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Lapuan kaupungin hallintosäännön IV osa Päätöksenteko- ja
hallintomenettely, 17 luku Muut määräykset 143 § Aloitteen käsittely
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta
tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen
viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä
tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista
on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin
voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia kaupungin
asukkaista, aloite on yhden (1) kuukauden kuluessa (pl. heinäkuu)
vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi."
Aloitteiden käsittelyvaiheita tarkastellaan tässä yhteenvedossa
diaariraportoinnin ja pöytäkirjamerkintöjen pohjalta.
Vuonna 2019 on jätetty seitsemän valtuustoaloitetta, joista kolme on
käsitelty loppuun vuoden 2019 aikana ja kolme vuoden 2020 aikana.
Valtuuston käsittelyyn tulee yksi keskeneräiseksi jäänyt valtuustoaloite.
Vuonna 2020 on jätetty kaksi valtuustoaloitetta, joista yksi on käsitelty loppuun vuoden 2020 aikana. Valtuuston käsittelyyn tulee yksi
keskeneräiseksi jäänyt valtuustoaloite.

Vuonna 2020 ja sitä aikaisemmin jätetyt, vielä vireillä olevat
valtuustoaloitteet ovat seuraavat:
Valtuustoaloit- Asiasisältö
teen tekijä,
ensimmäinen
allekirjoittaja
tai valtuustoryhmä

Kaupunginhallituksen ilmoitus
valtuustoaloitteen toimenpiteistä

1.

Valtuutettu Tero
Juupajärvi ja
varavaltuutettu
Hannu Saarela
sekä 10 muuta
valtuutettua
Dnro 432/2019

Valtuustoaloite / Lapuan kaupungin Kaupunginvaltuusto lähetti
koulukuljetusten tasapuolistaminen 30.9.2019 § 8 valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että
epäkohtina on koettu, ettei tehdä
Kaupunginhallitus lähetti 7.10.2019
vuorottelua, vaan vuodesta toiseen § 13 valtuustoaloitteen sivistyslautapitkät odotusajat ja kyydissä istukunnalle valmisteltavaksi.
miset koskevat samoja oppilaita.
Kaupungin on tarjottava myös tak- Siviistyslautakunta käsittelee
sikuljetuksia vanhempien kustan- valtuustoaloitetta kokouksessaan
nuksella kaupungin jo kilpailutta26.1.2021 § 23.
maan ns. omakustannushintaan.
Esim. ip-toiminnasta kotiin. Mielek- Kaupunginhalitus on 1.2.2021 § 29
kääksi ei koeta ylimääräisiä lenkmerkinnyt sivistyslautakunnan
kejä kyydissä istuen, vaan odotus- selvityksen tiedokseen ja esittänyt
ajoiksi on järjestettävä muuta ohselvityksen kaupunginvaltuustolle
jattua toimintaa. Toiminnan paran- vastauksena valtuustoaloitteeseen.
tamiseen on reagoitava kaikilla tasoilla, myös koulujen rehtoreilla on Kaupunginhallitus esittää
paikallista tietämystä, jota pitää
kaupunginvaltuustolle, että
hyödyntää, kuitenkin heitäkin pitää valtuustoaloite katsotaan loppuun
ohjata paremmin tasapuoliseen toi- käsitellyksi.
mintaan.
Tarvitaan myös keskutelua ja virkamiesten osallistumista ja puuttumista vanhempien esille tuomiin
ongelmiin reippain ottein. Tämäkin
on osa varhaista puuttumista ja ennalta ehkäisyä. Lapsivaikutuksia pitää myös tässäkin arvioida. Tämä
aloite on syytä ottaa välittömästi
käsittelyyn, koska vuoden 2020
budjetti on laadinnan alla eikä tätä
asiaa mielestämme voi enää venyttää lukukauden yli, vaan se pitäisi
käsitellä tämän syyslukukauden
aikana.

2.

Lapuan Kokoo- Valtuustoaloite / hyvinvointilautaKaupunginvaltuusto lähetti
muksen valtuus- kunnan perustaminen Lapuan kau- 14.12.2020 § 14 valtuustoaloitteen

toryhmä/Helena
Lahtinen ja 11
muuta valtuutettua
Dnro 538/2020

pungin toimintaorganisaatioon ensi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi:
valtuustokauden aikana
Kaupunginhallitus lähetti 21.12.2020
Lapuan Kokoomuksen valtuusto§ 14 valtuustoaloitteen
ryhmä esittää, että kaupungin toi- hallintokeskuksen valmisteltavaksi.
mintaorganisaatioon perustetaan
hyvinvointilautakunta ensi valtuus- Valtuustoaloite on kesken.
tokauden aikana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen palvelut siirtyvät
vuonna 2023 maakunnalle. Tämän
valtakunnallisen sote- ja pelauudistuksen toteutumisen myötä kunnan
toiminta ja rahoitus muuttuvat merkittävästi. Lapuan uuteen toimintaorganisaatioon tarvitaan hyvinvointilautakunta, jonka tehtäväalueeseen kuuluvat laajasti kulttuurin ja
vapaa-ajan hyvinvoinnin edistämisen palvelut kaupungissa toimivien
yhdistysten ja järjestöjen kesken
sekä rajapintayhteistyö maakunnan kanssa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet ja niistä tehdyt toimenpiteet.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 12
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

