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13.9.2021 Valtuutettu Tiainen Kaupunginhallituksen  - hallitus 20.9.2021 §154 Kuussote toimii Alavuden kaupungin 

  hätäkokous rokotusten - valtuusto 11.10.2021 §52 osalta terveysviranomaisena ja siten myös    

  keskeyttämiseksi  kansallisen rokotusohjelman toimeenpanijana. 

    Kuussoten hallintoylilääkäri on 14.9.2021 

    vastauksessaan tarkastellut Tiaisen aiemmin 

    esittämän aloitteen pohjalta rokotteiden 

    turvallisuus- ja hyötynäkökulmia ja ilmoittaa 

    kantanaan, että Kuussote noudattaa 

    kansallista ohjeistusta koronapandemian 

    hoidossa. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty.  

  

11.10.2021 Valtuutettu Tiainen ”Korona” sanan  - hallitus 14.3.2022 §34 Aloite on merkitty tiedoksi ja huomioitavaksi 

  virheellisen käytön - valtuusto 21.3.2022 §8 kaupungin viestinnässä ja päätöksenteossa. 

  lopettaminen Alavuden  Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  kaupungin organisaatiossa  

  ja poliittisessa päätöksen-  

  teossa 

  

11.10.2021 Valtuutettu Tiainen Koronapassin käyttö- - hallitus 14.3.2022 §34 Päätös koronapassin käytöstä on ollut 

  kielto suositus - valtuusto 21.3.2022 §8 elinkeinotoiminnan harjoittajan tai muun  

  Alavuden kaupungissa  



 

 

SELVITYS 1.8.2021 ALKANEELLA VALTUUSTOKAUDELLA TEHDYISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 2 (13)   

   Päivitetty 15.11.2022 

  

Jättöaika Tekijä Aloite Käsittelyvaihe Toimenpide 

  

    tilaisuuden järjestäjän, ei kaupungin toimi- 

    vallassa tai kaupungin suosituksin päätettä- 

    vissä. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

11.10.2021 Valtuutettu Tiainen Inflaation huomioiva - hallitus 14.3.2022 §34 Hallintosäännön mukaan talousarviossa 

  budjetti - valtuusto 21.3.2022 §8 valtuusto hyväksyy toiminnan ja 

    talouden tavoitteet sekä niiden 

    edellyttämät määrärahat. Talousarvion 

    laadinnassa käytetään kunta-alalle tehtyjä 

    kustannusten nousuennusteita eli 

    alkuperäiset talousarvioluvut sisältävät 

    jo ennusteen tulevasta hintakehityksestä. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

11.10.2021 Valtuutettu Tiainen Väittelyn opetuksen  - hallitus 14.3.2022 §34 Väittelyn opetus on osa Alavuden kaupungin 

  järjestämistä Alavuden - valtuusto 21.3.2022 §8 perusopetuksen opetussuunnitelmaa niin  

  kaupungin ala- ja yläasteen  valtakunnallisen kuin maakunnallisen 

  opetuksessa  opetussuunnitelman mukaan. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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15.11.2021 Valtuutettu Mäkiranta Alavuden kaupunki ryhtyy - hallitus 14.3.2022 §34 Etelä-, Keski- ja Pohjanmaan yhteinen tuuli- 

 yhdessä muiden toimeen aurinko- ja tuulivoi- - valtuusto 21.3.2022 §8 voimaselvitys on valmistunut 10.12.2021.  

 valtuutettujen kanssa ma-alueiden kartoittamiseksi  Maakuntakaavoitusta palvelevassa selvityk- 

  ja niiden saamiseksi maa-  sessä Alavudelle on osoitettu pieni osa  

  kuntakaavaan  tuulivoimapuistoa Kuorasjärven pohjois- 

    puolelle. Yksityiset toimijat suunnittelevat 

    tuulivoimapuistoa. 

    Aurinkovoima-alueiden kartoittaminen on 

    alkamassa yksityisten toimijoiden toimesta. 

    Alavuden kaupunki on aktiivisesti mukana 

    yhteistyössä. Aurinkovoima ei kuulu  

    maakuntakaavassa esitettäviin teemoihin. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

 

15.11.2021 Valtuutettu Tiainen Kyselytunti koronainjektioiden - hallitus 14.3.2022 §34 Kuussote toimii Alavuden kaupungin 

  turvallisuudesta - valtuusto 21.3.2022 §8 osalta terveysviranomaisena ja siten myös 

    kansallisen rokotusohjelman toimeenpani- 

    jana. Aloite on saatettu Kuussoten 

    hallintoylilääkärin tietoon. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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15.11.2021 Valtuutettu Maijala Toimitilan ja nuorisotoiminnan - hallitus 14.3.2022 §34 Toimitilojen etsiminen ja toimintamallien   

 yhdessä muiden aloittaminen Tuurin kylälle - valtuusto 21.3.2022 §8 suunnittelu on aloitettu. Tavoitteena on   

 valtuutettujen kanssa   vakiintuneen nuorisotoiminnan aloittaminen 

    Tuurissa syksyllä 2022. Järjestöjen ja muun   

    nuorisotoiminnan toimitilatarpeita arvioidaan  

    edelleen kaupunkikehittämisen yhteydessä. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

13.12.2021 Valtuutettu Linna Sulkavankyläntien saaminen - hallitus 14.3.2022 §34 Alavuden kaupunki on viimeisen 20 v. ajan   

 yhdessä muiden pikaisella aikataululla mukaan - valtuusto 21.3.2022 §8 pitänyt ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotelluissa  

 valtuutettujen kanssa  maakunnallisiin tiehankkeisiin  Sulkavankyläntietä tärkeimpänä sorateiden kunnostus- 

    hankkeena Alavuden kaupungin alueella. Rahaa     tien kunnostamiseen ei ole valtiolta 

    tien kunnostamiseen ei vain ole valtiolta löytynyt.  

    Neuvotteluja ELY:n kanssa jatketaan rahoituksen  

    löytämiseksi. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

13.12.2021 Valtuutettu Tiainen Vaikuttavuusarvioinnin laati-  - hallitus 14.3.2022 §34 Kaupunginhallitus on 17.1.2022 asettanut  

  minen koulujen supistamiseen  - valtuusto 21.3.2022 §8 kouluverkkoselvityksen valmisteluun 

  tai lakkauttamiseen liittyen  työryhmän. Työryhmä kuulee eri 

    asianosaistahoja. Selvitykseen liittyy myös 
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    lapsivaikutusten arviointi. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

13.12.2021 Valtuutettu Elinvoimaohjelman - hallitus 14.3.2022 §34 Alavuden kaupungin elinvoimaohjelma on  

 Hiironniemi jätti uudistaminen - valtuusto 21.3.2022 §8 päivitetty 11.5.2020 (KV §8). 

 Keskustan valtuusto-   Elinvoimaohjelman päivitys on osa 

 ryhmän aloitteen   valtuustokauden puolivälissä tehtävää 

    kaupunkistrategian päivitystä. 

    Elinvoimaohjelman uudistaminen on käynnistetty 

    puheenjohtajiston linjauksilla, sisältöä ja 

    aikataulua valmistellaan valtuuston 

    elinvoimaseminaarissa 18.- 19.3.2022. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

21.2.2022 Valtuutettu Tiainen Tiekarhun käytön  - hallitus 10.10.2022 §132 Tekniset palvelut käytää ko. urakoitsijan 

  lisääminen teiden - valtuusto 14.11.2022 §44 tiekarhua talvikunnossapidossa ja 

  hoidossa  kesäaikana sorapintaisten teiden 

    lanaukseen teiden ja katujen hoidon tarpeen 

    mukaan. Hoidossa joudutaan huomioimaan 

    käytössä olevat määrärahat. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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21.2.2022 Valtuutettu Tiainen Tarjouksen pyytäminen  - hallitus 10.10.2022 §132 Köysihissin hankkiminen Harrin rannan 

  köysihissistä Harrin rantaan - valtuusto 14.11.2022 §44 tyyppisen lyhyeen rinteeseen ei ole 

    tarkoituksenmukaista. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

21.3.2022 Valtuutettu Valkama Kotihoidontuen kuntalisän - hallitus 10.10.2022 §132 Alavudella on viime vuosina luotu laaduk- 

 yhdessä muiden  käyttöönotto Alavudella - valtuusto 14.11.2022 §44 kaita varhaiskasvatuspaikkoja. On panostettu 

 valtuutettujen kanssa ja varhaiskasvatuksen  uusiin päiväkoteihin ja pätevän osaavan 

  maksuttomuus 1.1.2023   henkilökunnan palkkaamiseen sekä myös 

  alkaen  perhepäivähoitajien rekrytointiin mahdolli- 

    suuksien mukaan. Alavudella on paljon alle 3-vuotiaita 

    lapsia varhaiskasvatuksessa. Tämä johtuu vanhempien  

    hyvästä työllistymisestä paikkakunnallamme 

    ja lähialueella. Alle kaksivuotiaita lapsia on  

    Alavudella 130 (tässä ei ole mukana 

    vanhempain -rahakaudella olevia). 

    Kotihoidon kuntalisästä aiheutuva alle 2 v. 

    lasten kustannus olisi Alavudella 390.000 €  

    vuodessa, tämä on laskettu 250 € suuruisella 

    kuukausi hinnalla.  
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    Maksuton varhaiskasvatus tämän hetken 

    tiedon mukaan aiheuttaa Alavudella 

    364.000 euron vuotuisten tulojen 

    menetyksen. Sivistyspalveluiden määrätty 

    säästötavoite vuodelle 2023 on 307.000 €, 

    mistä varhaiskasvatuksen osuus on 103.000 €. 

    Kotihoidon kuntalisä ja maksuton varhais- 

    kasvatus aiheuttaisi 754.000 € lisämenot. 

    Asia on aloitteena lähetetty kaupunginhalli- 

    tukselle valmisteltavaksi. 

 

21.3.2022 Valtuutettu Valkama Valtuusto- ja kuntalaisaloit- - hallitus 10.10.2022 §132 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden etenemistä 

 yhdessä muiden teiden etenemisten avoin  - valtuusto 14.11.2022 §44 voi seurata kaupungin verkkosivuilla 

 valtuutettujen kanssa seuranta kaupungin verkko-  tarkoitukseen valmistellussa seurantaulu- 

  sivuilla  kossa. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

 

16.5.2022 Valtuutettu Tiainen Alavuden kaupungin keskustalle - hallitus 10.10.2022 §132 Keskusta-aluetta koskeva maankäyttö-  

  laaditaan vaihtoehtoinen  - valtuusto 14.11.2022 §44 suunnitelma on ollut luonnos, jossa on  

  kehityssuunnitelma  tutkittu lähinnä korteleihin sopivan 

    massoittelun näkökulmasta ilman linjausta 
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    arkkitehtuuriin tai rakentamistapaan. 

    Pidemmälle edennyt yleissuunnitelman 

    luonnos on tulossa avoimesti kuntalaisten 

    kommentoitavaksi 24.10.2022 alkaen. 

    Keskusta-alueen kehittäminen käynnistyy 

    hyvinvointialueen päätöksen perusteella 

    rakennetavalla sotekeskuksella. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

 

16.5.2022 Valtuutettu Tiainen Järjestetään iltakoulu valtuus- - hallitus 10.10.2022 §132 Alavuden kaupunginvaltuusto saa  

  tolle kaupungin taloustilan- - valtuusto 14.11.2022 §44 neljännesvuosittain tarkasteltavakseen 

  teesta  osavuosikatsauksen, jossa kaupungin 

    taloustilanne käydään läpi varsin  

    yksityiskohtaisesti. Samoin talousarvion 

    valmistelun yhteydessä taloutta käsitellään 

    syksyn aikana lautakunnissa, kaupunginhalli- 

    tuksessa ja valtuustossa. Erillinen talouteen 

    paneutuva talousaiheinen iltakoulu on 

    järjestetty valtuustokauden alussa, ja seuraa- 

    va laajempi seminaari on suunniteltu vuoden  

    2023 alkupuolelle. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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16.5.2022 Valtuutettu Tiainen Kaupungin viranomaisten  - hallitus 10.10.2022 §132 Alavuden kaupungin tietoon ei ole tullut 

  huomion kiinnittäminen  - valtuusto 14.11.2022 §44 tarvetta puutua kaupungin viranomaisten 

  virkamiehen oikeuksiin ja  osalta virkamiehen oikeuksiin ja velvolli- 

  velvollisuuksiin  suuksiin. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty.  

  

16.5.2022 Valtuutettu Tiainen Parlamentaarisen valmiustyö- - hallitus 10.10.2022 §132 Alavuden kaupungilla on muiden 

  ryhmän muodostaminen - valtuusto 14.11.2022 §44 viranomaisten toimintaan liittyvä 

  kaupunginvaltuustosta  valmiussuunnitelma, jossa määritellään 

    valmiusajan vastuut ja tehtävät. 

    Valmiussuunnitelmaa päivitetään tarpeen  

    mukaan, ja sitä arvioidaan myös maakun- 

    nallisten valmiusharjoitusten yhteydessä. 

    Lisäksi Kuusiokuntien kesken on 

    käynnistetty omaehtoinen valmius- 

    ja varautumisyhteistyö. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

16.5.2022 Valtuutettu Ahopelto Tuulivoima rakentamisen - hallitus 10.10.2022 §132 Laajemmat tuulipuistoalueet esitetään 

 yhdessä muiden suoja-alueet Alavudelle - valtuusto 14.11.2022 §44 maakuntakaavassa, jossa on osoitettu 

 valtuutettujen kanssa   kaikki vähintään 10 tuulimyllyä käsittävät 
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    tuulipuistoalueet. Kaupunki voi päättää 

    itse alle 10 tuulimyllyn kokonaisuuden 

    kaavoittamisesta. Uudessa, valmisteilla 

    olevassa maakuntakaavassa esitetään 

    kaupungin oman kaavoituksen ylärajaksi  

    7 tuulimyllyn kokonaisuutta. Alavuden 

    alueelle ei ole osoitettu tuulipuistoalueita  

    voimassa olevassa maakuntakaavassa 

    eikä valmisteilla olevassa maakuntakaavassa. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

16.5.2022 Valtuutettu Ahopelto Lintukalliontien Housun- - hallitus 10.10.2022 §132 Lintukalliontie on kaupungin hoidossa 

 yhdessä muiden kylän puoleiselle osuudelle - valtuusto 14.11.2022 §44 oleva yksityistie. Liikennemerkkien  

 valtuutettujen kanssa 50 km nopeusrajoitus ja  asettaminen menee voimassa olevan   

  varoitusmerkki lapsista  lainsäädännön ja hallintosäännön mukaan 

    siten, että tiekunta tekee tekniselle lautakun- 

    nalle esityksen merkkien tarpeellisuudesta 

    ja tekninen lautakunta antaa siihen kaupun- 

    gin suostumuksen. Tiekunta asettaa merkit 

    suostumuksen saatuaan. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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5.9.2022 Valtuutettu Tiainen Alavuden kaupunki aloittaa - hallitus 10.10.2022 §132 Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan 

  terveys- ja ympäristöturval- - valtuusto 14.11.2022 §44 matkaviestinverkkojen säteilyturvallisuuden 

  lisuus mittaukset uusista   varmistamiseksi säteilylainsäädännössä on 

  5g antenneista  määritelty altistuksen raja-arvot. Ne perus- 

    tuvat parhaaseen tieteelliseen näyttöön ja 

    kattavat kaikki nyt käytössä olevat taajuudet  

    sekä tulevaisuudessa käyttöön tulevat uudet 

    5G-verkon taajuudet. Raja-arvot suojaavat 

    niin lyhyt- kuin pitkäaikaisenkin altistumisen 

    terveysvaikutuksilta. Väestöaltistuksen raja- 

    arvot sekä toimenpide tasot sähkömagneet- 

    tiseille kentille on säädetty sosiaali- ja  

    terveysministeriön asetuksessa. Ne noudat- 

    tavat EU:n neuvoston suositusta, joka on voi- 

    massa useimmissa Euroopan maissa. Vastuu 

    raja-arvojen noudattamisesta on matkavies- 

    tinoperaatoreilla. Säteilyturvakeskus seuraa 

    aktiivisesti operaattorien toimintaa ja esim.- 

    5G-verkon käyttöönottoa. STUK myös 

    puutuu tarvittaessa tukiasema-asennuksiin, 

    jos on syytä epäillä, että väestö on vaarassa 

    altistua raja-arvot ylittävälle säteilylle. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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5.9.2022 Valtuutettu Tiainen Alavuden kaupunki nostaa - hallitus 10.10.2022 §132 Kaupungin viestintä ja markkinointi  

  markkinoinnissaan kärjeksi - valtuusto 14.11.2022 §44 noudattaa ja tekee näkyväksi valtuuston 

  kyläkoulut ja tuulivoima vapaat  tekemiä päätöksiä. Alavuden kaupungin- 

  asuinalueet  hallituksen toimeksiannon mukaisesti 

    alkuvuodesta 2022 asetettu työryhmä 

    on laatinut selvitystä kouluverkosta. 

    Alavudella ei ole valtuuston linjauspäätöstä 

    tuulivoiman kieltämisestä alueellaan. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

5.9.2022 Valtuutettu Tiainen Riippumattoman arvioijan - hallitus 10.10.2022 §132 Ko. asiaa on selvitetty lukuisia kertoja 

  selvitys Kunto-Lutran remontin - valtuusto 14.11.2022 §44 kaupungin eri luottamuselimissä. Rakenta- 

  viivästymisestä  misen aloituksen viivästyminen johtui 

    suunnittelutoimiston pienistä resursseista. 

    Sen jälkeen, kun rakentamaan on päästy 

    on työmaa edennyt pääosin alkuperäis- 

    ten suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. 

    Rakennusliikkeellä ei ole osuutta viivästyk- 

    seen. Kaupungin vakuutukset eivät korvaa 

    investointihankkeiden viivästystä. 

     Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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5.9.2022 Valtuutettu Tiainen Selvitys kaupungilta korkeista - hallitus 10.10.2022 §132 Alavuden kaupungin henkilöstön sairauspois- 

  sairauspoissaoloista - valtuusto 14.11.2022 §44 saoloja seurataan neljännesvuosittain osa- 

    vuosikatsauksen yhteydessä, ja vuosittain 

    laadittavassa henkilöstöraportissa. Lisäksi  

    työterveyshuollon kanssa yhteistyössä seura- 

    taan yleisellä tasolla sairauspoissaoloja,  

    niiden määrän ja perusteiden vaihtelua. 

    Kaupungilla on käytössä mm. varhaisen  

    puutumisen toimintamalli.  

    Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä 

    (759/2004) 5§ rajataan terveydentilaa  

    koskevien tietojen käsittelyoikeutta.  

    Työnantajalla ei ole oikeutta aloitteessa 

    esitetyllä tavalla saada tietoa yksittäisen 

    työntekijän terveydentilasta, eikä siten 

    mahdollisuutta toteuttaa lääketieteellistä  

    tutkimusta kausaalisuhteiden selvittämiseksi 

    eri tekijöiden välillä.  

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

         

  

 


