Suomenniemen aluejohtokunta 15.9.2016 Liite 1 § 43

Alustava esitys aluejohtokunnista
Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.2016

Aluejohtokuntien määrä ja rakenne
• Mikkelissä on 4 aluejohtokuntaa (Haukivuoren suunnan-, Anttolan
suunnan-, Ristiinan ja Suomenniemen suunnan ja Otavan suunnan
aluejohtokunta), joiden toimialue määritellään pääteiden suuntien
mukaan (Huom! sisältää oletuksen, että kylien neuvottelukunta
lakkautetaan)
• Aluejohtokunnissa on kaikissa yhtä monta (7-9) alueelta valittua
jäsentä
• Aluejohtokuntien jäseniä valittaessa tavoitteena on alueen kannalta
mahdollisimman edustava otos alueen asukkaista ja toimijoista
• Aluejohtokuntien jäsenet valitsee Hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta alueen oman esityksen mukaisesti (esim. alueen yleinen
kokous)
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Aluejohtokuntien resurssit
•
•

•

•
•
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Jokaiselle aluejohtokunnalle osoitetaan samansuuruinen vuotuinen budjetti
hallinnon kuluihin sekä pieniin paikallisiin hankintoihin, palveluiden ostoihin yms.
Aluejohtokunnan oman rahoituksen käytön periaatteet (esim. ”aluejohtokunnan
omaa rahoitusta voi käyttää hankkeisiin, johon ei myönnetä muuta
kaupungin/kaupunkikonsernin rahoitusta. ” => ks. seuraava kohta) sekä em.
hankintojen suuruus määrätään hallintosäännössä
Aluejohtokunnat, kaupunginosaseurat, kylätoimikunnat tms. voivat lisäksi anoa
toimintasuunnitelmiensa mukaisiin merkittäviin alueen elinvoimaisuutta lisääviin
strategisiin hankkeisiin erillisiä määrärahoja Hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunnalta, joka koordinoi ko. määrärahan käyttöä.
Yhteensä toimintaan käytettävä rahoitus vastaa tällä hetkellä aluejohtokuntien
sekä kylien neuvottelukuntien käytössä olevaa yhteenlaskettua rahoitusta
Aluejohtokunnilla, kaupunginosaseuroilla, kylätoimikunnilla tms. on kaupungin
keskushallinnossa yhteinen henkilöresurssi, joka huolehtii eri toimijoiden ja
kaupungin toimialojen välisen yhteydenpidon sujuvuudesta sekä yhdessä
aluejohtokunnan puheenjohtajan kanssa vastaa aluejohtokuntien asioiden
valmistelusta ja toimeenpanosta.
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Aluejohtokuntien toiminnan pääperiaatteet
•

•

•
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Valtuustokauden alussa aluejohtokunnat laativat valtuustokauden
mittaisen alueen elinvoimaisuutta parantavan kaupungin strategiaa
tukevan alueen kehityssuunnitelman, jota voidaan tarkistaa vuosittain.
(kysymys: onko tämä periaate näyttävä hallintosäännössä?)
Aluejohtokuntien roolia vahvistetaan toimialojen seuraavan vuoden
talouden suunnittelussa, jolloin keskustelujen pohjana on em. alueen
laatima kehityssuunnitelma ja sen keskeiset kehittämishankkeet ja –
linjaukset.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee pyytää aluejohtokuntien
lausunnot asioista, jotka koskettavat kulloistakin aluetta. Aluejohtokunnilta
pyydetään tarpeen mukaan lausunnot myös maaseutuvaikutusten
arviointia tehtäessä. Lausuntopyynnöt lähetetään aluejohtokunnille
hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa.
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Nyt voimassa oleva hallintosääntö / aluejohtokunnat
•

Aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja
edistää alueen kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.

•

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee pyytää aluejohtokuntien lausunnot asioista, jotka
koskettavat kulloistakin aluetta.

•

Aluejohtokunta ratkaisee seuraavat asiat:
-
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antaa lausunnon talousarviosta, kaava-asioista, yhteispalvelupisteen
toimintaperiaatteista ja muista vastaavista aluetta koskevista merkittävistä asioista,
päättää valtuuston myöntämän toimintamäärärahan käyttösuunnitelmasta ja avustusten
jaosta paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja
kulttuuria vaalivaan toimintaan,
päättää aloitteiden tekemisestä aluetta koskevista asioista lautakunnalle ja
kaupunginhallitukselle, joiden tulee antaa vastaukset hallintolain edellyttävässä
määräajassa.
Aluejohtokunnan kokouksessa asiat ratkaistaan kaupunginhallituksen nimeämän
esittelijän esittelystä tai puheenjohtajan selostuksen perusteella. Hänen poissa ollessaan
esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty tai asiat ratkaistaan toimielimen
puheenjohtajan esittelystä.
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Luonnos uudeksi hallintosäännöksi / aluejohtokunnat
•
•

Aluejohtokunnan tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen
sekä kunnan osa-alueen kehittäminen. (kuntalaki 36§)
Aluejohtokunta ratkaisee seuraavat asiat:

– Antaa lausunnon kaupungin strategiasta, talousarviosta- ja suunnitelman
valmistelusta asioissa, sekä asioista joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus
kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin
oloihin.
– päättää valtuuston myöntämän toimintamäärärahan käyttösuunnitelmasta
– päättää hankinnoista hankintasäännön rajoissa sekä avustuksista määrärahojensa
puitteissa
– päättää aloitteiden tekemisestä aluetta koskevista asioista lautakunnalle ja
kaupunginhallitukselle, joiden tulee antaa vastaukset hallintolain edellyttämässä
määräajassa.
– Aluejohtokunnan kokouksessa asiat ratkaistaan kaupunginhallituksen nimeämän
esittelijän esittelystä tai puheenjohtajan selostuksen perusteella. Hänen poissa
ollessaan esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty tai asiat ratkaistaan
toimielimen puheenjohtajan esittelystä.
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