Pitäjäraadit - maaseudun asukkaan ääni kuuluu Kuopion kaupungissa
Taustaa
Kuopion kaupunki käynnisti pitäjäraatitoiminnan valtuustokauden 2017 - 2021 alussa kaupungin liitoskunta-alueilla. Pitäjäraatien tarkoituksena on täydentää syntynyttä demokratiavajetta paikallisen päätöksenteon ja vaikuttamisen
rakenteiden hävittyä merkittävästi kuntaliitosten vuoksi.
Huoli ”asukkaan äänen kuulumisesta” tuli esiin niin kantakaupungissa kuin liitoskuntien asukkailtakin.
Pitäjäraadit valittiin kuudelle Kuopion kaupungin liitoskunta-alueelle: Juankoskelle, Karttulaan, Maaningalle, Nilsiään,
Riistavedelle ja Vehmersalmelle. Näistä alueista Riistavesi on
ollut pisimpään osa Kuopiota, ja viimeisin kuntaliitos toteutui
Juankosken liityttyä Kuopioon vuonna 2017.
Kuopiolla on pitkä perinne osallisuustoiminnassa, jota myös
pitäjäraatitoiminta edustaa luontevasti.

Miten pitäjäraati eroaa kuntahallinnosta?
Pitäjäraati



• Pitäjäkokous/suora demokratiamalli
• Pitäjäraati hoitaa yhteisiä asioita apunaan kaupungin
työntekijä
• Lähestymiskulmana asukaslähtöisyys – ollaan mukana
yksilöinä osana lähiyhteisöä

Pitäjäraatien ensimmäinen toimikausi alkaa olla lopuillaan.
Jokaisessa raadissa on ollut 5 – 10 jäsentä.

• Sovitaan yhdessä, mitä asioita hoidetaan – linkitys
kuntahallintoon kaupunginhallituksen
alaisen lähidemokratiajaoston kautta

Uudet raadit valitaan toimikaudeksi 1.6.2019 -31.5.2021
huhtikuun 28. päivä järjestettävissä pitäjäkokouksissa.

• Tavoitteena kansalaistoiminnan ja osallisuuden
vahvistaminen



Kuntahallinto

• Vaaleilla valittu valtuusto/edustuksellinen
demokratiamalli
• Kaupunkiorganisaatio (päättäjät+ henkilöstö) hoitavat
yhteisiä asioita
• Lähestymiskulmana lainsäädäntö, normiohjautuvuus,
asiantuntijuus
• Lakisääteisten palvelujen tuottaminen, kuntalaisen
kuuleminen ja osallistaminen
• Osa julkista hallintoa (valtio, kunnat ja seurakunnat)

Mitä pitäjäraadit ovat saaneet aikaan?
Pitäjäraadit tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja elinvoimaisuutta. Esimerkiksi kulttuuribussit kuljettavat asukkaita noin kerran
kuukaudessa Kuopioon kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.
Asukkaiden kanssa on yhdessä suunniteltu taajama-alueiden ympäristöjä, vesistön kunnostusta, lähiliikuntapaikkoja,
edistetty viestintää ja tiedottamista alueilla sekä vaikutettu
lähikouluverkostoon. Ollaan myös edistetty uuden yritystoiminnan käynnistämistä.
Kuopion pitäjäraatitoiminnalla ei ole suoranaista esikuvaa,
joten käynnistäminen on vaatinut omat ponnistelunsa. Jo-

kainen raati on toiminut alueen omista lähtökohdista käsin.
Pitäjäraadeilla on käytössään vuosittain 30.000 euron toimintamääräraha ja kiinnitys 180.000 euron kehittämismäärärahaan, jonka kohdentamisesta päättää kaupunginhallituksen lähidemokratiajaosto pitäjäraatien tekemien
hakemusten pohjalta.
Uudet pitäjäraadit valitaan 28.4.2019
Pitäjäraadin jäseneksi voi ilmoittautua jokainen raatialueel-

la asuva kuntalainen, joka kokee yhteisten asioiden hoidon
tärkeäksi ja haluaa olla vaikuttamassa omalta osaltaan asuinympäristönsä palveluiden, demokratian ja elinvoiman kehittymiseen. Pitäjäraatien toiminta on ei-poliittista.
Ennakkoilmoittautuminen:
www.kuopio.fi/pitajaraadit
Lisätiedot:
aluekoordinaattori Liisa Jokela, p. 044 718 8922

