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Kaupunginvaltuuston 6.3.2017 hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus
päättää vaikuttamistoimielimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Heinolassa vaikuttamistoimielimien ohella kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan myös tietoverkoissa toimivissa verkkoraadeissa.

Elinkeino-, lapsiperhe- sekä kylä- ja kaupunginosaraatien yhteiset
toimintaperiaatteet:
•

Raadit toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi

•

Avoimia kaikille

•

Raati kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa

•

Esillä kulloinkin valmistelussa olevat toimialoilta tulevat asiat sekä raadin esiin nostamat aiheet

•

Puheenjohtajana keskustelulle toimii joku lautakuntapuheenjohtajista tai kaupunginhallituksen
tai valtuuston puheenjohtajistoista

•

Kulloinkin kokoontumiseen valittujen teemojen keskeiset viranhaltija-asiantuntijat ovat mukana
kokoontumisessa

•

Raateihin osallistuville kuntalaisille ei makseta kokous- tai muita palkkioita

•

Raadit kokoontuvat vaihtelevissa paikoissa eri puolilla kaupunkia siten, että mahdollisimman
monen kaupunkilaisen on helppo päästä mukaan

•

Keskustelu raadeissa on avointa ja julkista, siitä pyritään tiedottamaan eri kanavien kautta ja
keskusteluaineistoa pidetään kaupunkilaisten saatavana

•

Kokoontumisaikataulu suunnitellaan ja julkaistaan vähintään vuodeksi kerrallaan
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Nuorisovaltuusto
-

Toimii nuorisovaltuuston itselleen hyväksymien sääntöjen mukaan

-

Kokoontumiset ovat kaikille avoimia vähintään 2 kertaa vuodessa

-

Asiat, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun,
elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen

-

Muut asiat, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä

-

Nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä vastaa Hyvinvointi -toimialan Virikkeellinen
elämä -palvelualue

-

Jäsenille ei makseta kokous- tai muita palkkioita nuorisovaltuuston kokoontumisista

-

Kokoontumisten järjestelyt ja asioiden ja keskustelujen dokumentointi kuuluvat
Hyvinvointi-toimialan tehtäviin

Vanhusneuvosto
-

7 jäsentä sekä neljä kaupungin edustajaa ja kullakin henkilökohtainen varajäsen,
edustettuina eri eläkejärjestöt, veteraanijärjestöt sekä SoTeKo

-

Kaupunginhallitus valitsee järjestöjen edustajat ja kaupunginjohtaja virkamiesedustajat
kaupunginhallituksen toimikaudeksi

-

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

-

Kokoontumisten järjestelyt ja asioiden ja keskustelujen dokumentointi kuuluvat
Hyvinvointi-toimialan tehtäviin

-

Jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jaostojen palkkion suuruinen palkkio

-

Vanhusneuvoston toimintaan kuuluu
o edistää viranomaisten, vanhusten ja järjestöjen yhteistoimintaa
o mahdollistaa ikäihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan kunnalliseen
päätöksentekoon
o tukea ja rohkaista ikääntyviä oman elämänsä hallintaan
o edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali/terveyspalvelujen saatavuudessa sekä kulttuuri-, liikunta- ym. harrastuksissa
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o seurata kaupungin päätöksentekoa ikääntyviä koskevissa kysymyksissä
o vaikuttaa ja tehdä aloitteita palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
kehittämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi
o vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun tekemällä aloitteita ikäihmisille sopiviksi
liikennejärjestelyiksi ja tilaratkaisuiksi
o järjestää yhdessä Hyvinvointi-toimialan kanssa avoimia yleisötilaisuuksia

Vammaisneuvosto
-

Kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin

-

7 jäsentä sekä neljä kaupungin edustajaa ja kullakin henkilökohtainen varajäsen
o vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja vammaisjärjestöillä tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus

-

Kaupunginhallitus valitsee kuntalaisjäsenet ja kaupunginjohtaja nimeää kaupungin
edustajat kaupunginhallituksen toimikaudeksi

-

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

-

Kokoontumisten järjestelyt ja asioiden ja keskustelujen dokumentointi kuuluvat
Hyvinvointi-toimialan tehtäviin

-

Jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jaostojen palkkion suuruinen palkkio

-

Vammaisneuvoston tehtävänä on
o edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen
yhteistyötoimintaa kaupungissa
o seurata kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
o edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
kunnallishallinnon päätöksentekoon
o edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri
toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan
o seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä ja heille tarkoitettujen
palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
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o tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille
vammaisuuteen liittyvissä asioissa
o huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Lapsiperheraati
-

Lapsiperheiden palvelut ja näkökulma kaupungin toimintojen suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan

-

Kokoontumisten järjestelyt ja asioiden ja keskustelujen dokumentointi kuuluvat
Hyvinvointi-toimialan tehtäviin

Elinkeinoasioiden raati
-

Elinkeinopalvelut ja elinkeinoelämän näkökulma kaupungin toimintojen suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan

-

Kokoontumisten järjestelyt ja asioiden ja keskustelujen dokumentointi kuuluvat
Elinvoima-toimialan tehtäviin

Kylä- ja kaupunginosaraati
-

Kylien ja kaupunginosien näkökulma kaupungin toimintojen suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan

-

Kokoontumiset eri kaupunginosissa ja kylillä

-

Kokoontumisten järjestelyt ja asioiden ja keskustelujen dokumentointi kuuluvat
Elinvoima-toimialan tehtäviin
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