
RAUTAVAARAN KUNTA / KUNTALAISALOITTEET 2019

NroAloite Saapunut

Ilmoitus 
/ vastaus 

1 kk 
kuluessa 

Vastaus 
annettu, 
loppuunk
äsitelty Vastattu Suoritetut toimenpiteet Vastuuosasto

1 Kuntalaisaloite lukion kehittämiseksi 6.11.2018 kyllä 4.2.2019

Kunnanhallitus 4.2.2019 § 24 vastasi aloitteeseen 
todeten siinä olevan hyviä kehittämisehdotuksia ja antoi 
aloitteen tiedoksi rehtorille ja hyvinvointilautakunnalle, 
koska aloite on hyvin samankaltainen kuin aiemmat 
aloitteentekijän aloitteet ja totesi aloitteen 
loppuunkäsitellyksi. kh/hyvinvointipalve

2
Kuntalaisaloite kunnan 
päätöksenteosta 11.3.2018 kyllä 9.5.2019

Hallintojohtaja on vastannut aloitteeseen 9.5.2019: aloite 
ei johda toimenpiteisiin. hallintopalvelut

3
Kuntalaisaloite: Urheilutien valaistus 
ym. 7.1.2019 x kyllä

4.2.2019 ja 
19.6.2019

Kunnanhallitus 4.2.2019 § 25 siirsi aloitteen valaistuksen 
osalta elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi, antoi 
aloitteen osin tiedoksi 
hyvinvointilautakunnalle/liikuntatoimelle ja totesi 
aloitteen loppuunkäsitellyksi. kh/elinvoimapalvelu

4
Kuntalaisaloite: lentokeskuksen 
kehittäminen 14.1.2019 kyllä 19.6.2019

Kunnanhallitus 4.2.2019 § 26 siirsi aloitteen 
elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi ja totesi aloitteen 
loppuunkäsitellyksi. elinvoimapalvelut

5

Kuntalaisaloite asemakaavan 
muutoksesta ja suojelupäätöksen 
purusta 28.2.2019 x kyllä

18.3.2019 
ja 
19.6.2019

Kunnanhallitus 18.3.2019 § 50 antoi vastauksensa 
aloitteeseen kaavamuutosprosessin osalta ja saattoi 
aloitteen elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi siltä osin 
kuin on kysymys suojelumääräyksen poistamisesta. elinvoimapalvelut

6
Kuntalaisaloite maakuntakaavan 
muuttamisesta 12.3.2019 x kyllä 10.4.2019

Hallintojohtaja on vastannut aloitteeseen todeten, että 
kunta antaa lausunnon maakuntakaavan 
tarkastamisprosessista sitä pyydettäessä. hallintopalvelut

7

Kuntalaisaloite: Joukkoliikenteen 
säilyttäminen Rautavaara-Kuopio-
välillä 25.3.2019 x kyllä 9.4.2019

Hyvinvointiosaston päällikkö / rehtori on vastannut 
aloitteeseen. hyvinvointipalvelut

8

Kuntalaisaloite: 
Kevyenliikenteenväylän ja 
valaistuksen jatkaminen 
Sonkajärventiellä 11.3.2019 x kyllä 15.5.2019

Elinvoimalautakunta 15.5.2019 § 29 päätti määrittää 
kohteen toteutuksesta ja suunnittelusta aiheutuvat 
kustanukset ja päättää elokuussa siitä, esitetäänkö 
talousarvion investointisuunnitelmaan elinvoimapalvelut

9
Kuntalaisaloite lisäyksistä 
Rautavaaran kaavaan 8.4.2019 kyllä 16.12.2019

Elinvoimajohtaja on keskustellut aloitteesta aloitteen 
tekijän kanssa, ei johda toimenpiteisiin. elinvoimapalvelut

10

Kuntalaisaloite kunnan kustantaman 
ajokortin myöntämiseksi 
ammattikoululaisille jotka asuvat 
Rautavaaran kunnassa. 31.5.2019 x kyllä 25.6.2019

Hallintojohtaja on vastannut aloitteeseen ja todennut 
vastauksessa esitetyin perustein, että aloite ei johda 
toimenpiteisiin. hallintopalvelut

11
Kuntalaisaloite Jokisuunniementien 
nimenmuutoksesta ym. 11.11.2019 x kyllä 15.1.2020

Elinvoimalautakunta on käsitellyt aloitteen 15.1.2020 § 
4. Aloitteen mukaisiin toimenpiteisiin ei ryhdytty 
(aloitteen johdosta kuitenkin päätettiin asettaa 
toisenlainen liikennemerkki). elinvoimapalvelut

12
Kuntalaisaloite koskien työn tulosten 
arviointimenettelyä 23.3.2015 kyllä 26.11.2019 Aloitteen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. hallintopalvelut

13
Kuntalaisaloite / esitys entisen 
alakoulurakennuksen säilyttämisestä 2.12.2019 ei Käsittelyssä

elinvoimapalvelut, 
käsittelyssä


