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Hallintosäännön muutokset – Valtuutetun aloitteen käsittely
Nykyinen hallintosääntö

Ehdotus

30 luvun 11 § Valtuutetun aloite
Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin
yhteisistä asioista. Aloite on annettava kokousjärjestelmässä kirjalliseen muotoon laadittuna puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä on tehtävä
merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan mainiten
samalla, mitä aloitteessa ehdotetaan. Aloite on, sitä
enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

30 luvun 11 § Valtuutetun aloite
Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin
yhteisistä asioista. Aloite on annettava kokousjärjestelmässä kirjalliseen muotoon laadittuna puheenjohtajalle kaupunginvaltuuston kokouksen aikana ja siitä on
tehtävä merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan mainiten samalla, mitä aloitteessa ehdotetaan. Aloite on,
sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan
aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia
toimenpiteitä koskevat aloitteet jäävät kaupunginhallituksen vastattavaksi.
Toimielimen on vastattava aloitteeseen kahdeksan
kuukauden kuluessa sen jättämisestä aloitteen tekijälle. Vastaus on toimitettava tiedoksi valtuutetuille.

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston
käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen
vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään
määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta.

Vastaus aloitteeseen, jossa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai ovat muutoin periaatteellisesti merkittäviä, käsitellään kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallituksen on esitettävä
antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.
Kaupunginhallitus voi 2 momentissa määrätystä poiketen päättää, että aloite jää kaupunginhallituksen vastattavaksi. Kaupunginhallitus voi päättää, että sen
antama muukin kuin 4 momentissa tarkoitettu aloitevastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa.
Jos 3 ja 4 momenteissa tarkoitettu määräaika ylittyy
sen vuoksi, että toimielin päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, vastaus on annettava kolmen
kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.
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Jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen
uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden
kuluessa palauttamispäätöksestä.
Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan
vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 15.
maaliskuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite
valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä
uudelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.
Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan
vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 31.
toukokuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

30 luvun 12 § Ryhmäaloite
Hallintosäännön tämän luvun 1 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite
on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle
valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta
valtuustokauden aikana.
Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin tämän luvun 11 §:ssä
määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Muutoin
ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä tämän luvun 11
§:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta.

30 luvun 12 § Ryhmäaloite

Ryhmäaloitteeseen vastaa kaupunginhallitus. Vastaus
käsitellään kaupunginvaltuustossa kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. Muutoin ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä tämän luvun 11 §:ssä on
määrätty valtuutetun aloitteesta.

