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MK/35/00.05.00/2021 

 

 HALLINTOASIA, selvitys valtuusto- ja kuntalaisaloitteista 2020 
 

Kunnanhallitus  19 15 02 2021 

 

Kh 19 § Hallintojohtaja Markus Norrback: 

 etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111 

 

 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 kirjal-

lisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee, 

ja aloitteentekijän yhteystiedot. 

 

 Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätök-

siä aloitteen tarkoittamassa asiassa.  

  

 Aloitteentekijälle on annettava tietoa, mikä viranomainen aloitteen käsittelee ja 

mikä on arvioitu käsittelyaika. Kun aloite on loppuun käsitelty, aloitteentekijäl-

le 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 kunnan-

hallituksen valmisteltavaksi.   

 

Selvitys 

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä val-

tuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista ja toimenpi-

teistä, joihin niiden perusteella on ryhdytty. Valtuusto voi samalla päättää, mit-

kä aloitteista on loppuun käsitelty. Kun kyse on jonkin toisen toimielimen kuin 

kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvasta kuntalaisaloitteesta, kyseinen toi-

mielin voi päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. 

 

Vastaavasti luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole loppuun käsitelty edeltävän 

vuoden loppuun mennessä, on jätettävä kunnanvaltuustolle. Samalla kunnan-

hallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2018 § 149 valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsit-

telyperiaatteet. Tämän päätöksen mukaan ennen päätöstä jätetyt vielä vireillä 

olevat valtuusto- ja kuntalaisaloitteet on käsiteltävä ennen valtuuston toimikau-

den loppua. Päätöksen jälkeen jätetyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet on käsitel-

tävä vuoden kuluessa niiden jättämisestä.  
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 Liite: 

 - selvitys valtuusto- ja kuntalaisaloitteista 2020. 

 

 Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus: 

 Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan selvityksen valtuusto- ja kuntalaisaloit-

teista kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto voi todeta, mitkä valtuusto- ja kun-

talaisaloitteet on käsitelty loppuun. 

 

  Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 _________ 

 

 

Kv 5 § Liite. 

 - selvitys valtuusto- ja kuntalaisaloitteista 2020. 

 

 Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, kunnanhallituksen ehdotuksesta poike-

ten, että Christer Bogrenin rivitalojen rakentamista Övermalaxiin koskevan 

aloitteen käsittely jatkuu.  Kunnanvaltuuston päätökset käyvät ilmi liitteenä 

olevasta selvityksestä valtuusto- ja kuntalaisaloitteista 2020. 

 ___________ 
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Selvitys vuonna 2020 jätetyistä valtuusto- ja kuntalaisaloit-
teista, joita ei ole käsitelty loppuun vuoden aikana 
sekä aiempina vuosina jätetyistä vielä vireillä olevista aloitteista 

 
Vuonna 2020 jätetyt 
 
MK/565/00.05.00/2020 Valtuustoaloite kunnan tiedottajan viran perustamisesta, Rönnqvist ym. 
Aloitteessa toivotaan, että Maalahden kunta aloittaa selvityksen kunnan tiedottajan viran perustamiseksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.   
Kunnanvaltuuston päätös:    Käsittely jatkuu. 

 
MK/462/00.05.00/2020 Valtuustoaloite Bergön kotipalvelusta, Söderholm ym. 
Aloitteessa toivotaan selvitettävän, miten Bergössä voitaisiin järjestää kotipalvelun yöpäivystystä.  
 
Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 9.12.2020. Aloite palautettiin lisäselvityksiä varten.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.   
Kunnanvaltuuston päätös:    Käsittely jatkuu.    

 
MK/82/00.05.00/2020 Valtuustoaloite Maalahden kunnassa toteutetun saaristopolitiikan arvioin-
nista, West ym. 
Aloitteessa toivotaan selvitystä Maalahdessa toteutetusta saaristopolitiikasta. 
 
Kunnanvaltuusto käsitteli aloitetta 8.10.2021 ja palautti sen jatkokäsittelyä varten.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.   
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely jatkuu. 
  
MK/542/00.05.01/2020 Kuntalaisaloite tievalaistuksen rakentamisesta, Nymansbackvägen–Alnäsvä-
gen, Övermalax 
Kuntalaisaloitteessa pyydetään tievalaistuksen rakentamista tieosuudelle Nymansbacken–Alnäsvägen. 
 
Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta 21.1.2021 ja palautti sen valmisteltavaksi.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.   
Kunnanvaltuuston päätös:    Käsittely jatkuu. 

 
MK/9/00.05.01/2020 Kuntalaisaloite toimintapuistosta Åminneen, Åminne-Tuv Allaktivitetsförening  
Åminne-Tuv Allaktivitetsförening rf suunnittelee toimintapuiston rakentamista Åminneen. Yhdistys toi-
voo, että kunta vastaa pohjatöistä ja osallistuu välineiden hankintakustannuksiin.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.   
Kunnanvaltuuston päätös:    Käsittely jatkuu. 
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Vuonna 2019 tai aiemmin jätetyt 
 
Kuntalaisaloite uuden perhepäivähoitokeskuksen sijainnista, Mira Turtonen ym. (17.8.2018) 
 
Perhepäivähoitokeskus on suunniteltu rakennettavaksi Knattebon päiväkodin yhteyteen. Aloitteentekijöi-
den mielestä perhepäivähoitokeskus tulisi sen sijaan rakentaa Pixneen, jossa kunta omistaa maata.  
 
Sivistyslautakunta on asettanut 11.2.2020 työryhmän, joka selvittää, miten perhepäivähoitokeskuksen 
toiminta voisi rakentua. Tässä yhteydessä selvitetään myös eri sijaintivaihtoehtoja.  
 
Perhepäivähoitokeskuksen tarpeita selvittävä työryhmä on asetettu, ja sen puitteissa otetaan myös kan-
taa keskuksen sijaintiin. Työryhmän ensimmäinen kokous on pidetty joulukuussa 2020.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely päättyy.     
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely päättyy.   
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely päättyy. 
 
MK/421/00.05.00/2018 Valtuustoaloite Pixnen urheilualueen kunnostamisesta, Appel (14.6.2018) 
Valtuutettu Mikael Appel jätti aloitteen Pixnen urheilualueen kunnostamisesta. Appel ehdottaa, että Pix-
nen urheilualueesta laaditaan kokonaissuunnitelma, että kunta varaa tarkoitukseen määrärahaa ja että 
kunta hakee paikallista tai valtion tukea toteuttamiselle.  
 
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta laatii parhaillaan kokonaissuunnitelmaa Pixnen alueesta. Tekninen lau-
takunta on käsitellyt suunnitelmaa, ja kunnanhallitus käsittelee sitä 15.3.2021.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely päättyy.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely päättyy.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely päättyy. 
 

 
Koulut ja kirjastot  
  
Kh 125/2016 Kirjasto muutoksessa  
Valtuutettu Hanna Strandberg jätti 17.11.2016 aloitteen kirjastosta muutoksessa. Strandberg viittaa uu-
teen, 1.1.2017 voimaan tulevaan kirjastolakiin ja ehdottaa, että Maalahden kunnankirjaston uusien kirjo-
jen, sähköisten kirjojen ja aikakauslehtien määrärahat olisivat maan keskitasoa, nykyiset kirjaston tilat 
pintaremontoitaisiin ja Yttermalaxin kirjastossa otettaisiin käyttöön itsepalvelutiski. 
 
Aloitetta ei ole käsitelty.  Kirjojen hankintamäärärahaa korotettiin talousarvioon 2019. 
 
Kirjaston kunnostuksen suunnittelumääräraha on taloussuunnitelmassa vuonna 2023 ja kunnostusmää-
räraha vuonna 2024. Tässä yhteydessä suunnitellaan myös itsepalvelutiskiä.   
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely päättyy.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely päättyy. 
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Maa-alueet 
 
Uusi rivitalohanke Övermalaxiin, Bogren ym. (2.2.2017)  
Valtuutettu Christer Bogren ja muut allekirjoittaneet jättivät aloitteen uudesta rivitalohankkeesta Över-
malaxiin. Aloitteessa esitetään, että Övermalaxin kunnanosassa on suuri pula kunnan vuokra-asun-
noista, ja allekirjoittaneet ehdottavat, että kunta mitä pikimmin toteuttaa uuden rivitalohankkeen Över-
malaxissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely päättyy.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely jatkuu. 
  
Kh 198/01/2008  
Voimassa olevan rantayleiskaavan tarkistaminen  
Christer Bogren ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen voimassa olevan rantayleiskaavan tar-
kistamisesta. Kunnanvaltuusto siirsi aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  
 
Ytter- ja Övermalaxin tarkistettu osayleiskaava valmistui vuonna 2017. Petolahden osayleiskaavan tarkis-
tustyö aloitettiin keväällä 2018.   
 
Kaavoituskatsauksessa, päivätty 31.12.2020, sanotaan, että ”Vuonna 2021 saadaan valmiiksi hankesuun-
nitelmat sekä Bergön osayleiskaavan että Maalahden merenrantojen osayleiskaavan tarkistamista var-

ten. Tarkoituksena on, että virallinen kaavoitusprosessi aloitetaan näiden hankesuunnitelmien poh-
jalta. Kunnan osayleiskaavojen tarkistaminen jatkuu osittain rinnakkain usean vuoden ajan.”   
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Käsittely päättyy.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely päättyy. 
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely päättyy.  
  

Nuoret ja vapaa-aika 
 
Kh 40/01/2012  
Kulttuuriagendan 21 hyväksyminen  
Christina Nygård jätti valtuustoaloitteen kulttuuriagendan 21 hyväksymisestä. Kunnanvaltuusto siirsi 
aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta ei ole vielä käsitellyt 
aloitetta loppuun.  
 
Agendan 21 on osittain korvannut YK:n agenda 2030, ja siten aloite ei nykymuodossaan ole enää ajankoh-
tainen.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Käsittely päättyy. 
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely päättyy.  
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely päättyy. 

 
Liikenneturvallisuus 
 
MK/355/00.05.01/2019 Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylän suunnittelusta, Svenska Kvinnoför-
bundet i Malax rf ym. 
Svenska Kvinnoförbundet i Malax rf ym. toivovat, että kevyen liikenteen väylän suunnittelu Åminnentien 
varrelle aloitetaan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu. 
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely jatkuu. 
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Muuta 
 
Mainospylväs, Enlund-Nisula (16.3.2017)  
Valtuutettu Chatrine Enlund-Nisula jätti aloitteen mainospylväästä, josta kunta voisi tarjota mainostilaa 
esimerkiksi kunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten ostettavaksi tai vuokrattavaksi. Aloitetta ei ole 
vielä käsitelty.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely jatkuu. 
 
Tori Yttermalaxiin, Tast (18.5.2017)  
Valtuutettu Leif Tast jätti aloitteen, jossa toivotaan torin suunnittelemista ja rakentamista Maalahden 
keskustaan. Aloitetta ei ole vielä käsitelty.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu.  
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely jatkuu. 
 
Ei suuria tuulivoimapuistoja keskelle asutusta, Pro Maalahden-Petolahden saaristo ry (10.6.2015) 
Pro Maalahden-Petolahden saaristo ry esittää, että suurten tuulivoimaloiden ja lähimmän asuinrakennuk-
sen välillä tulisi aina olla vähintään kahden kilometrin suojaetäisyys. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  Käsittely jatkuu. 
Kunnanhallituksen ehdotus: Käsittely jatkuu.    
Kunnanvaltuuston päätös: Käsittely jatkuu. 
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