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KÄSITTELEMÄTTÄ OLEVAT VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2020
Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 53
Hallintosäännön 118 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi, jonka tulee ottaa aloite käsittelyyn viivytyksettä.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä
ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Vuonna 2020 jätettiin viisi valtuustoaloitetta, joista neljää ei ole todettu loppuun käsitellyksi:
1) Seutuyhteistyön lisääminen / Keskustan valtuustoryhmä, KV 19.10.2020
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 9.11.2020 § 263 ja päätti ohjata valtuustoaloitteen johtoryhmän jatkovalmisteltavaksi ja pyytää valtuustoaloitteen mukaista selvitystä 28.2.2021 mennessä.
Talouden tasapainottamisohjelmatyön yhteydessä käydään palvelualueittain läpi myös se, onko ko. palvelualueen toimintojen osalta mahdollisuus
lisätä seudullista yhteistyötä. Talouden tasapainottamisohjelman aikataulun
mukaan yhteenveto palvelualueiden esityksistä saadaan laadittua maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Ylä-Pirkanmaan kuntajohdon yhteiskokous
pidetään 24.2.2021; kokouksen yhtenä aiheena on seutuyhteistyö. Aloitteen mukaisten toimien valmistelu etenee ja selvitys on annettavissa kuluvan vuoden maaliskuun lopulla. Aloitteen käsittely on kesken.
2) Huumeita käyttävien terveysneuvonta tartuntatautien vastustamistyönä /
Eero Pirttijärvi, KV 16.11.2020
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 7.12.2020 § 317 ja päätti ohjata valtuustoaloitteen palvelujohtajan ja hallintoylilääkärin jatkovalmisteltavaksi ja
peruspalvelulautakunnan päätettäväksi. Tällä hetkellä asia on valmistelussa palveluntuottajalla. Tavoitteena on tuoda asia peruspalvelulautakunnan
käsittelyyn huhti-toukokuussa.
3) Toimenpiteitä asukasluvun nostamiseksi / "Taidekaupunki selviää" / Kokoomuksen valtuustoryhmä, KV 14.12.2020
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 18.1.2021 § 21 ja päätti ohjata valtuustoaloitteen kaupungin johtoryhmän valmisteltavaksi siten, että toimenpiteet
esitellään kaupunginhallitukselle huhtikuun loppuun 2021 mennessä. Aloitteen käsittely on kesken. Aloitteen valmistelu ja toimenpiteiden suunnittelu

tehdään yhteistyössä kaupungin viestintätiimin ja asumismarkkinointitiimin
kanssa.
4) Elinkeinopalveluiden uudelleen organisointi / Pentti Paananen, KV
14.12.2020
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 18.1.2021 § 13 ja päätti, että valtuustoaloitetta ei saateta jatkovalmisteltavaksi. Aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
Vuoden 2019 valtuustoaloitteista valtuusto ei ole todennut loppuun
käsitellyksi seuraavia valtuustoaloitteita:
1) Ystävyyskuntasopimusten tarkastelu osana vuoden 2020
talousarviovalmistelua / Esa Mikkola 25.3.2019
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 13.5.2019 § 125 ja päätti esittää
kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että talousarvion valmistelun 2020
yhteydessä tarkastellaan ja otetaan kantaa kaupungin
ystävyyskuntasopimuksiin ja ystävyyskuntatoimintaan ja todeta
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Valtuusto ei ole vielä todennut
aloitetta loppuun käsitellyksi. Koska asiaa ei käsitelty talousarvion 2020
yhteydessä, aloite palautui konsernipalveluiden valmisteluun.
Kaupunginhallituksen 18.1.2021 § 4 hyväksymässä käyttösuunnitelmassa
ystävyyskuntatoimintaan on varattu 15 000 euroa. Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion käyttösuunnitelman mukainen määräraha oli 23.500 euroa. Vuoden 2019 talousarvion mukaisesti määräraha oli 24.500 euroa.
Ystävyyskuntatoimintaan varattuja määrärahoja on vähennetty selvästi
vuodesta 2020. Myös koronapandemiasta johtuen ystävyyskuntatoiminta
on ollut pysähdyksissä viime keväästä lähtien. Yhteistyötä ja tiivistä keskustelua käydään tällä hetkellä aktiivisimmin Simmernin kanssa. Heidän
kanssaan on käynnissä yhteinen nuorten kansainvälistymishanke. Ystävyyskuntatoiminnan laajuuden uudelleenarviointia on syytä tehdä sen jälkeen, kun korona-pandemiasta on selvitty ja kansainvälinen toiminta yleisesti palaa normaaliksi. Aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
2) Taiteen ja kulttuuriin vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa / Perussuomalaisten valtuustoryhmä 20.5.2019
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 12.8.2019 § 200 ja päätti, että
valtuustoaloite käsitellään kulttuuri- ja taidekasvatuksen
kehittämissuunnitelman yhteydessä esittelytekstin mukaisesti.
Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut ja sivistyspalvelut ovat käynnistäneet Mänttä-Vilppulan kulttuurikasvatusohjelman koonnin marraskuussa 2020 ja työ
valmistuu päätöksentekoon huhti-toukokuussa 2021. Kulttuurikasvatusohjelman kautta lapset ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin ja kulttuuri-instituutioiden toimintaan. Ohjelmaa toteutetaan varhaiskasvatuksesta lukioon
ja ammatilliseen opetukseen saakka. Alueen kulttuuritoimijat ja oppilaitokset ovat monipuolisesti mukana ohjelman yhteisessä toteuttamisessa. Ohjelmassa määritellään vastuutahot, tavoitteet ja toimenpiteet varhaiskasva-

tuksen, perusopetuksen, lukion, opistojen sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta. Se tuotetaan kaupungin ja ohjelman luonnissa mukana olleiden
kulttuurilaitosten ja -toimijoiden yhteistyönä. Sen tarkoituksena on toimia
käytännön työkaluna, joka antaa kehykset koulujen ja kulttuurin väliselle
yhteistyölle ja toteuttamiselle.
Kaupunki hakee (kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut ja sivistyspalvelut yhteistyöllä) osana kulttuurikasvatusohjelman toteutusta Harrastamisen Suomen
malli -rahoitusta OKM:ltä kevään 2021 haussa. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä (1-9 luokat). Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista (kyselyt kouluilla käynnissä helmi-maaliskuu), olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Rahoitettu toimintakausi on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2021. Aloite voidaan todeta loppuun
käsitellyksi.
3) Urheilukeskuksen ulkojääradan valaistuksen ja häkityksen kiirehtiminen
kaudelle 19-20 / Tilapäinen valtuustoryhmä 17.06.2019
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 1.7.2019 § 171 ja päätti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia otetaan käsittelyyn talousarvion
2020 yhteydessä. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta otti asiaan kantaa
25.3.2020 § 11 ja esitti, että Mäntän urheilukeskuksen kaukalon valaistus
ja suojaverkotus otetaan teknisten palveluiden investointiohjelmaan
2021-2022. Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 § 79 hyväksymän talousarvion ja -suunnitelman mukaan urheilukeskuksen kaukalon häkitykseen ja
valaistukseen investoidaan 60 000 euroa vuonna 2022. Seuraana kerran
valtuusto käsittelee asiaa vuoden 2022 talousarvion yhteydessä. Aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
4) Vilppulan rautatieaseman rakennusten kunto / Tauno Mäkelä
11.11.2019
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 25.11.2019 § 292 ja päätti ohjata
aloitteen teknisten palveluiden selvitettäväksi. Aloite on tällä hetkellä
teknisen palvelualueen valmisteltavana. Aloitteen käsittely on kesken.
5) Talousarvion selkeyttäminen / Teemu Happonen 16.12.2019
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 3.2.2020 § 28 ja päätti ohjata
valtuustoaloitteen jatkovalmistelua.
Talousarviorakenne selkiytettiin vuoden 2021 talousarviota laadittaessa.
Myös tekstiosia yhdenmukaistettiin ja tiivistettiin sekä talousarviotavoitteiden määrää supistettiin. Myös talousarvioprosessia kehitettiin mm. siten,
että valtuustolle järjestettiin useampi eri teemainen talousarviovalmisteluun
liittyvä valtuustoseminaari. Johtoryhmä on myös jo sopinut vuoden 2022 talousarvion alustavan laadinta-aikataulun. Aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
6) Valtuutettujen lukumäärä 2021 / Timo Tukia ja muut allekirjoittaneet
16.12.2019

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 17.2.2020 § 42 ja päätti ohjata
valtuustoaloitteen konsernipalveluiden jatkovalmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 67, että valtuutettujen lukumäärä
vuonna 2021 alkavalla valtuustokaudella on 31 valtuutettua. Aloite voidaan
todeta loppuunkäsitellyksi.
Vuoden 2018 valtuustoaloitteista valtuusto ei ole todennut loppuun
käsitellyksi seuraavaa valtuustoaloitetta:
1) MLL:n Kolhon osasto Ry:n ja Kolhon kyläyhdistys ry:n tilatarve / Tuula
Juurakko 12.3.2018
Kaupunginvaltuusto päätti 19.8.2019 § 64, että odotetaan
kiinteistöselvityksen valmistuminen, jonka jälkeen tiedetään, mitä tiloja
vuokrataan ja saadaan laadittua myös yhtenäiset
vuokranmääritysperiaatteet. Valtuusto ei ole todennut aloitetta loppuun
käsitellyksi. Tällä hetkellä kiinteistöselvitys ja näin myös vuokranmääritysperiaatteet ovat vielä kesken.
MLL:n ja kyläyhdistyksen tämän hetken tilantarve selvitetään, koska aloitteen käsittely on viivästynyt. Tilanne on voinut muuttua kolmen vuoden kuluessa. Aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
(Lisätietoja: valmistelija hallintoasiantuntija Tuulia Rinne, puh. 044 728
8391)
Esittelijän (vs. kaupunginjohtaja Lindström) päätösesitys:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää


merkitä keskeneräisten valtuustoaloitteiden käsittelyvaiheen ja aikataulun tiedoksi (2020: kohdat 1-3; 2019: kohta 4)



todeta loppuun käsitellyksi seuraavat valtuustoaloitteet:








Elinkeinopalveluiden uudelleen organisointi
Ystävyyskuntasopimusten tarkastelu osana vuoden 2020
talousarviovalmistelua
Taiteen ja kulttuuriin vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa
Urheilukeskuksen ulkojääradan valaistuksen ja häkityksen kiirehtiminen kaudelle 19-20
Talousarvion selkeyttäminen
Valtuutettujen lukumäärä 2021
MLL:n Kolhon osasto Ry:n ja Kolhon kyläyhdistys ry:n tilatarve

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

