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Kuntalaisaloitteet
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on
oikeus  tehdä  aloitteita  palveluaan  koskevassa  asiassa.  Aloite  tulee  tehdä
kirjallisesti  tai sähköisellä asiakirjalla.  Aloitteesta on käytävä ilmi,  mitä asia
koskee, ja aloitteentekijän yhteystiedot.

Aloitteen  käsittelee  se  kunnan  viranomainen,  jolla  on  toimivalta  tehdä
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 

Aloitteentekijälle on annettava tietoa, mikä viranomainen aloitteen käsittelee ja
mikä  on  arvioitu  käsittelyaika.  Kun  aloite  on  loppuun  käsitelty,
aloitteentekijälle  on  ilmoitettava,  onko  aloitteen  johdosta  ryhdytty
toimenpiteisiin.

Valtuustoaloitteet
Kokouskutsussa  mainittujen  asioiden käsittelyn  jälkeen valtuustoryhmällä  ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa  asioissa.  Aloite  on  sitä  enempää  käsittelemättä  lähetettävä
kunnanhallituksen valmisteltavaksi

Selvitys
Kunnanhallituksen  on  vuosittain  maaliskuun  loppuun  mennessä  esitettävä
valtuustolle  luettelo  sen  toimivaltaan  kuuluvista  kuntalaisaloitteista  ja
toimenpiteistä,  joihin  niiden  perusteella  on  ryhdytty.  Valtuusto  voi  samalla
päättää,  mitkä  aloitteista  on  loppuun  käsitelty.  Kun  kyse  on  jonkin  toisen
toimielimen  kuin  kunnanvaltuuston  toimivaltaan  kuuluvasta
kuntalaisaloitteesta,  kyseinen  toimielin  voi  päättää,  mitkä  aloitteista  ovat
loppuun käsiteltyjä.

Vastaavasti luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole loppuun käsitelty edeltävän
vuoden  loppuun  mennessä,  on  jätettävä  kunnanvaltuustolle.  Samalla
kunnanhallituksen  on ilmoitettava,  mihin  toimenpiteisiin  niiden  johdosta  on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanvaltuusto  hyväksyi  2018  §  149  valtuusto-  ja  kuntalaisaloitteiden
käsittelyperiaatteet.  Tämän  päätöksen  mukaan  ennen  päätöstä  jätetyt  vielä
vireillä olevat valtuusto- ja kuntalaisaloitteet on käsiteltävä ennen valtuuston
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toimikauden loppua. Päätöksen jälkeen jätetyt  valtuusto- ja kuntalaisaloitteet
on käsiteltävä vuoden kuluessa niiden jättämisestä. 

Liite:
- selvitys.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  antaa  liitteenä  olevan  selvityksen  valtuusto-  ja
kuntalaisaloitteista  kunnanvaltuustolle.  Kunnanvaltuusto  voi  todeta,  mitkä
valtuusto- ja kuntalaisaloitteet on käsitelty loppuun.

Päätös:
Hyväksyttiin.
_________

Kv 12 § Liite.

Päätös:
Kunnanvaltuusto  kävi  läpi  kunnanhallituksen  selvityksen  valtuusto-  ja
kuntalaisaloitteista.

Kunnanhallituksen  ehdotus  siitä,  minkä  valtuusto-  ja  kuntalaisaloitteiden
käsittely  jatkuu  ja  mitkä  ovat  loppuun  käsiteltyjä,  hyväksyttiin  selvityksen
mukaisesti. Selvitys on liitteenä kv 12 §.
_________


