatiota

6 § Aluetoimikunnan toimintaan osoitettavat määrärahat
Kaupunginvaltuusto osoittaa aluetoimikunnille vuosittain toimintamäärärahan ja
aluekehittämisrahan.
Toimintamääräraha on tarkoitettu mm. aluetoimikunnan toiminnasta aiheutuvien
toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen aluetoimikunnan alueella.
Aluekehittämisraha koostuu kahdesta osasta:
1. aluekeskuskohtainen kehittämisraha, jonka käyttökohteet valitsee aluetoimikunta.
Strategia- ja kehittämisjohtaja tekee tarvittavat hallinnolliset päätökset ja hyväksyy
laskut.
2. innovaatioraha, jota aluetoimikunta voi kirjallisesti hakea ja jota kaupunginhallitus voi
tulevaisuusjaoston esityksestä alueelle myöntää enimmillään alueen asukasmäärää
vastaavan suhteellisen osuuden. Raha on tarkoitettu alueiden pienimuotoiseen
infrastruktuurin parantamiseen ja kehittämiseen sekä yrittäjyyden, työllisyyden ja alueen
asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseen.
7 § Aluetoimikunnan jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset
Aluetoimikunnan jäsenille maksetaan 50 euron kokouspalkkio ja puheenjohtajan
kokouspalkkio maksetaan 50 % korotettuna. Palkkio maksetaan vuodessa enintään 4
kokouksesta, vaikka niitä olisi tätä enemmän. Lisäksi maksetaan matkakustannusten
korvausta noudattaen soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen määräyksiä.
Muita korvauksia ei makseta (ml. ansionmenetyskorvaukset).
8 § Alueparlamentin toimintasäännön voimaantulo
Sääntö astuu voimaan 1.5.2018.

