
KAUPUNGIN  VAIKUTTAMISTOIMIELINTEN  JÄSENTEN  VALINTAPROSESSI  SEKÄ 
NIIDEN  UUDISTETUT  TOIMINTASÄÄNNÖT

Khall 19.6.17/§
Kuntalain 26–28 §:ssä säädetään kuntien vaikuttamistoimielimistä. Lain 
mukaan kunnissa on oltava nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvosto. 
Neuvostojen tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia kyseisten ryhmien 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta 
kaupungissa. Kiuruveden kaupungissa on ollut kaikki edellä mainitut 
vaikuttamistoimielimet.

Kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupungissa on 
nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, 
asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. 
Edelleen 16 §:ssä säännellään, että vaikuttamistoimielimissä on 
seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupungin 
vaikuttamistoimielinten jäsenet on valittu aikaisemmin yhteistyössä 
kolmannen sektorin toimijoiden, kuten vanhus- ja vammaisjärjestöjen 
sekä oppilaitosten ja kaupungin nuorisotoimen kanssa. 

Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna vaikuttamistoimielinten paikkoja 
on vähennetty hallintosäännössä. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että 
esimerkiksi vammaisneuvoston luottamushenkilöt kokivat aikaisemman 
jäsenmäärän (15) liian suureksi, ja sillä oli vaikutuksia toiminnan ja 
kokousten sujuvuuteen. Edellä esitetyn vuoksi vaikuttamistoimielinten 
jäsenmäärä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi yhtenäistää 
hallintosäännössä seitsemään kaikkien vaikuttamistoimielinten osalta.

Kuntalain ja hallintosäännön uudistumisen vuoksi kaupungin 
vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt uudistettiin ajan tasalle. 
Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöissä säännellään tarkemmin 
muun muassa vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, tehtävistä, 
vaikutusmahdollisuuksista ja kokouskäytännöistä. Lähtökohtaisesti 
toimintasäännöissä on säädetty, että vanhus- ja vammaisjärjestöillä 
säilyisi edelleen merkittävä rooli vammais- ja vanhusneuvoston 
valinnassa. Nuorisovaltuuston osalta valintaprosessissa olisi edelleen 
mukana kaupungin oppilaitokset ja nuorisotoimi.

Useissa kuntalain säännöksissä korostetaan kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Kaupungin 
vaikuttamistoimielinten toimintasääntöihin esitetyt kirjaukset järjestöjen 
ja oppilaitosten huomioimisesta jäsenten valinnassa tukevat kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien kehittämistyötä. Näin ollen 
vaikuttamistoimielinten valintaprosessi olisi tarkoituksenmukaista tehdä 
jatkossakin yhteistyössä järjestöjen ja muiden asianosaisten toimijoiden 
kanssa. 

Liitteenä 2 ovat Kiuruveden kaupungin nuorisovaltuuston, vanhus- ja 
vammaisneuvoston uudistetut toimintasäännöt.

Valmistelija: kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen, p. 040 823 9461, 
tuomo.sallinen(at)kiuruvesi.fi  



Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston, vanhus- ja 
vammaisneuvoston uudistetut toimintasäännöt.

Kaupunginhallitus linjaa, että vaikuttamistoimielinten jäsenten valinta 
tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa. Vammais- ja vanhusneuvoston 
jäsenet ja varajäsenet valitaan yhteistyössä kaupungissa toimivien 
vammais- ja vanhusjärjestöjen esitysten pohjalta. Nuorisovaltuuston 
jäsenten valinta tehdään yhteistyössä kaupungin oppilaitosten ja 
nuorisotoimen kanssa.

Kaupungin keskushallinto vastaa vammais- ja vanhusjärjestöjen jäsenten
valintaprosessin toteuttamisesta. Kaupungin nuorisotoimi vastaa 
yhteistyössä oppilaitosten kanssa nuorisovaltuuston valintaprosessin 
toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus vahvistaa vaikuttamistoimielinten jäsenet, kun 
valintaprosessit on tehty. 

Päätös:


