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KAUPVALT 06.06.2016 § 55
"Kehitystoimikunta on toiminut vuoden, ja sillä on ollut ainastaan
lähinnä tiedoksiannettavia asioita keskimäärin yksi kokouksessa.
Kyseiset asiat voisi hoitaa ryhmänjohtajakokouksissa ja
valtuustoinfoissa. Lisäksi on huomioitava, että kyseisen toimikunnan
olemassaolo nykyisellään aiheuttaa vakavan ristiriidan valtuutettujen
tiedonsaantiin, sillä allekirjoittanutta ryhmällä ei ole edustusta. Näin
ollen siellä käsiteltävistä asioista jää tämä ryhmä puutteellisten
tietojen varaan. Kaikilla valtuutetuilla tulee olla yhtäläinen
tiedonsaanti päätettäviin asioihin.
Ylöjärvi 2001+"
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
----KAUPHALL 13.06.2016 § 205
Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hallinto- ja
talousosastolle ja kehittämistoimikunnalle lausuntoa varten.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

Leena Joensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 18.10.
----KEHTMK 26.09.2016 § 35
Kehitysjohtaja Riku Siren

Hallintosäännön 84 § mukaan kaupunginhallitus voi asettaa
toimikaudekseen kehittämistoimikunnan, jonka tehtävänä on
huolehtia strategiaprosessista ja strategisista ja poikkitoimialallisista
kehityshankkeista sekä ohjata kaavoitusta, maankäytön

suunnittelua, elinkeino-, maa- ja työllisyyspolitiikkaa sekä
koordinoida kaupunkikonsernin toimintaa ja seutuyhteistyötä.
Kehittämistoimikunnan tehtävä ei näin ollen ole tiedoksiantojen
vastaanottaminen, vaan nimenomaan ennakoivien ja syventävien
valmistelu- ja lähetekeskustelujen käyminen yleensä valtuuston
toimivaltaan kuuluvien strategisen tason merkittävien
asiakokonaisuuksien kohdalla. Menettelyn ja ylipäänsä
kehittämistoimikunnan olemassaolon peruste on laadukkaan
valmistelun varmistaminen. Kehittämistoimikunnalla ei ole
varsinaista päätäntävaltaa oman toimintansa järjestämisen
ulkopuolella, joten päätökseksi merkitään useimmiten tiedoksisaanti,
vaikka puhtaasta yksisuuntaisesta kehittämistoimikunnan
tiedottamisesta ei ole kyse.
Kehittämistoimikunta on toiminut vuoden 2015 alusta. Pöytäkirjojen
tarkastelun perusteella kehittämistoimikunnan hallintosäännön 84 §
mukaisten asiakokonaisuuksien käsittely vaikuttaa toteutuneen
varsin hyvin.
Kaupunginjohtaja ehdottaa
Kehittämistoimikunta päättää todeta lausuntonaan edellä mainituin
perustein, että valtuustoaloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPHALL 21.11.2016 § 352
Kehitysjohtajan kehittämistoimikunnalle valmistelema lausunto on
samalla myös hallinto- ja talousosaston lausunto.
Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää lähettää kehittämistoimikunnan lausunnon
kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPVALT 12.12.2016 § 110
Kaupunginhallitus lähettää kehittämistoimikunnan lausunnon
kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto toteaa saaneensa lausunnon tiedoksi
vastauksena aloitteeseen.
-----

