
Akaan kaupunginvaltuuston kokous 17.2.2021 

Äänitteen kesto: 5:30:14 

Litterointimerkinnät  

sa-  sana jää kesken 

(sana)  epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja 

(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 

(--)  useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 

, . ? :  kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko puheessa  

 

 

 

[0:03:48] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Näin, 18:51 aloitamme teknisten ongelmien jälkeen valtuuston 

ensimmäisen kokouksen tällä vuodella ja tällä päivämäärällä.  

Ja surullisten uutisten vuoksi – Jani, laita mikki kiinni. 

No niin.  

No niin. Tulisiko nyt niin, että minä en tule moneen kertaan 

toistona. 

Eli surullisten uutisten vuoksi pyydän, että valtuusto nousee 

seisomaan, ja pidetään minuutin hiljainen hetki Timo Saarisen 

muistolle. 

Kiitos. Saatte istua. 

Ja kuten Timolla oli tapana sanoa, elämä jatkuu ja siten jatkuu 

myös meidän kokouksemme nyt kolmatta kertaa. Minusta 

alkaa tuntua, että tämä on joku Timon vitsi tuolta yläkerrasta. 

Mutta mennään eteenpäin osallistujiin, ja Maija, ole hyvä. 

 

[0:06:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 



 

[0:06:54] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka paikalla. 

 

[0:06.56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[0:06:58] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla paikalla. 

 

[0:07:01] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[0:07:03] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli paikalla. 

 

[0:07:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[0:07:09] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka paikalla. 

 

[0:07:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Humaloja Matti 

 

[0:07:12] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  On edelleen kotona. 

 

[0:07:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

  Joronen Hanni oliko paikalla? 

 

[0:07:29] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Olen, Hanni Joronen paikalla. 

 

[0:07:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 

[0:07:35] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen on paikalla, täällä näin ollaan. 

 

[0:07:39] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[0:07:42] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila paikalla. 

 



[0:07:44] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[0:07:48] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko on paikalla. 

 

[0:07:50] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki. 

 

[0:08:00] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki paikalla. 

 

[0:08:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Joo. Ja Kuusisto Kati on ilmoittanut poissaolosta, ja onkos 

varajäsen Toivonen-Alastalo Hilu? 

 

[0:08:13] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

  Hilu Toivonen-Alastalo paikalla. 

 

[0:08:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[0:08:19] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 



  Lapinleimu Sari paikalla. 

 

[0:08:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[0:08:24] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Valtuutettu Jaakko Leinonen paikalla kokouksessa. 

 

[0:08:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[0:08:31] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu, Akaa Sotkia, paikalla. 

 

[0:08:35] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[0:08:40] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola paikalla. 

 

[0:08:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[0:08:45] Valtuutettu Mika Pajasmaa 



 

  Mika Pajasmaa, junantuoma Savolasta, paikalla. 

 

[0:08:49] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[0:08:52] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko on paikalla. 

 

[0:08:55] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[0:08:58] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli paikalla. 

 

[0:09:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[0:09:02] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi paikalla. 

 

[0:09:05] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 



[0:09:07] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita paikalla. 

 

[0:09:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[0:09:12] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami Akaan Junkkarista paikalla. 

 

[0:09:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[0:09:18] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri on paikalla. 

 

[0:09:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[0:09:24] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen on paikalla. 

 

[0:09:26] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 



 

[0:09:28] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika paikalla. 

 

[0:09:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[0:09:34] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko on paikalla. 

 

[0:09:36] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[0:09:38] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämö Harri on linjoilla. 

 

[0:09:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[0:09:42] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Jukka Saari paikalla. 

 

[0:09:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Salonen Jouni. 

 

[0:09:48] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni on paikalla. 

 

[0:09:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[0:09:54] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies paikalla. 

 

[0:09:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 

[0:10:02] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika läsnä. 

 

[0:10:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Toivonen Maija. 

 

[0:10:08] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija paikalla. 

 

[0:10:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

Sitten Toivonen-Perttunen Tuija on ilmoittanut poissaolosta, ja 

onkos varajäsen Kivi Jorma paikalla? 

 

[0:10:20] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma on edelleen virtuaalisesti vielä mukana, paikalla. 

 

[0:10:26] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Turja Sauli. 

 

[0:10:29] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli läsnä. 

 

[0:10:32] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Vaittinen Jouni. 

 

[0:10:35] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni on paikalla. 

 

[0:10:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Vaittinen Kirsi. 

 

[0:10:41] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi paikalla. 



 

[0:10:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Eli 33 varsinaista oli paikalla ja 2 varajäsentä. Ja sitten vielä 

viranhaltijat. Peltola Antti. 

 

[0:10:56] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

  Peltola Antti paikalla. 

 

[0:10:59] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Sitten Sieppi Maija on paikalla.  

Kivistö Tapio, kaupunginhallituksen jäsen. 

 

[0:11:05] Kaupunginhallituksen jäsen Tapio Kivistö 

 

  Kivistö Tapio paikalla. 

 

[0:11:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Loppi Inka. 

 

[0:11:11] Kaupunginhallituksen jäsen Inka Loppi 

 

  Loppi Inka on paikalla myöskin. 

 

[0:11:14] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Eli sitten Carney Tearra on ilmoittanut poissaolosta, oliko Jori 

Tirri paikalla? 

 



[0:11:20] Nuorisovaltuutettu Jori Tirri 

 

  Tirrin Jori on paikalla. 

 

[0:11:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten täällä on Anttila Elina. 

 

[0:11:26] Ma. perusturvajohtaja Elina Anttila 

 

  Elina Anttila on paikalla. 

 

[0:11:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Jokinen Jari. 

 

[0:11:33] Va. kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokinen 

 

  Jokinen Jari on paikalla. 

 

[0:11:35] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Jämsén Virve. 

 

[0:11:39] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén 

 

  Virve Jämsén paikalla. 

 

[0:11:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Koota Jaana. 



 

[0:11:44] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

  Jaana Koota paikalla. 

 

[0:11:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Mäkinen Asko. 

 

[0:11:50] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen 

 

  Mäkinen Asko paikalla. 

 

[0:11:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puhka-Susi Mari. 

 

[0:11:56] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 

 

  Mari Puhka-Susi on paikalla 

 

[0:12:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Selkämaa Kati. 

 

[0:12:08] Johtoryhmän sihteeri Kati Selkämaa 

 

  Kati Selkämaa on paikalla. 

 

[0:12:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Ja Sinivuori Briitta-Liisa 

 

[0:12:14] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

  Sinivuori Briitta-Liisa paikalla. 

 

[0:12:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Oliko joku vielä, jonka nimeä en maininnut tuossa äsken? 

   

[0:12:38] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Vaikuttaisi siltä, että kaikki on paikalla, ja todetaan, että 

paikalla on 33 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Ja 

pykälän 1 mukaan valtuuston kokouskutsu, sisältäen 

esityslistan, on lähetetty vähintään viisi päivää ennen 

kokousta jokaiselle valtuutetulle, valtuustossa edustettuina 

olevien ryhmien kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle, sekä 

niille, joilla on kokouksessa oikeus. 

Kokouksesta on 12.2.2021 julkaistu kuulutus valtuuston 

13.11.2019 pykälä 70:n päättämällä tavalla yleisessä 

tietoverkossa Akaan (-) [0:13:20] 

Olemme päätösvaltaisia ja laillisia tämän kokouksen osalta. 

Mennään pykälään ”pöytäkirjan tarkastajien vaali ja 

tarkastusajankohdan määrääminen”, ja ehdotuksena on, että 

valtuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Heli Piiraisen ja 

Mervi Pulkkisen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, 

sekä määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi maanantaihin 22.2 

(kello) [0:14:05] mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään 

yleisesti nähtävillä viimeistään keskiviikkona 24.2.2021 Akaan 

kaupungin kotisivuilla internetissä. 

 

Sopiiko Piiraiselle ja Pulkkiselle toimia pöytäkirjan tarkastajina 

ja ääntenlaskijoina? 

 

[0:14:29] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 



  Kyllä sopii. 

 

[0:14:31] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Eihän äänestetä kauheasti? Sopii. 

 

[0:14:37] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Siitä en pysty lupaamaan mitään, mutta sehän riippuu teistä. 

Joten todetaan, että pöytäkirjan tarkastajiksi on valittu Heli 

Piirainen ja Mervi Pulkkinen, ja ääntenlaskijoiksi. 

Mennään pykälään 3. Edesmenneen valtuutetun, Timo 

Saarisen, tehtävän päättymisen toteaminen ja uuden henkilön 

valinta hänen tilalleen luottamustoimiin. Ja tosiaan, kuten 

tässä kokouksen alussa totesimme, että valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja Timo Saarinen on menehtynyt, ja sen 

vuoksi on sitten tarpeen valita uusia luottamushenkilöitä 

hänen tilalleen.  

Ja kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 

kaupunginvaltuusto toteaa valtuutettu Timo Saarisen 

luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna päättyneeksi. 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että valtuuston 

puheenjohtaja on kutsunut hänen sijaansa SDP:n 

valtuustoryhmän 1. varavaltuutetun, Harri Rantalan, jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi, 31. (-) [0:16:00] 21 saakka. 

Kaupunginvaltuusto nimeää Timo Saarisen tilalle toisen 

henkilön Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan 

varajäseneksi 31.5.2021 saakka. Kaupunginvaltuusto päättää 

1. varapuheenjohtajan valinnasta. 

Avaan asiasta keskustelun, ja Järvinen Ha-. 

 

[0:16:30] Valtuutettu Hannu Järvinen  

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tuohon 

ensimmäisenä on tämä: poliisilaitoksen neuvottelukunnan 

varajäseneksi esitän Timo Tammistoa. Ja sitten, valtuuston 1. 

varapuheenjohtajaksi Saija Roinista.  

 



[0:17:17] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja jos ei ole muita puheenvuoroja, niin todetaan, että 

valtuusto nimeää Timo Saarisen tilalle Sisä-Suomen 

poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäseneksi Timo 

Tammiston, ja ka- päättää 1. varapuheenjohtajan valinnasta, 

jolloin valinnaksi tulee Saija Roininen. Tämä hyväksyttäneen. 

 

Hyväksytty. Jatketaan seuraavaan pykälään, ja onnittelut 

valituille.  

Mennään pykälään 4. Monetra Oulu Oy:n osakkeen 

hankkiminen / tulkkaus- ja käännöspalvelut. Ja kyseessähän 

tosiaan osakkeen osto kyseisestä yrityksestä 720 eurolla, 

jonka kautta sitten saadaan näitä tulkkauspalveluita hankittua 

heiltä. Ja kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle:  

1. Akaan kaupunki hankkii yhden Monetra Oulu Oy:n 

osakkeen hintaan 720 euroa. 

2. Akaan kaupungin talousarvion 2021 investointiohjelmaan 

kohtaan ”Kaupunginhallitus / osakkeet ja osuudet / 

Monetra Oulu Oy:n osakkeenosto” lisätään yhteensä 720 

euron määräraha ja todetaan, että asia huomioidaan 

vuoden 2021 talousarvion 1. muutoksessa. 

Avaan asiasta keskustelun. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan ehdotuksen 

mukaisesti. Pykälä 4 on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 

5. Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtiöittäminen / 

esisopimuksen ja muutokseen liittyvät toimenpiteet. Ja tästä 

oli alustusta kaupunginjohtaja Antti Peltolalla. Ole hyvä.  

Mikrofoni on kiinni. 

 

[0:20:14] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut linjoilla 

olijat. Tässä on tosiaan jatkoa sille edelliselle käsittelylle, 

tämähän on meillä valtuustossa ollut, ja silloin oli 

suunnitelmissa, että tämä toiminta tyystin tuolla yhteytetään. 

Siinä ilmeni tällainen arvonlisäveroriski, ja verottajan kantaa 

asiaan ei ole saatu, mutta se riski on tosiaan tunnistettu, ja 

nyt on lähdetty sitten etenemään tällaisen kiinteistöyhtiömallin 

pohjalta. Siinä tavallaan se ajatus on pitkälti se, että tämä 

varsinainen toiminta jatkuisi tällaisessa kuntayhtymässä; joko 



purun kautta uusi, tai sitten tässä nykyisessä, taikka, ja sitten 

tämän kiinteistömassan osalta perustetaan tällainen 

kiinteistöosakeyhtiö.  

Tosiaan, tässä sitten tämä osakkeet ja kiinteistöomaisuus 

nettoarvoltaan sitten peruspääomaan suhteessa siirrettäisiin 

sitten. Ja tosiaan, tämän toimenpiteen vaikutus meillä 

kaupungin talouteen olisi (sellainen) 50000 euroa, vähän reilu, 

54000 euroa. Ja tosiaan, tämä toimenpide, tämä siirto, 

voidaan, tai tämä luovutus, voidaan suorittaa sitten ilman 

näitä veroseuraamuksia, koska siellä on ollut tähän liittyvät 

lakipykälät olemassa, jotka tämän sitten mahdollistaa.  

Tässä on tämä siirtymäkausi vuodelta 2018-2022. Esitys on, 

että suhtaudumme tähän myönteisesti. Tämä on 

Hämeenlinnalle erityisesti tärkeä asia. Kiitos. 

[0:22:02] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Avaan asiasta keskustelun. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään päätösehdotukseen. 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy 

liitteenä olevan aiesopimuksen. Koska ei näytä tulevan 

puheenvuoroja niin todetaan, että valtuusto hyväksyy kyseisen 

aiesopimuksen. Pykälä 5 on loppuun käsitelty. Mennään 

pykälään 6. Hallintosääntö 1.6.2021. Ja tuota, tätä aihetta on 

käsitelty pitkän aikaa. Taisi olla reilu vuosi sitten, kun tästä on 

viranhaltijat ensimmäistä versiota meille toimittaneet. ja 

iltakoulua pidetty ja asioita sitten selvitelty, ja nyt 

ryhmäpuheenjohtajat ovat tämän saaneet käsiteltyä. Kiitos 

heille siitä, että on saatu asia vietyä suhteellisen jouhevasti 

eteenpäin. 

Ja tuota, meiltä löytyy sieltä liitteistä liite 1, jossa on 

hallintosääntö muutoksineen, eli edellinen hallintosääntö ja 

siihen tehdyt muutokset. Mutta, ja liitteestä 2 löytyy sitten 

kaupungin hallituksessa ollut versio, jossa, tuota, johon on 

sitten kaupungin hallitus tehnyt muutoksia, ja ne löytyvät, ne 

muutokset, sitten kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, ne 

muutokset, ja käydään niitä tuossa sitten pykälä kerrallaan 

samalla läpi. Mutta avaan asiasta ensin keskustelun, ja siellä 

oli puheenvuoropyyntö. Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[0:24:36] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 



Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaolijat. 

Minua vähän tämä nyt sotkee sinänsä, että olisi täytynyt olla 

jo hallituksen, tuo, hallintosääntö, mikä, hallituksen päätös, 

puhtaana kirjoitettuna, se meidän esillä, eikä näitä raakileita 

koko ajan. Se tässä vähän, tässä päätöksenteossa, 

ihmetyttää, että miksei se hallituksen esitykset ole jo siellä (-) 

[0:25:05].  

 

Sitten toinen asia: se, että meillä tässä esityslistassa oleva, 

esimerkiksi täällä tämä ”äänestyksiä hallituksen päätöksistä”, 

niin täällä puuttuu, on jotain, näköjään, vajavaisuutta. En 

tiedä, onko hallitu-, pöytäkirjan tarkastajatkaan huomanneet. 

Eli täällä on, täällä on näitä, täällä esityslistassa on esimerkiksi 

tämä kohta, missä Rajala on ehdottanut tätä, niin täällä on 4 

jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä ja silti täällä ei ole kuin 6 nimeä vain, 

että täällä on aika paljon virheitä nyt täällä meidän 

esityslistassa. Näin, ei muuta, kiitos. 

 

[0:25:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Sieltä on tosiaan tullut hallintopäällikkö Maija Siepiltä 

se viimeisinkin versio, johon on huomioitu 

kaupunginhallituksen päätökset, ja ne on muutettu, puhtaaksi 

kirjoitettu. Syy oli ihan pelkästään minun, että tämä tuli näin. 

Itse ajattelin, että on helpompaa käsitellä versiota, jota on 

aiemmin käsitelty jo ryhmissä, ja sitten tuossa ohella vain 

käydä läpi ne kaupunginhallituksen muutokset siihen 

hallintosääntöön. Pahoittelut siitä, että en sitä huomioinut, että 

haluatte mielellään täysin puhtaaksi kirjoitetun version. Mutta 

tämähän tulee sitten puhtaaksi kirjoitettuna valtuuston jälkeen 

nettisivuille 

 

(Välihuuto.) [0:26:56] 

 

[0:26:57] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Onko se portaalissa, ei näytä olevan, se puhtaaksi kirjoitettu 

versio? 

 

[0:27:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Puhtaaksi kirjoitettu versio löytyy kaikilta valtuutetuilta 

sähköpostista. Se on toimitettu taustamateriaaliksi, koska sitä 

ei viralliseksi liitteeksi voinut enää tässä kohtaa lisätä. 

Nyt meillä on taas paljon keskustelua tuolla keskustelussa. 

Pieni hetki. 

Sieltä Kati, Selkämaan Kati, laittoi, että kaupunginhallituksen 

tekemät muutokset sisältävä versio on oheismateriaalina, eli 

todennäköisesti se sitten löytyy sieltä portaalista myös. 

Itselläni se on tuossa printattuna, ja siihen kirjattuna 

kaupunginhallituksen muutokset, niin mennään liitteen 2 

mukaan ja edetään sillä.  

  Sitten on puheenvuoropyyntö. Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[0:28:07] Valtuutettu Mervi Pulkkinen  

 

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuutettu Hannu Järvisen 

tarkkanäköisyys on täälläkin huomioitu. Elikkä äänet 4 ”jaa”, 7 

”ei” siinä nimilistassa; puuttuu jaa, ei, anteeksi, ei-ääni. 

Listalta puuttuu Pulkkisen nimi. Elikkä Maija Siepille, 

sihteerille, tiedoksi, elikkä näin olen omiin muistiinpanoihin 

kirjannut. Ja nyt sitten tänään, jos äänestellään paljon, niin 

toivon, että mennään rauhallisesti, jotta saadaan nämä asiat 

ylös. Me Piiraisen kanssa täällä myös, pitää olla tarkkana. Ja 

nyt siellä on sitten ilmeisesti jo linjoilta tippuneitakin, mutta 

toivon puheenjohtajalta nyt selkeää ilmaisua siitä, että miten 

me tämä käsitellään; mennäänkö pykäläkohdittain vai 

lukukohdittain. Kiitos. 

 

 

 

[0:28:57] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä, käyn nämä vielä läpi, kun mennään listan kimppuun.  

Mutta käydään ensin nämä puheenvuoropyynnöt. Eli sitten 

siellä on puheenvuoropyyntö. Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[0:29:09] Valtuutettu Harri Rämö 

 



Kiitos, puheenjohtaja; muut läsnäolijat. Ihan vain siitä, ettei 

tule väärää käsitystä. Koko tämä hallintosääntö on hallituksen 

pohjaehdotus. Hallitukselle; valtuustolle ei voi tehdä 

ehdotuksia muuta kuin se hallitus lähtökohtaisesti. Eli minä 

korostan sitä, että myös ne, joita ei ole muutettu, ovat 

hallituksen pohjaehdotuksia. Sen takia yhdyn tuohon, mitä 

Hannu sanoi niiltä osin, että olisi ollut selkeämpää ja varmaan 

lainmukaisinta olla käsittelyssä nimenomaan tämä hallituksen 

pohjaehdotus.  

Korostan vielä, että jokainen kohta, joka siellä on, vaikkei nyt 

ole muutettu, on hallituksen pohjaehdotus valtuustolle. Mutta 

ei siitä sen enempää, kyllä tästäkin nyt selvitään, ja samalla 

tavalla kuin valtuuston puhteenjohtaja kiitti 

ryhmäpuheenjohtajia, niin kiitän; ryhmäpuheenjohtajat tekivät 

omalta osaltaan työtä. Mutta vielä kerran: hallitus esittää 

valtuustolle, että tämä hyväksyttäisiin, ja toki muutoksia 

sitten, jos niitä tulee, ne ovat sitten valtuuston päätöksiä. Ei 

muuta. 

 

[0:30:22] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

Kyllä. Sitten on puheenvuoropyyntö. Peltola Antti, 

kaupunginjohtaja. Ole hyvä. 

 

[0:30:29] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos. Puheenjohtaja, te arvoisat valtuutetut. Tosiaan, 

tuossa puheenjohtaja alussa hyvin selostikin tätä tilannetta, 

mutta sillä tavalla tässä totean, että teemme ihan samaa 

pohdintaa täällä myös, omassa päässä, tämän valmistelun 

osalta, ja päädyin samaan ratkaisuun kuin puheenjohtaja. Eli, 

täältä löytyy myös syy siihen, että tämä esittelytapa tämän 

aineiston osalta on tällainen. 

Mutta Maijalle kiitos, että sai tuossa aika nopealla aikataululla 

sitten ihan vielä tämän puhtaan version, jossa on kaikki 

muokkaukset, nyt teille sinne oheismateriaaliksi. Kiitos. 

 

[0:31:17] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kiitoksia. Sitten vielä puheenvuoropyyntö. Leinonen Jaakko, 

ole hyvä. 

 

[0:31:24] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut. Minä nyt vielä 

varmistan sitä asiaa, että onko tämä nyt, mikä on portaalissa, 

liitteessä 5; onko tämä nyt se, jossa on vihreällä yliviivauksella 

nämä kaupungin hallituksen päätökset, jotka 19.1 käsiteltiin. 

Niin tämä nyt lähinnä kysymyksenä, että tiedetään seurata, 

että mitä liitettä mennään. Janita, sanoit äsken, että mennään 

liitteellä 2, mutta nythän pitää lukea sitten rinnan montaa 

liitettä. 

 

[0:32:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Joo. Eli tuolta liite 5 on hallintosääntöön tehdyt muutokset, 

sisältää kaupunginhallituksessa 19.1.2021 tehdyt muutokset, 

eli se on se ns. alkuperäinen 1.7.2020 hyväksytty 

hallintosääntö, johon on tehty muutokset, jossa on se 

värikoodaus nähtävillä. Ja siihen liite 5:een on tehty myös 

kaupunginhallituksen viimeisimmät muutokset. Mutta se 

puhtaaksi kirjoitettu versio on se liite 4. 1.6.2021, sisältää 

kaupunginhallituksessa 19.1.2021 tehdyt muutokset.  

Mutta koska nuo eivät ole olleet saatavilla ennen, kuin Maija 

on ne sitten tästä oheismateriaaliksi jälkikäteen tuottanut, niin 

mennään liitteen 2 mukaisesti, joka on hallintosääntö 1.6.2021 

ja joka on ollut siis kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan 

pohjaehdotus, johon sitten kaupunginhallitus on tehnyt 

19.1.2021 muutoksia. Ja tämän olen tänne itselleni printannut 

ja kirjannut muutokset tänne matkan varrelle. Niin minä 

ilmoitan ne muutokset myös täällä matkan varrella, kun 

käydään pykäliä läpi. 

Ja mennään ihan sivu ja pykälä kerrallaan, ja jos ei ole 

kysyttävää tai puheenvuoropyyntöjä enempää, niin aletaan 

käydä läpi. 

Hiljaiselta vaikuttaa, joten aloitetaan kansilehdestä.  

Hallintosääntö 1.6.2021. 

Ei puheenvuoropyyntöjä, mennään sisällysluettelo yhdellä 

kertaa. 



Eli kokonaisuudessaan viisi sivua. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

Sitten mennään osaan 1: Hallinnon ja toiminnan 

järjestäminen. 

1. luku: kunnan johtaminen; 1. pykälä: hallintosäännön 

soveltaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 2: kaupungin johtamisjärjestelmä. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 3: esittely kaupunginhallituksessa. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 4: kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät, sivulla 1 

ja 2. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 5: kaupunginhallituksen jäsenen tehtävät. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 6: kaupungin viestintä. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. Mennään sivulle 3. 

2. luku: toimielinorganisaatio; § 7: valtuusto. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 8: kaupungin hallitus ja sen jaosto. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 9: tarkastuslautakunta. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 10: elinvoimalautakunta. Ja tänne kaupunginhallitus on 

tehnyt yksimielisen päätöksen muutoksesta, eli 

elinvoimalautakunnassa on enintään 11 jäsentä. Eli lisättiin 

sana ”enintään”. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 11: perusturvavaliokunta, yhteistoiminta-alueen 

perusturvalautakunta ja yksilöjaosto. Tähän kaupunginhallitus 

on tehnyt yksimielisen muutoksen, että otsikko 

”perusturvavaliokunta” muutetaan ”perusturvalautakunnaksi”. 

 Ja sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Rajala Sami, ole hyvä. 



 

[0:37:38] Valtuutettu Sami Rajala 

   

Kiitos, puheenjohtaja. Arvon valtuutetut ja muut striimin 

seuraajat. Täytyy sanoa, että vaikka kaupunginhallitus oli 

kovasti yksimielinen, niin siinä varmaan tuli kirjauksessa pieni 

häiriö, elikkä me poistimme sieltä nyt myös jäsenten 

lukumäärä, joka siellä olisi varmaan syytä lisätä. 

Elikkä minä voisin tuosta laittaa sen tuonne chatin puolelle. En 

ole varma, onkohan tämä pykälänumero nyt. On se, vastaa 

tuota 11. Panen sinne. Siellä oli valiokunnassa 9 jäsentä, ja 

me muutimme sen siis perusturvalautakunnaksi 

kaupunginhallituksessa yksimielisesti, niin sieltä puuttuu nyt, 

siitä korjatusta versiosta, tuo, että perusturvalautakunnassa 

on 9 jäsentä. Sen toivoisin, että sinne saisi muutettua, koska 

sieltä lähti tosiaan se jäsenten lukumäärä kokonaan pois siinä 

kaupunginhallituksen käsittelyssä. Se ei ole varmasti 

tarkoituksen mukaista. Kiitos. 

 

[0:38:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Eli tosiaan, siellä on kaupunginhallituksen 

käsittelyssä tullut pieni virhe, ja siellä on esitetty ”poistetaan 

kohdat: on 9 jäsentä, ja perusturvavaliokunnan jäsenten tulee 

olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.” Joten tähän kohtaan 

tehdään muutos siten, tuon Rajalan esityksen mukaan, että 

perusturvalautakunnassa on 9 jäsentä, ja valtuusto valitsee 

lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

  Puheenvuoropyyntö. Leinonen Jaakko, ole hyvä. 

 

[0:39:25] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kannatan Rajalan esitystä, ja 

tämä on erittäin hyvä, että saadaan tämä jäsenmäärä tähän 

hallintosääntöön. 

 

[0:39:38] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kiitoksia. Tosiaan, kun kyseessä on enemmänkin pieni virhe, 

niin tiedustelen valtuustolta, että voidaanko hyväksyä 

yksimielisesti.  

Puheenvuoropyyntö. Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[0:39:57] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Joo. Puheenjohtaja, ihan nyt sen verran, täälläkin on (-) 

[0:40:00], mutta kyllä minä itse muistan, että mainitsin tuon 

9 jäsentä, että en ihan ota sitä kaupunginhallituksen piikkiin 

kokonaan, koska muistan, että totesin, että 9 jäsentä, ja 

sitten, kun on tämä yhteistoiminta-alueen 

perusturvalautakunta, niin siellä on edelleen jäsenmäärä 

sama. Ihan pieni asia, mutta edelleenkin muistan, että hallitus 

kyllä mainitsi, ja mainittiin tuo 9 jäsentä. Ei muuta. 

 

[0:40:27] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja kommentti, Rajala, ole hyvä. 

 

[0:40:31] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. En ole varma, olenko itse, kun sitä 

esitystä tein, ns. kopioinut väärin, copy-paste –virhe tai joku 

muu. Tai sitten se oli pöytäkirjaan vain merkitty 

harhaanjohtavasti. Mutta onneksi osui silmään tässä 

vaiheessa. Juuri näin, kuin Harri sanoi, kaupunginhallituksen 

puheenjohtajana, että kyllä me siellä ihan oikeasta asiasta 

puhuimme. 

 

[0:40:57] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä. Ja tosiaan, puhetta oli 9 jäsenestä. Jos valtuustolle 

sopinee, niin hyväksytään tämä yksimielisesti. Sopiiko?  

Ei tule vastaväitteitä, joten hyväksytään tämä muutos 

yksimielisesti. 

Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Joronen Hanni, ole hyvä. 



 

[0:41:30] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Viime – tai siis tämän kauden alussa, 

kun sovittiin noita yksilöjaoksen jäseniä, niin siinä käytiin aika 

pitkään mietintää, että onko siellä yksilöjaoksessa varsinaisia 

sen perusturvavaliokunnan jäseniä, vai voiko siellä olla myös 

ne varajäsenet jäseninä. Niin, mitä ajattelette, olisiko syytä 

tähän kohtaan se vielä tarkentaa? Nyt siellä on käytetty sitä, 

että siellä on myös varajäseniä, siellä yksilöjaoksessa. Niin 

olisi ainakin mustaa valkoisella jatkossa. Vai onko muiden 

mielestä tämä selkeä? 

 

[0:42:17] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Leinonen, ole hyvä. 

 

[0:42:19] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Joroselta hyvä kommentti.  

Minä kiinnitin nyt huomiota siihen, että tämä kohta 

”yksilöjaosto”, niin tulisiko tämän nyt sitten kuulua siten, että 

”perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, johon jäsenet ja 

varajäsenet valitsee perusturvalautakunta keskuudestaan”. 

Nyt siinä on tämä ”valiokunta” vedetty yli. Mitenkäs se on 

tässä toisessa liitteessä. Siellä lukee vielä, että 

”perusturvavaliokunta”. Eli nyt tehdään lautakunta, niin 

korjataan tuon yksilöjaoston kohdalta. Eli siinä liitteestä 2: 

yksilöjaosto, perusturvavaliokunnalla on yksilöjaosto, johon 

jäsenet ja varajäsenet valitsee perusturvalautakunta 

keskuudestaan siten, että jne. 

Minun mielestä tuossa, tuo on nyt ihan selkeä, että lautakunta 

valitsee keskuudestaan jäsenet ja heidän varajäsenet, ja ne 

voivat olla varavaltuutettuja myöskin. 

 

[0:43:24] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä. Ja tosiaan, nämä muutokset tulevat sitten, kun tuo 

”perusturvalautakunta” on tuonne muutettu, niin päivittyy 



nämä kaikki termit ja käsitteet täältä sitten samalla. Ei tarvitse 

joka kohtaa muuttaa erikseen. 

   

[0:43:44] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Sen verran vielä komment-, se vaan sikäli, kun nyt tässä 

korjatussa versiossa, siellä on vedetty valiokuntaa yli ja 

vedetty lautakuntaa, mutta tuohon oli vedetty vain valiokunta 

yli mutta ei ole korvattu lautakunnalla. 

 

[0:44:21] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Joo, se on varmaan ihan, tuota, jäänyt vain sinne 

kirjoittamatta, se ”lautakunta” –sana. Se menee teknisenä 

korjauksena. Puheenvuoropyyntö: Rajala Sami, ole hyvä. 

 

[0:44:39] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Meni ehkä nyt tuo Hannin pointti tässä 

vähän ohitsekin. Tämähän ei ole kovin yksiselitteisesti 

kirjoitettu, tämä yksilöjaoston määritelmä, että saako siellä 

olla siis perusturvalautakunnan jäsen tai varajäsen, siellä 

yksilöjaostossa. Elikkä tätä oli tulkittu ilmeisesti nyt 

aikaisemminkin, että mitä tämä kirjaus mahtaa tarkoittaa. 

Olisiko tätä syytä nyt selkiyttää niin, että ”valitsee 

keskuudestaan varsinaisten ja varajäsenten joukosta siten” tai 

muuta vastaavaa. Onko muita mielipiteitä tähän asiaan? Se, 

tosiaan, tätä sitten pohditaan kenties seuraavien vaalien 

jälkeen taas. 

 

[0:45:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Jos nyt ymmärsin oikein, niin täällähän lukee, että ”valitsee 

perusturvalautakunta keskuudestaan siten, että yksilöjaostoon 

kuuluu 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet”. Niin 

kyllä minä itse ymmärrän tämän niin, että 

perusturvalautakunta keskuudestaan valitsee nämä. Eli ei voi 

tulla sen ulkopuolelta.  

Järvinen Hannu, ole hyvä. 



 

 [0:46:16] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Nimenomaan, siellähän 

perusturvalautakunta valitsee, niin sehän on aika selkeästi 

kirjoitettu. He valitsevat joko lautakunnan jäseniä taikka 

varajäseniä, mutta perusturvalautakunta valitsee. Ei se tuon 

selkeämmin voi olla. 

 

[0:46:38] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Sitten oli puheenvuoropyyntö. Rämö, ole hyvä. 

 

[0:46:42] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Hannu jo sanoi asian. Toinen on se, 

että tämä on ihan sama teksti, joka on ollut jo varmaan aika 

monta valtuustokautta. Nyt on ainoastaan se 

perusturvavaliokunta muutettu perusturvavaliokunnaksi. Ihan 

sama sisältö, ja olemme ymmärtäneet sen kaikki nämä 

vuodet, ja harvinaisen selvästi sanottu. Ei muuta. 

 

[0:47:06] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten, Leinonen, ole hyvä. 

 

[0:47:09] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ihan samalla linjalla kuin 

Järvinen ja Rämö, että tämä on ihan selkeä, ei tarvitse 

täsmennystä. Ja (tosiaan) yksinkertaisella matematiikallakin, 

että jos on 9 jäsentä ja valitaan 5 + 5, niin siellä pitää olla 

myös varajäseniä silloin mukana. 

 

[0:47:28] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



  Kiitos. Sitten Salonen Jouni, ole hyvä. 

 

[0:47:32] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Minä luulen, että Hanni nyt tarkoitti sitä 

tässä nimenomaan, että voiko siellä yksilöjaostossa olla 

varsinaisena jäsenenä sellainen, joka on lautakunnassa 

varajäsen, vai pitääkö ne varsinaiset jäsenet olla 

yksilöjaostossa myös varsinaisia jäseniä siellä lautakunnan 

puolella. Ei muuta, kiitos. 

 

[0:48:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

No, itse ainakin tulkitsen tämän niin, että valitaan 5 jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet, ja jäsenet ja varajäsenet 

valitsee, elikkä he keskuudestaan valitsevat, eli siellä voi 

periaatteessa, yksilöjaostossa, olla – mielestäni – jäsenenä 

myös perusturvalautakunnan varajäsen. Näin ainakin itse 

katsoisin tämän. Mutta tuleeko esityksiä? 

Siellä on puheenvuoropyyntö. Rytkönen Jouko, ole hyvä. 

   

[0:48:59] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

Joo, olen ollut yksilö- (--) [0:49:00], niitä on valittu, 

varajäseniä, varsinaiseksi, ja toisinkin päin. Niin kyllä silloin (--

) [0:49:11], niin kuin tuossa Rämö jo aikaisemmin sanoi. 

 

[0:49:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

No niin, onko selkeä, voidaanko mennä eteenpäin, vai tuleeko 

tästä muutosesityksiä? 

Ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten todetaan, että mennään 

tällä pohjaesityksellä.  

Mennään pykälään 12: sivistyslautakunta. Ja tänne on myös 

kaupunginhallitus tehnyt yksimielisesti muutoksen, että 

sivistyslautakunnassa on enintään 11 jäsentä. Eli lisätty sana 

”enintään”. 



Ei puheenvuoropyyntöjä, joten jatketaan eteenpäin. 

§ 13: tekninen lautakunta. 

Nyt mietin, puuttuuko minulta itseltäni kirjaus, vai. 

Siellä on puheenvuoropyyntö. Rajala Sami, ole hyvä. 

 

[0:50:38] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Pahoittelut, että olen näin paljon 

äänessä, mutta tarkoitus oli kyllä, että kaikkien lautakuntien 

kohdalla se lukisi, se ”enintään 11 jäsentä”, missä on 11 

jäsentä ollut tuossa vanhassa hallintosäännössä. En tiedä 

miksei ole tuonne korjattuun versioon nyt päivittynyt teknisen 

lautakunnan kohdalle. Mutta pitäisi olla sielläkin ”enintään”-

sana. 

 

[0:51:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Näin itsekin oletin ja aloin miettiä, että enkö ole kirjannut 

kaikkia tuolta kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, mutta sitä ei 

myöskään ole tuolla korjatussa versiossa, joten se on 

varmaankin jäänyt sitten tuosta kaupunginhallituksen 

pöytäkirjasta pois.  

Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[0:51:29] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Toivoin, tai jotenkin odotin, että Sami 

Rajala tekee tässä kohtaa sen esityksen. Elikkä se ei 

tosiaankaan ole siellä esittelytekstissä, ja tästä olen laittanut 

etukäteen kaikille valtuutetuille kyllä tiedoksi, että toivon, että 

se asia tässä kohtaa korjataan. Elikkä jos Sami Rajala esittää, 

että tähän teknisen lautakunnan pykälään 13 myös lisätään se 

”enintään”-sana, niin kannatan sitä ja toivon, että 

puheenjohtaja kysyy, että voidaanko hyväksyä yksimielisesti, 

koska se on ollut tarkoitus alun perin.  

 

[0:52:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



  Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[0:52:08] Valtuutettu Harri Rämö 

 

(Ja) puheenjohtaja, se on ollut tarkoitus ja se on kyllä todettu 

myöskin, olen tämän itse lukenut hallitukselle, ja hallitus on 

hyväksynyt yksimielisesti, että teknisessä lautakunnassa on 

enintään 11 jäsentä. Minulla on täällä nyt kaupunginhallituksen 

käsittelyssä ollut versio itselläni, että siinä on tekninen juttu 

nyt vain. Mutta hallitus nimenomaan päätti, että enintään 11. 

Ei muuta. 

 

[0:52:37] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Juu. Korjataan se teknisenä korjauksena. Eli sinne tulee: 

”teknisessä lautakunnassa on enintään 11 jäsentä”. Tämä 

voineen yksimielisesti hyväksyä. 

No, Sami teki sieltä esityksen, että ”esitän, että lisätään §13 

teknisen lautakunnan jäsenten lukumääräksi enintään 11 

jäsentä”. Ja tuleeko Pulkkiselta sitten kannatus, haluaako Sami 

ääneen. 

 

[0:53:08] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Haluan kannattaa Sami Rajalan esitystä ja edelleen toivon, 

että puheenjohtaja kysyy vielä tässä kohtaa, että hyväksytään 

yksimielisesti. 

 

[0:53:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Halutaanko kuulla vielä Rajalan sanomana tämä esitys? 

 

[0:53:23] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Mukavaa olla näin paljon äänessä. 

Eli esitän, että lisätään pykälään 13 teknisen lautakunnan 



jäsenten lukumääräksi enintään 11. Eli (lisätään) sana 

”enintään” sinne. 

Kiitos, Mervi, kannatuksesta. 

 

[0:53:41] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ja Pulkkisen Mervi tosiaan kannatti tätä esitystä, ja Piirainen 

sieltä kysyy että: ”varmistan, että liite 2 on 

kaupunginhallituksen esityksen mukainen muiltakin osin”. 

Kyseessähän on kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan 

pohjaesitys kaupunginhallitukselle, tämä liite 2, jota käydään 

läpi, ja siihen kerron tässä matkan varrella 

kaupunginhallituksen tekemät esitykset, koska meillä on 

ehdotuskin, että kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, 

että hyväksyy liitteenä oleva hallintosäännön siten, että se 

tulee voimaan 1.6.2021 alkaen edellä mainituilla muutoksilla. 

Ja sitten, elikkä se on kaupunginjohtajan versio, se liite 2, jota 

käydään läpi, joka on ollut kaupunginhallituksessa 

pohjaesityksenä, ja siihen käydään rinnalla, tuota, 

kaupunginhallituksen muutokset. 

Rämö Harri, ole hyvä. 

 

 

[0:55:09] Valtuutettu Harri Rämö  

 

Niin, puheenjohtaja, minä nyt toistan itseäni. 

Kaupunginjohtajan pohjaehdotus kuului: teknisessä 

lautakunnassa on 11 jäsentä. Sitten ryhmäpuheenjohtajat, 

valtuustoryhmien puheenjohtajat, halusivat, että se on 

enintään 11 jäsentä, ja olen 110-prosenttisesti varma, että 

hallitus nimenomaan päätti, että sanamuoto, että myöskin, 

että teknisessä lautakunnassa on enintään 11 jäsentä. Se, että 

miksi ”enintään”-sana sieltä on jäänyt pois, niin sitä en osaa 

sanoa, mutta kaupungin hallitus päätti sen nimenomaan: 

enintään 11 jäsentä. Ei muuta. 

 

[0:55:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kyllä se näin oli, mutta tosiaan, kun se kirjaus on jäänyt 

tuosta pöytäkirjasta pois, niin tehdään se ihan näin virallisesti. 

Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[0:56:01] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Oikeastaan, tuossa Heli Piirainen kun 

kysyi, että varmistaa, että tämä liite on kh:n esityksen 

mukainen, elikkä hallitushan on päättänyt, mitä se esittää 

valtuustolle. Ja siihen liittyen, niin varmistaisin vielä, että onko 

teillä nyt sitten käytössänne sellainen esitys siellä, jossa näkyy 

hallituksen päättämät muutokset koskien mm. 

organisaatiokaaviota. Elikkä siihen liittyen, tullaan kohta 

tietysti niihin pykäliin, mutta kysyisin, että onko siitä teillä 

käytössä päivitetty versio, joka vastaisi siis hallituksen 

pohjaesitystä. 

 

[0:56:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ymmärtääkseni organisaatiokaaviota ei ole pystytty 

päivittämään tähän kokoukseen. Eli se on vielä vanhan 

mukaisena, mutta se päivitetään sitten tämän kokouksen 

jälkeen.  

Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Leinonen Jaakko, ole 

hyvä. 

 

[0:57:17] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Se on juuri niin, kuin 

kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja äsken kertoi, että 

kaupunginhallitus päätti, että on enintään 11 jäsentä, ei sitä 

tarvitse enää toistaa. Mutta kannatan myöskin Rajalan 

esitystä, että sinne (lisätään) sana ”enintään”, ja mentäisiinkö 

eteenpäin. 

 

 

[0:57:39] Puheenjohtaja Janita Puomila  

 



  Kyllä, sitten siellä on kommentti. Piirainen vielä, ole hyvä. 

 

 

[0:57:47] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Laitoin tuonne kommenttikenttään 

äsken viestiä siitä syystä, että kuten puheenjohtaja tuossa 

alussa sanoi, niin seuraamme tätä liite 2:sta, ja sitä, mistä 

näkyisi kaupunginhallituksen muutokset, ei ole valitettavasti 

kirjallisena ainakaan minulla missään. Ne tulevat sitten 

puheenjohtajana suullisena. Minulle käy kaikki, mutta 

pöytäkirjan tarkastajana olen vähän tässä pelko pyrstön alla, 

että pystynkö tarkasti seuraamaan sen, että kirjaukset tulee 

oikein.  

Mutta olkaa, tai Pulkkinen on tosi tarkkana siellä sitten. Minulla 

on nimittäin ainoastaan tässä liite 2 esillä ja olen sen varassa, 

mitä puheenjohtaja suullisesti sanoo -  hallituksen 

puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja suullisesti sanovat 

-  minkälaisia muutoksia hallitus on näihin tehnyt. Ja sillä 

sitten ajattelin, että olkaa nyt kaikki tarkkana minunkin 

puolesta. 

 

 

[0:58:53] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä, olemme tarkkana. Minulla on täällä paperiversiona tämä 

liite 2 ja liite 5 tuossa näytöllä nyt avattuna, joten seurataan 

tarkkaan, miten tämä menee. Pahoittelut edelleen, etten 

hoksannut pyytää tätä valmiiksi puhtaaksi kirjoitettuna. 

Ajattelin siinä kohtaa, että jos ja kun tulee muutoksia vielä, 

niin saadaan sitten kaikki muutokset kerralla. Mutta otan 

opiksi ensi kertaan. 

Ja tuota, tosiaan meillä on Sami Rajalan tekemä esitys, että 

lisätään tuo ”teknisessä lautakunnassa on enintään 11 

jäsentä”, ja nyt Pulkkisen pyynnön mukaisesti kysyn, että 

voidaanko hyväksyä yksimielisesti.  

Ei näy puheenvuoropyyntöjä, joten todetaan, että tämä lisäys 

on tehty yksimielisesti. 

Mennään pykälään 14: vaalitoimielimet. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 



§ 15: toimikunnat. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 16: puheenjohtajakoalitio. 

Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[1:00:48] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja läsnäolijat. 

Kävimme keskustelua ryhmäpuheenjohtajien kanssa tästä 

puheenjohtajakoalitiosta ja totesimme, että se ei ole toimiva 

järjestelmä ollenkaan. Siellä ei ole saatu mitään aikaiseksi, ja 

se on ihan sellainen toimimaton organisaatio, vähän liian iso ja 

näin poispäin. Elikkä, olimme sitä mieltä, että se poistettaisiin 

ja perustettaisiin vanha, joka oli ennestään oleva, tämä, mikä 

sen nyt virallinen nimi oli, tämä ohjainryhmä, tai mikä se oli. 

Mikä se nyt oli, tämä (tekstiä), elikkä tuota. Minun piti sieltä se 

napata, mutta ei löydy mitään, että onko se nyt sitten 

välttämätöntä – käydään nyt keskustelua – välttämätöntä 

sitten, että siitä valmistelutoimikunnasta on täällä 

hallintosäännössä maininta. Mutta esitän, että 

puheenjohtajakoalitio ainakin lopetettaisiin ja poistettaisiin 

täältä hallintosäännöstä. Kiitos. 

 

[1:02:13] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Liehu Vesa, ole 

hyvä. 

 

[1:02:21] Valtuutettu Vesa Liehu  

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Juuri niin kuin Hannu sanoi, eli 

tämä puheenjohtajakoalitio olisi syytä poistaa, ja perustaa 

valmistelutoimikunta. Sitä en osaa vastata, että täytyykö sen 

täällä olla. Lähinnä sellainen neuvoa antava epävirallinen 

keskustelufoorumi. Mutta en osaa sanoa, että täytyykö sen 

olla hallintosäännössä. Kiitos. 

  

[1:03:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Kiitoksia. Sitten, Rajala Sami. Ole hyvä. 

 

[1:03:05] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Samassa 

ryhmäpuheenjohtajakokouksessa olleena, yksimielisesti 

olimme kyllä sitä mieltä, että puheenjohtajakoalitio ei 

tuollaisessa formaatissa ainakaan ole toimiva. Liian suuri 

porukka keskustelemaan järkevästi yhtään mistään. Ja tuota, 

olen kyllä samaa mieltä, että sen voisi tästä hallintosäännöstä 

poistaa, ja tuota, voisin kysyä vaikka kaupunginjohtajalta tai 

hallintopäälliköltä mielipidettä, että olisiko tällaiseen sitten 

valmistelu - tuota – toimikunnan syytä olla tässä 

hallintosäännössä, että pitäisikö siitä tehdä nyt esitys vai 

voimmeko me pitää sellainen organisaatio, jota ei 

hallintosäännössä ole mainittu. 

 

[1:03:54] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Jos te olette tähän - puheenjohtaja, vastaan suoraan – niin 

ilman muuta - 

 

  (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:03:58] 

 

kannattaa olla täällä hallintosäännössä, ja jos tosiaan 

toimikunnasta on kyse, niin sen voisi laittaa sinne edeltävään 

pykälään maininta, vaikka, jos halutaan, että se on tällainen 

valmistelutoimikunta, niin se voisi olla sopiva kohta. Ja tuon 

tyyppisenä, mitä tuossa Vesa mainitsikin, että se on tällainen 

keskusteleva toimielin ja näin poispäin. Mutta kyllä se täällä 

kannattaa olla. Sen takiahan se puheenjohtajakoalitiokin tänne 

otettiin tietyillä täsmennyksillä aikoinaan. 

   

[1:04:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Rytkönen Jouko, 

ole hyvä. 



 

[1:04:51] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

Joo, valmistelutoimikunta kun ei ollut hallintosäännössä, niin 

se ei saanut kokouspalkkiota, eli se oli vapaaehtoisuuteen 

perustuvaa toimintaa. Siinä mielessä, kun se tulee 

hallintosääntöön, niin tulee myös kokouspalkkiot sitten 

maksuun. 

 

[1:05:06] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Kallioinen Saila, ole hyvä. 

 

[1:05:09] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. No, tosiaan, tässä nyt on tullut sitä, 

että sillä on oma historiansa, sillä valmistelutoimikunnalla, ja 

se oli todella tällainen vähän niin kuin epävirallinen elin siinä 

mielessä todella, että se ei hallintosäännössä ollut. Se oli 

tällainen poliittisten ryhmien keskusteluelin, joka, jossa 

myöskin sitten viranhaltijoita oli aina läsnä. Elikkä enemmän 

se toimi tällaisena poliittisena ohjauksena, ja ainakin silloin, 

kun se oli toiminnassa, niin koettiin, ja kokemukset olivat 

hyviä varmaan ihan kaikilla, että siinä mielessä kannatan 

Hannun esitystä. 

Se, että eihän sitä tarvitse – tässä vaiheessahan voidaan 

tehdä sellainen päätös, että poistetaan tuo 

puheenjohtajakoalitio, ja jos sinne lisää jonkin maininnan siitä 

valmistelutoimikunnasta, mutta tältä osinhan hallintosääntöä 

voidaan sitten täydentää, elikkä ottaa sinne sitten se 

muodollinen sanamuoto siitä valmistelutoimikunnasta, sitten 

myöhemminkin. Ei muuta, kiitos. 

 

[1:06:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Leinonen Jaakko on tuonne kommentoinut: ”§16 

valmistelutoimikunta”. Onko puheenvuoropyyntö? 

 



[1:06:24] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kyllä, puheenjohtaja. Tässä yritän muotoilla sellaista esitystä, 

että päästäisiin tästä eteenpäin, ja koetan muistella sitä, miten 

se oli. Niin laitan sen ihan kohta siihen keskusteluun ja otan 

sitten puheenvuoropyynnön ihan hetken päästä. 

 

[1:06:40] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Sitten puheenvuoropyyntö. Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[1:06:45] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Kiitos, puheenjohtaja, muut läsnäolijat. Tuossa Jouko ja Saila 

sanoivat sen, mitä oli itsekin tarkoitus sanoa. Mutta sen 

verran, että sehän hei poistettiin kyllä sen takia, että jotkut 

kokivat, valtuutetut, että se oli epädemokraattinen, tällainen 

epävirallinen kokoontuminen, josta ei kirjoitettu tarpeeksi, että 

se oli niin kuin yksi pointti, miksi se poistettiin, ja sitten 

haluttiin tällainen virallinen, joka tuli ihan hallintosääntöön. 

Mutta sitten se, mitä tuossa kaupunginjohtaja sanoi, niin se on 

kyllä hyvä olla hallintosäännössä, tuo valmistelutoimikunta. 

Mutta muuten se, mitä Jouko ja Saila sanoivat, niin on juuri 

näin. Ja sitten vielä kannatan tuota Hannun pohjaehdotusta. Ei 

muuta. 

 

[1:07:31] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä. Voidaanko yksimielisesti todeta, että pykälä 16: 

puheenjohtajakoalitio poistetaan hallintosäännöstä? 

 

[1:08:03] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Voidaan. 

 

[1:08:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Ei tule vastaväitteitä, joten pykälä 16 - 

 

  (Välihuuto.) [1:08:09] 

 

  puheenjohtajakoalitio poistetaan hallintosäännöstä. 

  Ja sitten Leinonen Jaakko, ole hyvä. 

 

[1:08:27] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Kiitos, puheen- onko mikki nyt auki? 

 

  (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:08:30] 

 

Katsotaan. On. Jees, eli, muistaakseni, ja itsekin aikanaan 

valmistelutoimikunnassa saanut olla läsnä, niin esitän, että 

lisätään valmistelutoimikunta kohtaan 15.  

Valmistelutoimikunnan jäseniä ovat valtuustoryhmien 

puheenjohtajat tai hänen sijaansa ryhmän nimeämä edustaja, 

kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä 

kaupunginjohtaja sekä kutsusta viranhaltijat asiantuntijoina. 

Valmistelutoimikunta toimii asioiden valmistelussa 

keskusteluelimenä. 

 

Eli tarkoittaa sitä, että siellä ei tehdä päätöksiä, vaan sinne voi 

kaupunginjohtaja tuoda ns. poliittiseen testaukseen asioita, 

joita aikoo tuoda sitten viralliseen päätöksentekoon.  

 

[1:09:49] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Minulla taisi olla mikki äsken kiinni, vai? 

Tuota, saako, Jaakko, sen verran korjata, että 

”kaupunginjohtaja ja kutsusta viranhaltijat asiantuntijoina”? 

 

[1:10:03 Valtuutettu Jaakko Leinonen 



 

Joo, kyllä saa, menin tuossa, ”ja” ja ”sekä” meni jo sekaisin, 

kun on kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä 

kaupunginjohtaja ja kutsusta viranhaltijat asiantuntijoina. 

Kyllä, sopii näin. 

 

[1:10:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja sitten Kivi Jorma. 

 

[1:10:29] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

Joo. Kiitos, puheenjohtaja. Minä kyllä kannatan tuota Jaakon 

tekemää esitystä. Että niin, toimitaan ihan tällä tavalla, ja 

toivottavasti yksimielisesti. 

 

[1:10:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Piirainen, ole hyvä. 

 

[1:10:51] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Mikäli mennään aiemman mallin 

mukaan, mitä ei ilmeisesti olla tässä menossa. Eli 

aikaisemminhan valmistelutoimikunta oli aidosti 

demokraattinen, sillä siellä pienilläkin ryhmillä oli kaksi 

edustajaa, ja suurimman ryhmän ryhmäpuheenjohtaja sitten 

piti ja johti valmistelutoimikuntaa.  

 

Mutta tosissaan, siellä oli kaksi edustajaa jokaisesta 

valtuustoryhmästä, ja valtuustoryhmä keskuudestaan nämä 

edustajat nimesivät. Mutta mikäli haluamme muutosta, ja 

miksi emme haluaisi, niin tuo Jaakon esitys siitä, että ryhmyrit 

olisivat siinä, niin se tavallaan sitten poissulkisi sen tarpeen, 

että olisi vielä erikseen ryhmyrikokouksia, eli Jaakko on nyt (-) 

[1:11:42] valmistelutoimikunnan niputtanut yhteen tuohon 

tekstiin, ja se on hyvä se. 



 

[1:11:53] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Kaupunginjohtaja 

Peltola, ole hyvä. 

 

[11:11:57] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Tuo Jaakon esiin nostama muotoilu 

on ihan hyvä. Tosiaan, tähän kunnalliseen päätöksentekoon 

kun kuuluu, että se tehdään aina, valmistelu, ja sitten on 

esittely. Niin tähän toivoisin sellaista muotoilua vielä, että 

”esittelijänä toimii kaupunginjohtaja”. Saman tyyppinen 

muotoiluhan oli silloin, kun tuo puheenjohtajakoalition 

viilaukset tehtiin silloin, niin samanlainen tähän. 

 

[1:12:28] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Harri Rämö, ole hyvä. 

 

[1:12:31] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Uusiksi sanamuodoiksi minulle käy ihan kaikki, mutta sen 

verran haluan muistuttaa, että niin kuin tuossa jo Saila kertoi, 

ja tiedetään, niin tämähän, valmistelutoimikunta, ennen 

vanhaan - edellisvaalikaudella, valtuustokaudella - se oli se 

poliittinen toimielin, jonka kutsui koolle suurimman 

valtuustoryhmän puheenjohtaja, ja hän nimenomaan päätti 

asioista, mitä siellä käsitellään. Että se oli. Ja siellä esittelyt 

ovat ihan ok, mutta siellä ei niin kuin esitelty mitään, vaan 

keskusteluja; siellä oli sitten viranhaltijat kuuntelemassa ja 

keskustelemassa luottamushenkilöiden näkemyksiä.  

 

Mutta vielä toistan: se oli poliittinen elin, jonka kutsui koolle 

suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja, joka johti siellä 

puhetta ja joka myöskin päätti käsiteltävät asiat. Kokoontui 

muutaman, sanotaan, että 3-4 kertaa vuodessa taikka 2-3 

kertaa. (-) muistaa, kun oli (--) [1:13:27] moni muu. Mutta ei 

muuta. 



 

[1:13:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä oli kaupunginjohtajalla, Peltolalla, toinen 

puheenvuoropyyntö.  

 

[1:13:42] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Se on ihan, koski samaa asiaa. Eli 

ei ole uutta puheenvuoropyyntöä. 

 

[1:13:49] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Sitten Ahonen Jukka. 

 

[1:13:55] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kyllä minä komppaisin tuota Kallioisen Sailaa, että jätetään 

tämä säätäminen pois ja kirjataan vain, että 

”valmistelutoimikunta” ja sillä siisti. Muuten tässä menee koko 

ilta, ja ei me tästä päästä yksimielisyyteen. 

 

[1:14:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja sitten siellä on Leinosella puheenvuoro. Ole hyvä. 

 

[1:14:23] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, kiitän myöskin, tuota, Harrin esiin 

ottaman asian; juuri näin. Muotoilin nyt tuon uudelleen tuohon 

siten, että esitän, että lisätään ”valmistelutoiminta” kohtaan 

15. Valmistelutoimikunnan jäseniä ovat valtuustoryhmän 

puheenjohtaja tai hänen sijaansa ryhmän nimeämä edustaja, 

kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä 

kaupunginjohtaja ja kutsusta viranhaltijat asiantuntijoina. 



Kunta toimii valmistelussa keskusteluelimenä. 

Valmistelutoimikunnan kutsuu koolle suurimman (-) [1:14:59] 

johtaja.  

 

On vielä pieni kirjoi-, jäi t pois tuosta, pahoittelen sitä, mutta 

jos sen Maija saa korjattua. Ja pointtina Helille, että tämä ei 

täysin poissulje ryhmäjohtajakokouksia, koska vanhaan 

valmistelutoimikunnan aikaan on silti pidetty 

ryhmäpuheenjohtajakokoukset, ryhmäpuheenjohtajat 

keskenään.  

Mutta valmistelutoimikunnassa, niin kuin totean, niin se on 

Antin ajatus siitä, että toimii esittelijänä, mutta se ei ole 

sellainen virallinen esittely, ja se takia en sisällytä sitä tuohon 

esitykseeni, vaan ajatuksena juurikin se, että voi tuoda 

vaikkapa jotain hankkeita ihan keskusteluun (-) [1:15:47] sitä 

poliittista tahtotilaa ennen kuin sen tuo virkavastuulla 

esiteltynä sitten toimialajohtaja lautakuntaan tai 

kaupunginjohtaja hallitukseen. 

Eli tässä on tarkkaan harkittu tämä näkökulma. 

 

[1:16:08] Puheenjohtaja Janita Puomila  

 

Kiitos. Eli todetaan: Jaakko Leinonen on tehnyt 

muutosesityksen, ja Kiven Jorma on sitä kannattanut. 

Kannattaako edelleen tämän lisäyksen jälkeen, varmistan? 

 

[1:16:37] Valtuutettu Jorma Kivi 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Kannatan edelleen, se oli ihan hyvä 

tarkennus, tuo. 

 

[1:16:44] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Joten todetaan, että on tehty, valtuutettu Leinosen 

toimesta, muutosesitys, jota on kannattanut Jorma Kivi. Ja 

esitys kuuluu näin, että:  

”Lisätään (-) [1:16:59] pykälään 15. Valmistelutoimikunnan 

jäseniä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat tai hänen 

sijaansa ryhmän nimeämä edustaja, kaupunginhallituksen ja 



valtuuston puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja ja kutsusta 

viranhaltijat asian-. Valmistelutoimikunta toimii valmistelussa 

keskusteluelimenä. Valmistelutoimikunnan kut- 

valtuustoryhmän puheenjohtaja. 

Koska on tehty kannatettu esitys, niin menemme 

äänestämään. Nimenhuutoäänestys sopinee. 

 

  Ja mennään –  

 

  (Välihuuto.) [1:17:55] 

  Anteeksi, laittakaas mikrofonit – ole hyvä. 

 

[1:18:00] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

En minä tiedä, kannattaako tässä nyt äänestää tämän asian 

takia. Menköön, minun puolestani voi mennä tällä Leinosen 

esityksellä, jota Kivi kannatti, mutta muutetaan sitä sitten, jos 

tarve vaatii, tässä tulevaisuudessa. Elikkä minä en ainakaan 

tiedä, kannattaako kukaan sitä, että äänestellään. 

 

[1:18:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Käsittääkseni Ahonen oli sitä mieltä, että hän ei tätä esitystä 

hyväksy. Pysyinkö perässä? 

 

Kysytään sitten näin päin. 

Siellä on Rämö Harrin puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. 

 

[1:18:42] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Hei, nyt sitä, että jos tämä tulee 

tuohon pykälään 15: toimikunnat, jossa kuitenkin on, että 

kaupunginhallitus voi asettaa toimikuntia. Miksei tämä vaihda, 

tämä valmistelutoimikunta, tuo pykälä 16, jolloin ei tarvitsisi 

pykälöintiä muuttaa. ”Kaupunginhallitus voi asettaa 

toimikuntia”, tämähän ei ole hallituksen asettama. Se voisi olla 



omana pykälänään, numero 16, valmistelutoimikunta. Se olisi 

selkeämpää. Ei muuta. Minulle käy Jaakon pohja- taikka 

muutosehdotus. 

 

[1:19:17] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Selvä, kiitoksia. Ja sieltä Leinonen vastaa että: ”sopii muuttaa 

pykäläksi 16”, joten muutetaan esitykseen sen verran, että 

lisätään hallintosääntöön §16: valmistelutoimikunta. Ja sitten 

tämä kyseinen esitys. 

Ahonen, ole hyvä. 

 

[1:19:45] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Sen verran kommentoin vielä tässä 

ennen äänestystä, että - tai jos mennään äänestykseen - että 

(-) [1:19:54] tullut esille, että tämä puheenjohtajakoalitio ei 

ole toiminut. Niin tehdään nyt kuitenkin, jos tällainen 

valmistelutoimikunta sitten perustetaan, niin pidetään ihan 

asialliset ryhmäpalaverit ja säädetään se kuntoon ja tuodaan 

se sitten valtuustoon. Eikä säädetä tässä tällä tavalla. 

 

[1:20:20] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Meillä on nyt tehty kannatettu esitys, että jos tätä ei vedetä 

pois, tätä esitystä, niin kyllä me äänestämään menemme. Jos 

ei voida yksimielisesti hyväksyä. 

Ahonen, ole hyvä. 

 

[1:20:50] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Minun mielestä ei voida tätä Leinosen 

esitystä hyväksyä yksimielisesti. 

 

[1:21:02] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



  Joronen Hanni, ole hyvä. 

 

[1:21:05] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

Tarkennatko vielä, että mikä on se vastaesitys. Onko se se, 

että siellä on ved- (-) [1:21:21] eikä ole mitään tällaista 

yhteistyöelintä? 

 

[1:21:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä, me poistimme jo yksimielisesti tuon 

puheenjohtajakoalition, joten tällä hetkellä vastassa on se, 

että siellä ei ole mitään pohjaesityksenä. Sitten tuota, tämä 

Jaakko Leinosen esittämä valmistelutoimikunta pykälänä 16. 

Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[1:21:46] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Kysyn (-) [1:21:49] Kallioinen ja Rämö 

ja Rytkönen, kumppanit, elikkä siitä aikaisemmasta 

valmistelutoimikunnasta. Kun se ei ole ollut virallinen, niin 

siellähän on vapaasti voitu keskustella. Nyt kun tässä ollaan 

kirjaamassa sitä viralliseksi ja koollekutsujana on isomman 

ryhmän puheenjohtaja, ja sieltä ei ole siis esittelyä, 

viranhaltijoilta, eikä muistion kirjoittamista. Niin toimiiko tämä 

silloin täysin isomman ryhmän puheenjohtajan vedossa niin, 

että hän päättää, miten se sitten käytännössä toimii, tämä 

valmistelutoimikunta? 

 

[1:22:35] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Sitten tulee puheenvuoropyyntöä. Siellä on ensin Ahonen 

Jukka. 

 

[1:22:41] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 



Kiitos, puheenjohtaja. Sellainen, siitä valmistelutoimikunnasta, 

tuo Piirainen toi sen hyvin esille aikaisemmin tuossa, että 

nimenomaan pienetkin ryhmät pystyvät nostamaan käden 

pystyyn, ja sen sitten valmistelutoimikunta ikään kuin pidet- (-

) [1:22:59]. Muistini mukaan se ei mennyt tällä tavalla, että 

se oli vain suuri ryhmä, joka sen kutsui kokoon, vaan 

nimenomaan pienetkin ryhmät pystyivät sen kutsumaan 

kokoon. Sellainen poliittinen läpileikkaus. Minun mielestä yksi 

perusedellytys sille keskustelulle, että se poliittinen keskustelu 

siellä oli pääsääntöisesti hyvää ja satoisaa. 

 

[1:23:29] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä oli Piirainen. Ole hyvä. 

 

[1:23:34] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Ahonen tuossa vei jo jalat minun 

suustani. Eli juuri tämä oli se pointti, tai oikeastaan, mitä itse 

pidin valmistelutoimikunnassa parhaimpana, eli meillä oli 

kaikilla yhdenvertaiset mahdollisuudet pyytää (-) [1:23:51]. 

Mitään ongelmaa siltäkään osin ei ollut. Oli todella aktiivinen 

suurimman ryhmän puheenjohtaja ja kutsui pääsääntöisesti, 

etunojaisesti, sellaisten vaikeiden asioiden, joista tiesi, että 

poliittista hajontaa olisi tulossa. Hän, no, talousarvio, 

tilinpäätökset olivat tietysti sellaisia. Sitten olisi ehkä jotkin 

hallintosäännöt tai yksityistämis- tai jotkin muut tällaiset. 

Käytiin keskustelua asioista, isoimmista asioista, jo ennen kuin 

se tavallaan lähti sitten lopulliselle matkalla 

toimielinkäsittelyyn. Oikeasti hyviä ja rakentavia keskusteluja 

parhaillaan, ne valmistelutoimikunnan kokoukset. Ehkä siinä 

varmaan paras oli juuri se epävirallisuus 

Mutta, viitaten tuohon, mitä valtuutettu Ahonen sanoi 

aiemmin, niin minä en näe, että onko meillä nyt tässä 

hetkessä, kesken valtuuston kokouksen, mitään järkeä lähteä 

(-) [1:24:59] se valmistelutoimikunta ensi kaudella tulisi 

olemaan. Olen taipuvainen tässä tarttumaan Ahosen 

toteamukseen, että (-) [1:25:13] ja ryhmien välillä tästä 

valmistelutoimikunnan olemuksesta, ja lisätään se sitten 

tarkennuksena jossain vaiheessa. Tännehän voi 

hallintosääntöön laittaa vain, että sellainen elin on, ja 

hienosäätö on sitten myöhemmin. Me olemme tässä nyt jo 



kaksi tuntia olleet ja me emme ole päässeet puusta pitkälle. 

Vaikka niin kiva olisikin rupatella. 

 

[1:25:44] Puheenjohtaja Janita Puomila 

  

  Kiitos. Sitten Kallioinen Saila. Ole hyvä. 

 

[1:25:48] Valtuutettu Saila Kallioinen  

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Sen verran tästä historiasta, eli 

tämähän oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että silloin kun me 

aloimme keskustella ensimmäisiä kertoja kuntaliitoksesta, ne 

jotka olivat siihen aikaan mukana, muistavat vallan hyvin, 

kuinka usein me istuimme nimenomaan perjantai-iltaisin, 

yleensä, Viialan kunnantalolla keskenämme, poliitikot. Silloin 

meillä oli idea, taikka oli sellainen ajatus, ja toteutettiinkin, 

että meistä kukin sitten vuorollaan hoiti niitä sihteerin 

hommia, ja silloinkin suurimman ryhmän puheenjohtaja oli 

puheenjohtajana. Ja tosiaan, oli näistä eri kunnista, silloisista 

kunnista, tätä, ja säädettiin näitä, nimenomaan poliittisia 

asioita, periaatteellisia asioita.  

Sitten mentiin eteenpäin, ja valmistelutoimikunta jatkoi 

kuntaliitoksen jälkeenkin olemassaoloaan. Kyllä meillä silloin 

oli sitten jo sihteeri. Meillä oli Tiusasen Sisko, Lehtosen Eero 

istui meidän kanssa, ja kuntajohtajia kutsuttiin sinne myöskin 

sitten, siihen palaveriin. Eli se oli todella tällainen silloin, 

epävirallinen. Mutta sitten se haluttiin virallistaa, jotta sille tuli 

sellainen foorumi.  

Minä nyt melkein, kun tätä keskustelua on tässä nyt aika 

paljon käyty, olisin ehkä taipuvainen siihen, että. Meillä on nyt 

ilmeisesti poliittinen yhteisymmärrys siitä, että tällainen elin 

on hyvä sinne kirjata. Mutta nyt olisi tärkeää saada myöskin 

tämä hallintosääntö eteenpäin tässä muodossa, niin eikö voi 

tehdä esimerkiksi niin, että tämä valmistellaan vaikka 

seuraavaan valtuustonkokoukseen ja täydennetään tätä 

hallintosääntöä. Ei hallintosääntö ole sellainen, että sitä 

käsitellään vain, tai on tarve käsitellä, vain kerran 

valtuustokaudessa tai jossakin aikajänteessä, vaan sitähän 

voidaan tilanteen mukaan täydentää. Eli silloin me saamme 

sinne sellaisen muodon, jota ei tarvitse ihan kohta muuttaa.  

Tässä voisi ehkä pikkuisen benchmarkata jotain, että onko 

minkälaisia formaalisia muotoja näillä mahdollisesti muissa 



kunnissa. Pikkuisen katsoa ja selvittää, ja palattaisiin asiaan. 

Silloin ei tule sitä, että me säädämme tätä samaa asiaa taas 

hetken päästä uudestaan. Ei muuta. 

 

[1:28:02] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[1:28:05] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Sitä historiaa vielä sen verran, että 

edelleenkin, edellisvaltuustokaudella, kyllä ne 

valmistelutoimikunnan kutsut oli allekirjoittanut ainoastaan 

Juhani Salin. En nähnyt siellä kenenkään muiden 

allekirjoituksia. Ja siellä oli tosiaan, hallintopäällikkö oli 

sihteerinä, piti, minä en muista oliko se pöytäkirja, vai se taisi 

olla muistio, niin, me pidimme muistiota.  

Sitten oli keskustelussa se, että kun se muistio lähetettiin vain 

valmistelutoimikunnan jäsenille, niin edelleenkin jotkut silloiset 

valtuutetut kokivat, että se on epädemokraattista, ja 

vaadittiin, että muistio lähetetään kaikille valtuutetuille, niin 

kuin alettiin lähettämäänkin. Sitä, että miten sitten Salinin 

Jussi, jos Ahosen Jukka taikka joku muu soitti Jussille, että 

kerää tätä varten valmistelutoimikunta, taikka pyydä kasaan 

se, niin varmaan Jussi sen sitten pyysi kasaan. 

Kerran vielä. Salinin Jussi suurimman valtuustoryhmän 

puheenjohtajana kutsui valmistelutoimikunnan koolle, siitä 

tehtiin muistio, joka ensin lähetettiin vain jäsenille, ja sitten 

loppujen lopuksi, loppuvaltuustokaudella, ihan kaikille 

valtuutetuille. 

Näin meni edellisvaltuustokausi. Ei muuta. 

 

[1:29:22] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

  Kiitos. Sitten puheenvuoropyyntö: Rytkönen Jouko, ole hyvä. 

  Rytkönen Jouko, ole hyvä. 

 

[1:29:47] Valtuutettu Jouko Rytkönen 



 

Valitan, yhteys vaatii videon katkaisemista. (--) [1:29:54]. 

Viime kaudella tämä valiokunta tosiaankin kokoontui välillä 

ilman sihteeriä. Elikkä tämä ilman – 

 

(Puheenjohtajan välihuuto.) [1:30:09]   

 

- että mikä tilanne on, ja (-). [1:30:25] Ei muuta.  

 

[1:30:30] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Leinonen Jaakko. Ole hyvä. 

 

[1:30:38] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Teen muutetun esityksen nyt sitten, 

koska näyttää, että ei mene yksimielisesti läpi. Mutta haluan, 

että tässä kokouksessa kirjataan kuitenkin, että meillä se 

valmistelutoimikunta tulee, niin esitän, että hallintosäännön 

16:ksi pykäläksi lisätään valmistelutoimikunta. 

Valmistelutoimikunnan tehtävät ja kokoonpano määritellään 

tarkemmin ennen 1.6.2021 valtuuston kokouksessa. Vetoan 

valtuutettuihin, että tämä voidaan nyt hyväksyä yksimielisesti, 

jotta se jää tähän, että päästään sitten eteenpäin eikä se 

unohdu sitten ennen seuraavaa valtuustokautta. 

 

[1:31:27] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli Jaakko Leinonen tosiaan muutti omaa esitystään, ja 

esitys kuuluu: 

”Esitän, että hallintosäännön 16. pykälä lisätään 

valmistelutoimikunta. Valmistelutoimikunnan tehtävät ja 

kokoonpano määritellään tarkemmin ennen 1.6.2021 

valtuuston kokouksessa.” 

Sitten mennään puheenvuoropyyntöihin. Joronen Hanni, ole 

hyvä. 

 



[1:31:58] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

Kiitos. Olisin tehnyt esityksen tuosta valmistelusta, mutta 

Jaakko muutti tuota omaa esitystään. Ei muuta. 

 

[1:32:06] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Järvinen Hannu. 

 

[1:32:12] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kiitoksia. Olin jo kirjoittanut kanssa esitystä, mutta Jaakko 

näppäsi nopeammin. Elikkä kannatan Leinosen esitystä, ja 

jatketaan kokousta sitten eteenpäin. Kiitos. 

 

[1:32:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Pulkkinen, ole hyvä. Ei kun mihin – 

 

[1:32:28] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos. Anteeksi. Anteeksi, puheenjohtaja. Minä olisin tosiaan 

kannattanut, kun Hannu ehti ensin, niin nimenomaan sitä, että 

yksimielisesti ja eteenpäin. 

 

[1:32:40] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Selvä. Todetaan, että Jaakko Leinonen on tehnyt 

muutosesityksen. Esitän, että hallintosäännön 16. pykälä 

lisätään valmistelutoimikunta. Valmistelutoimikunnan tehtävät 

ja kokoonpano määritellään tarkemmin ennen 1.6.2021 

valtuuston kokouksessa. 

Ja tätä ovat kannattaneet Järvinen ja Pulkkinen, ja nyt 

tiedustelen valtuustolta, että voimmeko hyväksyä tämän 

esityksen yksimielisesti. 



   

[1:33:16] (Valtuutettu Marko Kivi) 

  Kyllä ainakin Kivelle käy, tälle toiselle Kivelle. 

 

[1:33:25] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Näyttää siltä, että ei tule vastalauseita, joten 

hallintosääntöön lisätään pykälä 16: valmistelutoimikunta, ja 

sen tehtävät määritellään myöhemmin, ennen 1.6.2021.  

Joten pääsemme eteenpäin. Hallintosääntö ja (-toimielimet). 

[1:33:50] 

Ei puheenvuoropyyntöjä. Mennään sivulle viisi. Kolmas luku: 

henkilöstöorganisaatio. 

Ja pykä- (-organisaatio). [1:34:10] Täällä on tosiaan sitten 

tämä kaupungin organisaatiokaavio, joka ei ole vielä 

päivittynyt kaupunginhallituksen päätösten mukaan. 

Mutta en näe pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään sivulle 

kuusi. Pykälä 19: kaupunginjohtaja.  

Ja Rajalan puheenvuoro, ole hyvä. 

 

[1:34:54] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kaupunginhallituksessa jo asiasta keskusteltiin ja tehtiin esitys 

siellä ja ajateltiin, että (-) [1:35:01] todettaisiin, että kun 

tuossa nyt kaupunginhallituskin oli sitä mieltä, että 

hallintotoimen toimialaa johtaa hallintojohtaja, että 

kaupunginjohtajan ensisijaisena viran- anteeksi, sijaisena, 

laitan täältä nyt esityksen tuonne. Pahoittelut, että voi olla 

vähän pitkän oloinen.  

Elikkä siinä on 2. kappale, (--) [1:35:31] uusi muoto, tämä on 

ehkä vähän selkeämpi esitys, kuin siellä 

kaupunginhallituksessa tuli tehtyä. Eli kaupunginjohtajan 

sijaisena toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan ollessa 

esteellinen tai poissa kaupunginjohtajan sijaisena toimii 

henkilöstöjohtaja. Ja sitten jatkuu, kuten ennenkin. Tämä olisi 

siis nyt marssijärjestys siinä tilanteessa, että kaupunginjohtaja 

on esteellinen. Eli ensin hallintojohtaja ja sitten 

henkilöstöjohtaja, kun nyt se on toisinpäin nykyään. 

 



[1:36:09] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Sitten Joronen, ole hyvä. 

 

[1:36:14] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  (esitystä.) [1:36:15] 

 

[1:36:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ja sitten siellä on Pulkkisen puheenvuoro. Ole hyvä. 

 

[1:36:23] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Vs. hallintopäälliköltä kysyisin, mitenkäs 

tämä nyt sitten käsittelynä menee, että siellä esitetään 

sellaisella nimikkeellä olevaa henkilö- tai toimijaa, jota ei vielä 

ole olemassakaan. Eli miten tämän asian kanssa tulee edetä. 

Elikkä meillä ei ole kaupungissa hallintojohtajaa. 

 

[1:36:55] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

  Hallintopäällikkö Sieppi, ole hyvä. 

 

[1:37:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  (-) voimaan nämä kaikki (--)  

 

[1:37:09] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä. Ja tosiaan, hallintopäällikön nimikkeen (-) [1:37:14] 

seuraavassa pykälässä, ja nämä tulevat voimaan 1.6, tämä 

hallintosääntö, että sinänsä en itse näe tässä myöskään 

ongelmaa. 



Joten mennään eteenpäin. Ei ole nyt tällä hetkellä muita 

puheenvuoro- 

Piirainen, ole hyvä. 

 

[1:37:52] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Varmistan vielä, että jos tässä olisi 

vaikka sellainen nimike kuin lentojohtaja, kapteeni, johtaja, 

jota meidän organisaatiossamme ei vielä ole, mutta saattaisi 

olla sellainen joskus (--) [1:38:15] hypoteettisen viran tai 

toimen laittaa tänne hallintosääntöön, josta päätöstä ei ole 

olemassa. Eli varmistan sillä, varmistan tällä minun 

kysymykselläni sen, että se, että mihin varmaan, ehkä, 

valtuutettu Pulkkinen viittasi, että onko mahdollista 

hallintosääntöön kirjata jokin toimi, jota ei vielä ole olemassa. 

 

[1:38:55] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Hallintopäällikkö Sieppi, osaatko vastata tähän? 

 

[1:39:01] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

No, en osaa suoraan. Muutetaan vain sitä nimikettä, että kyllä 

se virka on olemassa, että sitten, jos sitä seuraavaa pykälää ei 

hyväksytä, niin periaatteessa voihan tähän hallintosääntöön 

tehdä sitten (-) [1:39:18] että hallintopäällikkö toimisi tässä 

sitten sijaisena. 

 

[1:39:31] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ja koska (-) [1:39:32] käsitellään uudestaan vielä tässä 

kevään aikana, koska siellä on tuo 

valmistelutoimikuntaesityskin, niin voidaan tämä muutos sitten 

tehdä myöhemmin tuon seuraavan päätöksen mukaisesti. 

(Täällä) oli vielä kommentti. Piirainen, ole hyvä. 

 

[1:39:54] Valtuutettu Heli Piirainen 



 

Kiitos, puheenjohtaja. Eli siis tähän, tämä menee, tämä kohta, 

sillä tavalla, että se menee vielä tuolla päällikkö-nimityksellä, 

ja sitten se muutetaan mahdollisesti sinne johtaja-nimikkeeksi 

siinä kohtaa, kun käsitellään valmistelutoimikuntaa uudemman 

kerran ennen kauden päättymistä. 

 

[1:40:25] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Niin. Itse ymmärtäisin niin, että jos seuraavassa pykälässä 

emme hyväksy henkilöstöjohtajanimike- ei kun anteeksi, luen 

tuolta väärää tekstiä. Hallintojohtajan, tuota, hallintopäällikön 

virkanimikkeen muuttamista hallintojohtajaksi, niin silloin 

tietysti hallintosääntö päivitetään sen mukaan. 

Meneekö näin? Osaako kaupunginjohtaja Peltola. Ole hyvä. 

 

[1:41:05] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Ihan hyviä kysymyksiä tullut, ja toki näihin kaikkiin tällaisiin 

kysymyksiin ei ole sillä tavalla pystytty varautumaan, koska 

tämä ei, esimerkiksi tämän tyyppinen esitys ei tässä minun 

alkuperäisessä ollut. Mutta niin kuin itse tulkitsin tätä sillä 

tavalla, niin kuin tuossa aikaisemmin Maija totesi, eli nyt tämä 

hallintosääntö, jota (-) [1:41:32] sitten 1.6 ja siihen asti me 

menemme toki tällä olemassa olevalla hallintosäännöllä, ja jos 

nyt kävisi niin, että tätä seuraavassa pykälässä, tätä 

nimikemuutosta, ei hyväksyttäisi, niin tullaan toki siihen, että 

tätä (-) [1:41:50] mahdollisesti tarvitsee, tässä pitäisi sitten 

uudelleen korjata. Eli se nimike ei siinä ihan automaattisesti 

muutu, ja ei voi tulkita niin, että se muuttuu, vaan se on sitten 

uuden käsittelyn paikka. Tämä on minun tulkintani asiasta. 

 

[1:42:10] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Pulkkinen Mervi. Ole hyvä. 

 

[1:42:14] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 



Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä nyt sitten toivoisin, että voidaan 

käsitellä tämä asia pikkuisen laajemminkin. Siinä nyt sitten 

tulee niitä hallituksen muutosesityksiä tähän liittyen, siis tähän 

nimikeasiaan liittyen tulee siinä pykälässä 21 vielä. Siihen 

haluaisin nyt sitten kaupunginjohtajan, mutta myös 

henkilöstöjohtajan vastaukset.  

Elikkä miten tämä hallintojohtajan tehtävänkuva sitten 

muuttuu sen kohdan 21 muutosesityksen pohjalta, muuttuu, 

miten se laajenee? Mikä on se hallintojohtajan tehtävä? Miten 

alaisten määrä pitää huomioida palkkauksessa? Eli mikä on 

tämä hallintojohtaja sitten sen pykälän 21 jälkeen? Miten se 

vaikuttaa siihen organisaatiokaavioon? Elikkä sitä meille ei ole 

myöskään päivitetty sen hallituksen päätöksen mukaisesti. 

Elikkä miten tämä muutos vaikuttaa ylipäätään siinä (-) 

[1:43:26] käsiteltyyn organisaatiokaavioon.  

Ja sitten vielä se pitää muistaa, että mikä on hänen 

tehtävänsä. Elikkä nyt sitten kun me tässä käsittelemme sen 

tehtävänkuvan myös, niin siihen liittyvä palkkaustaso. Elikkä 

2015 talouden tasapainoittamisohjelmassa, kun tämä on tehty 

toiseen suuntaan tämä muutos, niin silloin sillä on saavutettu 

se 15000 euron vuosisäästö. Niin (-) [1:43:59] lausuntoa, että 

tämä muutos kaikkinensa tuo varmasti sitten hallintojohtajalle 

tämän palkkakorjauksenkin tehtävänkuvan mukaisesti. Elikkä 

kokonaisuutena nyt toivoisin sieltä henkilöstöjohtajalta ja 

kaupunginjohtajalta tähän vastauksia. 

 

[1:44:20] Puheenjohtaja Janita Puomila  

 

Ole hyvä. 

 

[1:44:23] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, jos tästä aloitan, niin Briitta-Liisa voi sitten jatkaa. No 

ensinnäkin siinä toisessa pykä- (-) [1:44:30] niin siinähän on 

kyse tosiaan tästä virkanimikemuutoksesta, ja niin kuin on 

todettu matkan varrella, niin se on tosiaan pelkästään 

nimikemuutos. Siinä on todettu se, että siitä ei tule 

minkäänlaisia muita vaikutuksia. Mutta toki, niin kuin tuossa 

totesin, että tämä ehdotus ja nämä muutokset, joita tässä nyt 

tähän minun hallintosäännön pohjaehdotukseen ollaan 

muuttamassa, niin sehän toki muu- (-) [1:45:02] siinä 

puhutaan jo sitten erilaisista muutoksista. Siinä puhutaan 

toimialajohtajan tehtävästä ja riippuen miten mahdollisissa 



esityksissä ja äänestyksissä käy, niin sitten ehkä jostain 

muustakin. 

Mutta se vaikuttaa siihen tehtävän vaativuuden arviointiin ja 

kaikkeen tämän tyyppiseen. Eli tähän Mervin esittämään 

kysymykseen: en usko, että tässä kohtaa (--) [1:45:33] toki 

niitä ei ole sillä tavalla voitu selvittää, mutta tässä kohtaa voi 

nyt kuitenkin sen todeta, että varmasti, jos verrataan näiden 

muutosten jälkeen hallintojohtajan, esimerkiksi - tai 

mahdollisten muutosten jälkeen - hallintojohtajan palkkaa ja 

muuta, niin ilman muuta sen kuuluu olla kovempi, kuin 

hallintopäällikön palkka tällä hetkellä. 

Briitta-Liisa voi tästä jatkaa. 

 

[1:46:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Henkilöstöjohtaja Sinivuori, ole hyvä. 

 

[1:46:13] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut. Tosiaan, sillä tavalla on 

asia mennyt, kuin kaupunginjohtaja tuossa kuvasi, että silloin 

kun tuota hallintopäällikön virkanimikettä, tai sitä pykälää, 

valmisteltiin hallituksen käsittelyyn, niin silloin ei ollut vielä 

tiedossa nämä muutosehdotukset. Pelkkä virkanimikkeen 

muutos päälliköstä johtajaksi, sehän ei ole siihen palkkaan 

vaikuttava tekijä.  

Mutta jos hallintopäällikkö / johtaja, kumpi nyt onkaan, niin 

jos siihen tulee tähän tehtävään liittyvä muutos sillä tavalla, 

että (alan) johtajana niin ne tehtävät, nehän on määritelty. 

Minulla on täällä nyt tämä uusi pykälä 19 piste jotain, niin 

siellä on mainittu ne toimialajohtajien yleinen ratkaisuvalta. 

Että siellä on ne 9, tai 8 tehtävää siellä taitaa olla, kun sieltä 

on se (--) [1:47:33]. Toki useimmat näistä toimialajohtajien 

(tehtävistä) on sellaisia, että niitä on subdelegoitu alaisille, 

tulosaluepäälliköille, että esimerkiksi hallintotoimessa niitä on 

delegoitu tietohallintopäällikölle, hallintopäällikölle ja 

talouspäällikölle. 

Alaisten määrästä voin todeta se verran, että hallintopäälliköllä 

on, kun talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin se 

organisaatiomuutos sillä tavalla, että luovuttiin niistä 

keskitetyistä toimistopalveluista, niin suurin osa siirtyi sinne 



linjaesimiesten palvelusihteereistä ja hallintosihteereistä, niin 

se alaisten määrä on tällä hetkellä kolme.  

Ja jos tähän nyt tulee muutos sillä tavalla, että 

hallintopäällikkö / hallintojohtaja, mikä nyt onkaan, toimii 

toimialajohtajana, niin siinä nyt alaisten määrä nyt ilmeisesti 

lisääntyisi sillä tavalla, että (--) [1:48:59] minä olen 

ymmärtänyt. En ole perillä niistä hallituksen esityksistä, mutta 

ymmärsinkö, olenko ymmärtänyt oikein, että henkilöstöjohtaja 

olisi kaupunginjohtajan alainen sitten jatkossa. 

Mutta tässä on ne päällimmäiset muutokset, mitä siinä 

tapahtuisi. Ja totta kai toimialajohtaja, se vastaa siitä toimi- ja 

taloudesta ja –  

 

[1:49:46] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Nyt vähän mietin, meneekö minulla 

puheenvuoropyynnöt sekaisin. Jos menee, niin huutakaa sitten 

hep. Mielestäni seuraavaksi puheenvuoropyyntö Järvinen 

Hannu. Ole hyvä. 

 

 

[1:50:03] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kyllä nyt vähän 

ihmettelen, kun tätä (-) [1:50:10] puhui tuossa aikaisemmin, 

ja tuo tuleva pykälä, niin siellä, että minkäänlaisia 

kustannusnousuja ei tule, ja nyt sitten onkin tässä 

kustannusnousua tulossa, niin kyllä minä ihmettelen tällaista 

lypsämistä tässä päätöksenteossa, että menee vähän niin kuin 

ihmeelliseksi. 

Hallintojohtaja tai, kautta, päällikkö, minun mielestäni tärkein 

tehtävä, nimenomaan tärkein tehtävä, on valvoa päätösten 

lain- (-) [1:50:45] paljon vielä tehtävää, niin en tässä 

vaiheessa alkaisi nyt hänelle enempää töitä lisäämään. Kiitos. 

 

[1:50:56] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten siellä oli puheenvuoropyyntö. Pulkkinen Mervi, 

ole hyvä. 



 

[1:51:07] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Olen Hannu Järvisen kanssa tässä 

samaa mieltä siitä, että (--) [1:51:17] lainmukaisuus totta kai 

pitää olla siellä jonkun näpeissä, mutta se varmasti onkin. 

Mutta se, että mistä me olemme nyt tässä päättämässä, tämä 

on (--) [1:51:33] kokonaan ihan kaikki lukenut sitä, mitä 

hallituksessa on esitetty ja mitä kaikkinensa se vaikuttaa, 

mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ja erityisesti se, että meillä ei ole 

(-) [1:51:52] organisaatiokaavio, mitä se hallituksen päätös 

sitten oikeasti tarkoittaisi, ja todellakin, että onko sillä 

kustannusvaikutuksia. Ja se, että jos henkilöstöjohtaja ei 

tässäkään yhteydessä pysty meille selkeästi sitä muuttuvaa 

tehtävänkuvaa avaamaan saatikka sitä, mitkä 

palkkavaikutukset sillä on, tehtävän vaativuusarviointi ja 

kaikki tämä.  

Akaan kaupunki on organisaationa sen verran iso, ja jotenkin 

haluaisin nähdä tämän kokonaisuutena niin, että meille 

valmistellaan, että joko Akaan kaupungissa on 

henkilöstöjohtaja, joka toimii niin kuin ennen vuotta 2015, saa 

siitä (--) [1:52:34]. 

Elikkä silloin tämä on, ei ole mikään kustannusneutraali 

päätös, vaan tuodaan se palkka-asiakin ihan reilusti 

keskusteluun. Ja totta kai se, että virassa oleva henkilö, onko 

hän sitten valmis jatkamaan siinä laajentuvassa työnkuvassa. 

Mutta kokonaisuutena nyt puhutaan isosta jutusta, ja minä nyt 

kyllä esitän, että tämä kohta palautetaan valmisteluun, että se 

joko (--) [1:53:04]. Jos meillä on hallintojohtaja, niin hän 

sitten myös toimii toimialuejohtajana ja hänellä on ne alaiset 

ja sen mukainen palkka. Kiitos. 

 

[1:53:24] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Peltolan Antilla taisi olla tuolla myös puheenvuoropyyntö, vai 

oliko se, minkä jo pidit? 

 

[1:53:33] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, (puheenjohtaja), toki tässä totean, että se minun ehdotus 

oli kaupunginhallitukselle silloin, ja jos asia palautetaan 



valmisteluun, niin edelleen on se ehdotus. Että ei se siitä 

miksikään ole muuttunut, eikä se sillä tavalla muutu, että 

nämä ovat poliittisia päätöksiä. Näihin toki aina liittyy tuon 

tyyppisiä ongelmia, mitä Mervi tuossa sanoi. Mutta siihen 

palautukseen valmistelu, niin ei se tässä tavallaan sitä 

ehdotusta miksikään muuta. Niin kuin omalta osaltani. 

 

[1:54:15] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja tosiaan, tässähän on nyt kyse siitä, että 

kaupunginhallitus on esittänyt, että hallintotoimen toimialaa 

johtaa hallintojohtaja. Tämä sisältyy niin kuin 

pohjaehdotukseen, että. Ja ollaan kuitenkin vasta pykälässä 

19: kaupunginjohtaja, muistutan. 

Sitten Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[1:54:46] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Puheenjohtaja, nyt en muista, oliko valtuustossa sillä tavalla, 

että jos tehdään uudelleen valmisteluesitys, ja kun sitä ei ole 

vielä kannatettu, niin minä saan käyttää oman puheenvuoroni, 

eli en kannata. Mutta minä hei haluan kuitenkin sen verran 

muistuttaa: tässä pykälässä 19, sitten tuo pykälä 21 ja sitten 

siellä se seuraava ihan varsinainen pykälä, niin täytyy hei 

huomioida se, että tässä on kuitenkin, kaupunginjohtajan 

pohjaehdotus on ihan looginen. Hän edelleenkin esitti 

hallitukselle, että kaupunginjohtajan sijaisena toimii 

henkilöstöjohtaja, oli se pykälä 19 kakkosmomentti. Ja sitten 

pykälä 21, toimialajohtajat, hallintotoimen toimialaa johtaa 

henkilöstöjohtaja.  

Ja jos valtuusto näin päättää, niin silloin se seuraava erillinen 

pykälä, jossa hallintopäällikön virkaa ollaan muuttamassa 

hallintojohtajaksi, niin silloinhan se on kustannusneutraali. Eli 

silloin ei hallinto- tulevan, taikka nykyisen hallintopäällikön 

palkka nouse, vaikka virkanimike muutettaisiin 

hallintojohtajaksi. Että sen vain haluan huomauttaa, että 

kaupunginjohtajan (pohjaehdotus) on ihan looginen ja 

kustannusneutraali. Ei muuta. 

 

[1:56:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kyllä, juuri näin. Ja sitten siellä oli puheenvuoropyyntö. 

Piirainen, ole hyvä. 

 

[1:56:12] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, kiitos, puheenjohtaja. Ensimmäisenä haluaisin 

tarkennusta tuohon valtuutettu Pulkkisen esitykseen siitä, että 

koskiko hänen valmisteluun palauttaminen vain näitä tiettyjä 

pykäliä, vai ei kai sentään koko hallintosääntöä. Ja jos saan 

tähän valtuutettu Pulkkisen vastauksen tai vaikka 

puheenjohtajalta varmistuksen, niin jatkan mieluusti sitten 

puheenvuoroani. 

 

[1:56:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Puheenjohtaja ainakin ymmärsi, että vain nämä pykälät, ei 

koko hallintosääntöä, mutta toki, kun käsitellään 

hallintosääntöä, niin varmaan se koko liite siellä sitten aina 

mukana on. 

 

[1:56:57] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Eli minä ymmärsin kanssa, ja näin ollen 

kannatan Pulkkisen esitystä sillä saatesanalla, että ei voi olla 

todellista, että tätä asiaa on käsitelty ihan hiljakkoin 

ryhmäpuheenjohtajien kokouksessa, jossa valitettavasti itse 

en ole päässyt olemaan. Mutta miten voi olla mahdollista, että 

me käymme valtuustossa tätä keskustelua tai tuota edellisen 

16-kohdan keskustelua. Ei voi olla niin, että näitä asioita 

tuodaan tänne tällä tavalla, enkä nyt tarkoita pelkästään 

viranhaltijoita. Ei voi olla niin, että meillä ei ole selkeitä 

askelmerkkejä valtuustossa, vaan me alamme täällä viilata 

jotain sanamuotoja. Nämä asiat, olisi pitänyt olla moneen 

otteeseen tilaisuuksia, että oltaisiin ryhmien kesken 

keskusteltu nämä niin, että joko on esitys, jota kannatetaan 

tai ei kannateta, mutta ei tällaista venkoamista. 

Mutta siitä huolimatta, jotta päästään eteenpäin, kannatan 

Pulkkisen esitystä. Olen samaa mieltä, että tämä on levällään 

kuin Jokisen eväät – anteeksi, Jokinen – eli toivon, että 

ryhmät ennen seuraavaa näiden kohtien käsittelyä pistävät 



sävelet selväksi, ja tullaan päätökseen siltä osin vain sitten, 

kun voidaan sanoa juu tai ei. Ja enemmistö voittaa. 

 

[1:58:34] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sen verran kommentoin tähän väliin itse, että 

ryhmäpuheenjohtajat ovat asiaa käsitelleet, eivätkä ole siitä 

päässeet yksimielisyyteen, ja sen takia tästä oltaisiin 

äänestämässä. 

Mutta sitten keskustellaan vain valmisteluun palautuksesta. 

Maija Toivonen, puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. 

 

[1:58:59] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

Niin kuin kaupunginjohtaja tuossa totesi, että jos tämä asia 

palautetaan valmisteluun, niin se tulee takaisin aivan 

samanlaisena, koska kaupunginjohtaja ei aio muuttaa 

pohjaesitystä. Niin en näe tarpeen, että asia palautettaisiin 

valmisteluun, vaan toivon, että jatketaan käsittelyä. 

 

[1:59:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten äänestetään tässä kohtaa. Jaha. Puheenvuoro, 

Leinonen, valmisteluun palautuksesta. Ole hyvä. 

 

[1:59:30] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Arvoisa puheenjohtaja. Tuota, tätä on nyt kohta vuosi 

käsitelty, tätä hallintosääntöä, niin että tämä tulisi valtuuston 

käsittelyyn, niin toivon, että voimme jatkaa käsittelyä, ja se on 

demokratiaa, että äänestyspäätöksillä sitten nähdään, mikä on 

enemmistön kanta. Ei minulla muuta. 

 

[1:59:52] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kiitos. Ja tosiaan, Mervi Pulkkinen on tehnyt 

valmisteluunpalautusehdotuksen tämän pykälän 19 osalta. Ja, 

tuota, mennään äänestämään. Nimenhuutoäänestys sopinee.  

Puheenvuoropyyntö, Ahonen. Ole hyvä. Valmisteluun 

palautuksesta. 

 

[2:00:25] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Voitaisiinko mennä käänteisessä 

äänestysjärjestyksessä? (Aloitetaan) loppupäästä. 

 

[2:00:36] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Puheenjohtajalle sopinee, jos valtuustolle sopinee. Sopiiko 

valtuustolle? 

Ei tule pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

mennään nimenhuutoäänestyksellä ja käänteisessä 

järjestyksessä. Ja äänestysjärjestys siten, että ne, jotka 

kannattavat asiaan palautusta, äänestävät jaa, ja ne jotka 

kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät ei. 

Eli toistan vielä. Eli valmisteluun palautus jaa, ja asian 

käsittelyn jatkaminen ei. 

Maija, ole hyvä. 

 

[2:01:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Kirsi. 

 

[2:01:40] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Ei. 

 

[2:01:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Jouni. 



 

[2:01:45] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Jaa. 

 

[2:01:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Turja Sauli. 

 

[2:01:50] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Ei. 

 

[2:01:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten täällä olisi Kivi Jorma. 

 

[2:02:00] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Jorma äänestää ei. 

 

[2:02:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[2:02:08] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Ei. 

 

[2:02:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Setälä Mika. 

 

[2:02:15] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika äänestää ei. 

 

[2:02:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[2:02:24] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies äänestää ei. 

 

[2:02:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[2:02:30] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää ei. 

 

[2:02:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

  Saari Jukka, oliko linjoilla. 

 

[2:02:48] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Joo. Saari Jukka, no nyt on, Saari Jukka äänestää jaa. 

 



[2:02:56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[2:02:58] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämö Harri äänestää ei. 

 

[2:03:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

  (Välihuuto.) [2:03:05] 

 

[2:03:16] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää ei. 

 

[2:03:20] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[2:03:24] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää ei. 

 

[2:03:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[2:03:30] Valtuutettu Saija Roininen 



 

  Saija Roininen äänestää ei. 

 

[2:03:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[2:03:36] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri äänestää ei. 

 

[2:03:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[2:03:43] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami äänestää ei. 

 

[2:03:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[2:03:48] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää ei. 

 

[2:23:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  (Pulkkinen) Mervi. 

 



[2:03:54] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää jaa. 

 

[2:03:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  (Piirainen) Heli. 

 

[2:04:03] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää jaa. 

 

[2:04:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[2:04:09] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko äänestää ei. 

 

[2:04:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[2:04:14] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Pajasmaa Mika äänestää, äänestää ei. 

 

[2:04:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 



 

[2:04:29] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola äänestää ei. 

 

[2:04:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[2:04:35] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää jaa. 

 

[2:04:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[2:04:44] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen äänestää ei. 

 

[2:04:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[2:04:49] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää ei. 

 

[2:04:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Kuusisto Kati oli poissa, elikkä tilalla Toivonen-Alastalo Hilu. 

 

[2:04:59] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo 

 

  Toivonen-Alastalo Hilu äänestää ei. 

 

[2:05:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Knuutila Heikki. 

 

[2:05:06] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki äänestää ei. 

 

[2:05:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[2:05:14] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää ei. 

 

[2:05:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[2:05:19] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää ei. 

 

[2:05:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Järvinen Hannu. 

 

[2:05:25] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää ei. 

 

[2:05:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

 

[2:05:30] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Joronen Hanni äänestää ei. 

 

[2:05:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti. 

 

[2:05:35] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Äänestää jaa. 

 

[2:05:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[2:05:41] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka äänestää ei. 

 



[2:05:44] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

   

[2:05:47] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

   

  Einola-Virtanen Heli äänestää ei. 

 

[2:05:50] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[2:05:52] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää ei. 

 

[2:05:56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 

 

[2:05:58] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka äänestää jaa. 

 

[2:06:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Elikkä siellä olisi 2,4,5, ja 7 jaa-ääntä ja loput on ei. 28. 

 

[2:06:20] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Näin sain, saman. 



 

[2:06:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja mitäs Piirainen? 

 

[2:06:28] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen komppaa. 

 

[2:06:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Selvä. Eli jatkamme käsittelyä äänin 7 jaa ja 28 ei. 

Ja jatketaan käsittelyä. Nyt siellä on puheenvuoropyyntö. 

Toivonen Maija, ole hyvä. 

 

[2:06:53] Valtuutettu Maija Toivola 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Tuo valtuutettu Järvinen tuossa 

kertoi, että hallintopäällikön tärkein tehtävä on 

laillisuusvalvonta. Mutta kuitenkaan tällaista laillisuusvalvontaa 

ei ole määritetty hallintopäällikön toimenkuvassa. Elikkä siellä 

on lueteltu, että hallintopäällikkö vastaa kaupunginvaltuuston 

ja hallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, toimii 

kaupunginhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä, johtaa 

toimistopalvelun tulosaluetta ja vastaa vaalien 

täytäntöönpanotehtävistä. Elikkä kyllä me näemme, että jos 

me haluamme tänne kykenevä hallintojohtajan, ylemmän 

korkeakoulun suorittanut, niin näiden tehtävien pitää vastata 

titteliä. Että kannatan tätä Sami Rajalan ehdotusta. 

 

[2:07:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten puheenvuoropyyntö. Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[2:07:56] Valtuutettu Harri Rämö 



 

Puheenjohtaja, ihan vaan se, että kyllä oma tulkintani on 

kanssa sama, kuin tuolla Hannulla, ja se tulee nimenomaan, 

mitä tuossa Maija Toivonen luki, ne kaksi ensimmäistä kohtaa. 

Vai oliko peräti kolme. Ne pitävät sisällään nimenomaan sen 

laillisuusvalvonnan; sen, että on kuntalain ja hallintosäännön 

mukaiset pykälät ihan oikein niin esittelyteksteissä kuin sitten 

toimii avustajana. Niin kuin tässäkin kokouksessa, ja 

useamman kerran, puheenjohtaja on kysynyt, että ”vai mitä 

sanoo hallintopäällikkö tähän asiaan”. Ei muuta. 

 

 

[2:08:30] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja jos ei tule muita puheenvuoropyyntöjä, niin Sami 

Rajala on tehnyt siellä esityksen. Nyt minä selaan sen tuolta 

sitten, että se tulee varmasti oikein.  

Elikkä pykälä 19, toinen kappale.  

”Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin 

viranhaltijaorganisaatiota. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii 

henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan ollessa esteellinen tai 

poissa kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. Jos 

kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja ovat 

kaikki esteellisiä tai poissa, kaupunginjohtajan sijaisena toimii 

kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.” 

 Ja tämä muutetaan muotoon: 

 

”Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin 

viranhaltijaorganisaatiota. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii 

hallintojohtaja. Hallintojohtajan ollessa esteellinen tai poissa 

kaupunginjohtajan sijaisena toimii henkilöstöjohtaja. Jos 

kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja ovat 

kaikki esteellisiä tai poissa kaupunginjohtajan sijaisena toimii 

kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.” 

 

Ja tässä lukiessa kysyn Rajalalta, että onko merkitystä 

järjestyksellä ”jos kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja 

hallintojohtaja ovat kaikki esteellisiä” vai pitäisikö sen olla ”jos 

kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja ovat 

kaikki esteellisiä tai poissa, kaupunginjohtajan sijaisena toimii 



kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija” jotta se menisi 

tuon järjestyksen mukaisesti. 

 

[2:10:35] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Järjestyksen voi toki vaihtaa, mutta 

sisältö pysyy siinä mielessä samana, koska se järjestys 

mainitaan siinä aikaisemmin, eli hallintojohtaja on ensisijainen 

sijainen ja sitten henkilöstöjohtaja on toissijainen. Ja sitten jos 

kaikki ovat esteellisiä, niin sitten kaupunginhallitus määrää. 

Mutta sen voi toki tuollaisella stilisointimielellä korjata 

toiseenkin järjestykseen. 

 

[2:10:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja tätä Sami Rajalan esitystä ovat kannattaneet Hanni 

Joronen ja Maija Toivonen. 

Ja sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Piirainen Heli, ole hyvä. 

 

[2:11:18] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Pahoittelen, jos kysyn sellaista, mikä on 

muille kristallinkirkasta. Mutta miten tässä valtuutettu Rajalan 

esityksessä on huomioitu se – minulla ei nyt ole sitä 

päivitettyä organisaatiokaaviota, ja korjatkaa ja sanokaa, onko 

tämä huomioitu – mutta ylempi itseään, tavallaan. No, 

otetaanpas uudelleen. Eli tavallaan organisaatiossa alempi ei 

voi toimia organisaatiossa itseään ylemmän esimiehenä, tai 

siis sijaistamassa kaupunginjohtajaa. Eli haluaisin 

varmistuksen, että miten se menee siinä 

organisaatiokaaviossa, mikäli Rajalan esitys on se, mikä 

esimerkiksi kannattaisi kannattaa. Eli onko siinä huomioitu 

niin, että tässä ei tule sitä, että alempi organisaatiossa 

sijaistaisi sitten, tai toimisi sijaistustilanteissa itseään ylemmän 

esimiehenä. 

 

[2:12:52] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ja sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Rajala, ole hyvä. 



 

[2:12:58] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Nyt yritän tässä kovasti pähkäillä, mitä 

valtuutettu Piirainen tarkoitti tuolla kysymyksellään. Toki sitä 

organisaatiokaaviotahan ei nyt ole päivitetty tässä, ilmeisesti 

teknisistä syistä, tässä välissä, ja kukaanhan ei vielä tiedä, 

mikä tämän mahdollisen äänestyksen lopputulos tulee 

olemaan.  

Mutta ajatuksenahan siis on, että hallintojohtaja olisi 

toimialajohtaja, joka on kaupunginjohtajan alaisuudessa, ja 

samaten henkilöstöpäällikkö on tehtäväaluejohtaja, joka on 

kaupunginjohtajan alaisuudessa. Tämä olisi se esitys. Ehkä 

hieman sekavaa tulkita, koska osa tästä, näistä esityksistä, 

mitä kaupunginhallituksessa tehtiin, niin meni läpi, tuli 

kaupunginhallituksen pohjaesitykseksi ja osa ei. Niin siksi 

tämä, valitan, että tämä on vähän, kenties, kaikille nyt sekava 

tämä kokonaisuus. Mutta tuo, mitä äsken sanoin, niin summaa 

tämän koko asian. Ja kaupunginhallituksen 

pohjaesityksenähän jo on, että hallintotoimen toimialaa johtaa 

hallintojohtaja.  

 

[2:14:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Juuri näin. Tuota, saatko, Maija, sen vanhan 

organisaatiokaavion siihen näkyviin. 

Kiitos. Eli ymmärtääkseni tässä on tarkoituksena niin, että 

tuonne, esimerkiksi henkilöstöjohtajan ja 

kaupunkikehitysjohtajan palkkien väliin, tulee oma palkkinsa, 

jossa lukee ”hallintojohtaja”, ja tällä hetkellä 

henkilöstöjohtajan alapuolella oleva hallintotoimi siirtyisi sitten 

tämän hallintojohtajan alaisuuteen. Eli he ovat silloin kaikki 

toimialajohtajia. Jos se helpottaa tulkitsemaan tätä 

organisaatiokaaviota.  

Ja nyt en näe pyydettyjä puheenvuoroja joten – ja sitten näin 

kuitenkin. Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[2:15:30] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 



Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nythän 

käsittelemme kohtaa 19, ja 20:hän meni, että hallintotoimen 

johtaa, eikö se mennyt hallituksessa, meni toisella tapaa. Niin 

tulen sen esittämään sitten seuraavassa pykälässä kyllä 

toiseen tapaan, miten se oli alkujaan tuolla hallituksessa. 

Mutta hallitus äänesti sen niin. Näin tulen seuraavissa 

pykälissä esittämään. 

 

[2:16:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

No niin. Nyt en näe enempää puheenvuoropyyntöjä, joten 

mennään äänestykseen. Ja äänestetään tosiaan Sami Rajalan 

esityksestä, jonka aiemmin jo luin, ja olette varmasti kartalla, 

mistä on kyse, joten en käy sitä uudelleen lukemaan. Rajalan 

esitystä on kannattanut Hanni Joronen ja Maija Toivonen, 

joten menemme äänestämään. Voimme – 

nimenhuutoäänestys hyväksyttäneen.  

Ja äänestysjärjestys on siten, että kaupunginhallituksen 

pohjaesitys, joka on myös kaupunginjohtajan esitys, liitteen 2 

mukainen pykälä 19, on jaa. Ja sitten tuo Sami Rajalan 

tekemä muutosesitys on ei. 

Eli kaupunginhallituksen pohja on jaa ja Rajalan tekemä 

muutosesitys on ei. 

Maija Sieppi, ole hyvä. 

 

 

[2:17:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 

 

[2:17:49] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka äänestää jaa. 

 

[2:17:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 



 

[2:17:54] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää jaa. 

 

[2:17:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[2:18:00] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää ei. 

 

[2:18:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[2:18:08] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka äänestää jaa. 

 

[2:18:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti 

 

[2:18:13] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Äänestää jaa. 

 

[2:18:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Joronen Hanni. 

 

[2:18:16] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Joronen Hanni äänestää ei. 

 

[2:18:20] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 

[2:18:24] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää jaa. 

 

[2:18:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[2:18:29] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää jaa. 

 

[2:18:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[2:18:36] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Marko Kivi äänestää ei. 

 

[2:18:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Knuutila Heikki. 

 

 

[2:18:42] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki äänestää jaa. 

[2:18:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Kuusisto Kati oli poissa, elikkä Toivonen-Alastalo Hilu. 

 

[2:18:52] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

  Toivonen-Alastalo Hilu äänestää ei. 

 

[2:18:56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[2:18:58] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää ei. 

 

[2:19:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[2:19:05] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen äänestää ei. 

 



[2:19:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[2:19:11] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää jaa. 

 

[2:19:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[2:19:19] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Nord-Sarkola Kirsi äänestää jaa. 

 

[2:19:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[2:19:25] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää ei. 

 

[2:19:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[2:19:30] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko äänestää ei. 



 

[2:19:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[2:19:37] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää jaa. 

 

[2:19:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  (Pulkkinen) Mervi. 

 

[2:19:43] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää jaa. 

 

[2:19:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[2:19:49] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää ei. 

 

[2:19:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[2:19:56] Valtuutettu Sami Rajala 

 



  Rajala Sami äänestää ei. 

 

[2:19:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[2:20:21] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri äänestää ei. 

 

[2:20:05] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[2:20:08] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää jaa. 

 

[2:20:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[2:20:15] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää ei. 

 

[2:20:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[2:20:21] Valtuutettu Jouko Rytkönen 



 

  Rytkönen Jouko äänestää ei. 

 

[2:20:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[2:20:27] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämö Harri äänestää jaa. 

 

[2:20:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[2:20:36] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Saari Jukka äänestää jaa. 

 

[2:20:39] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[2:20:42] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salonen Jouni äänestää jaa. 

 

[2:20:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 



[2:20:48] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies äänestää ei. 

 

[2:20:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

Oliko Setälä Mika linjoilla? 

 

[2:21:09] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Joo, tässä oli pieniä teknisiä ongelmia. Jaa. 

 

[2:21:14] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[2:21:16] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija äänestää ei. 

 

[2:21:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija on poissa ja tilalla on Kivi Jorma. 

 

[2:21:32] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma äänestää jaa. 

 

[2:21:36] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Turja Sauli. 

 

[2:21:38] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli äänestää jaa. 

 

[2:21:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Jouni. 

 

[2:21:45] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni äänestää jaa. 

 

[2:21:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Kirsi. 

 

[2:21:51] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi äänestää jaa. 

 

[2:22:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  15 ei.  

   

[2:22:37] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat. 

 

[2:22:40] Valtuutettu Heli Piirainen 



 

  Sama täällä. 

 

[2:22:47] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Samoin. 

 

[2:22:50] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli kaupunginhallituksen pohjaesitys on tullut valtuuston 

päätökseksi äänin 20 jaa ja 15 ei. 

 

Hallintosääntöä eteenpäin. (--) [2:23:11] organisaatio ja 

tehtävät.  

Ei puheenvuoropyyntöjä. Sitten pykälä 21: toimialajohtajat. 

Ja tässähän on kaupunginhallituksessa tullut sitten muutoksia. 

Siellä on muutettu (--) [2:23:43] hallintojohtaja ja sitten sinne 

on ymmärtääkseni lisätty - tuossa kaupunginhallituksen 

pöytäkirjassa lukee, että pykälään 24 tehdään muutos, mutta 

käsittääkseni tämä piti olla pykälään 21 tekninen korjaus. Eli 

henkilöstöjohtaja on tehtäväalueen johtaja kaupunginjohtajan 

alaisuudessa. Ja se on sinne hyväksytty. 

(Puheenvuoropyyntö) Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[2:24:27] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Esitän, että hallintotoimen toimialaa 

johtaa henkilöstöjohtaja, niin kuin se on ihan kaikkein 

alkuperäisimmässä esityksessä ollut. 

Täytyykö kirjoittaa? Kiitos. 

 

[2:24:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä, kiitos, laita sinne keskusteluun, niin tulee (-) [2:24:56].  

Ja sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Rämö Harri, ole hyvä. 



 

[2:25:06] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Joo, kii- (--) [2:25:07] ehdotusta, muutosehdotusta. Ei muuta. 

 

[2:25:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ja puheenvuoropyyntö. Rajala, ole hyvä. 

 

[2:25:22] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, (puheenjohtaja). Itse tietysti tein tuossa 

kaupunginhallituksessa esityksen, joka kuulostaa mielestäni ja 

omaan suuhuni varsin loogiselta, eli hallintotoimen (--) 

[2:25:31] edelleenkään yhtään loogiselta, vaan varmasti jos 

joltakin muulta, maallikolta, kysyttäisiin, että kumpi johtaa 

hallintotoimea, hallintojohtaja vai henkilöstöjohtaja, niin 

veikkaan, että aika moni vastaisi, että hallintojohtaja varmasti. 

Mutta en tiedä, mikä tähän on (--) [2:26:02]. 

Itse olen tätä asiaa käsitellyt tällaisena organisaatioasiana ja 

miettinyt sitä organisaatiokaaviota ja (--) [2:26:10] 

hallintojohtaja ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli 

keskusteluissa, niin siihen saataisiin varmasti pätevä 

hallintojohtaja kohtuullisen isolle vastuualueelle. (-) [2:26:26] 

 

[2:26:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Kivi, ole hyvä. 

 

[2:26:39] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Kyllä minun täytyy kannattaa tuota 

Järvisen Hannun esitystä myöskin. Että kyllä se 

henkilöstöjohtaja hallintoa johtaa. Niin kyllä sen pitäisi mennä 

näin. Ei muuta. 

 



[2:26:58] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä ja sieltä on Järvisen 

Hannu tehnyt muutosesityksen, että hallintotoimea johtaa 

henkilöstöjohtaja, ja esitystä on kannattanut Rämö ja Kivi 

Jorma. Ja tuota, tästä sitten äänestetään. 

Ja nimenhuutoäänestyksellä esitän, että mennään, se sopinee. 

Ei vastalauseita. 

Ja äänestysjärjestys on siten, että kaupunginhallituksen 

päätösehdotusta kannattavat sanovat jaa ja Järvisen tekemää 

muutosehdotusta äänestävät ei. 

Eli kaupunginhallituksen pohja jaa ja Järvisen Hannun 

muutosesitys ei. 

Ja Maija Sieppi, ole hyvä. 

 

[2:28:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 

 

[2:28:25] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Ahonen Jukka äänestää ei. 

 

[2:28:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[2:28:31] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää ei. 

 

[2:28:35] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 



 

[2:28:27] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää jaa. 

 

[2:28:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[2:28:44] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka äänestää ei. 

 

[2:28:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti 

 

[2:28:50] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Äänestää ei. 

 

[2:28:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

 

[2:28:54] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Joronen Hanni äänestää jaa. 

 

[2:28:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Järvinen Hannu. 

 

[2:28:59] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää ei. 

 

[2:29:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[2:29:06] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää ei. 

 

[2:29:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[2:29:13] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää jaa. 

 

[2:29:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki. 

 

[2:29:19] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki äänestää ei. 

 

[2:29:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Kati oli poissa, elikkä Toivonen-Alastalo Hilu. 

 

[2:29:32] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

  Toivonen-Alastalo Hilu äänestää jaa. 

 

[2:29:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[2:29:42] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää jaa. 

 

[2:29:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[2:29:48] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen äänestää jaa. 

 

[2:29:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[2:29:55] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää ei. 

 



[2:30:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[2:30:02] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Nord-Sarkola Kirsi äänestää ei. 

 

[2:30:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[2:30:08] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää jaa. 

 

[2:30:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[2:30:13] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko äänestää jaa. 

 

[2:30:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[2:30:20] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää ei. 



 

[2:30:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[2:30:28] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää ei. 

 

[2:30:32] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[2:30:36] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää jaa. 

 

[2:30:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[2:30:43] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami äänestää jaa. 

 

[2:30:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[2:30:48] Valtuutettu Harri Rantala 

 



  Rantala Harri äänestää ei. 

 

[2:30:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[2:30:54] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää ei. 

 

[2:30:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[2:31:00] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää ei. 

 

[2:31:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[2:31:09] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää jaa. 

 

[2:31:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[2:31:14] Valtuutettu Harri Rämö 



 

  Rämö Harri äänestää ei. 

 

[2:31:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[2:31:19] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Saari Jukka äänestää ei. 

 

[2:31:24] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[2:31:27] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää ei. 

 

[2:31:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[2:31:35] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies äänestää jaa. 

 

[2:30:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

Oliko Setälä Mika linjoilla? 



 

[2:31:43] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika äänestää jaa. 

 

[2:31:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[2:31:50] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija äänestää jaa. 

 

[2:31:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Toivonen-Perttusen Tuijan tilalla Kivi Jorma. 

  (--) [2:32:02] 

Vaittinen Jouni. 

 

[2:32:12] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni äänestää ei. 

 

[2:32:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Kirsi. 

 

[2:32:20] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi äänestää ei. 

 



 

[2:32:55] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Elikkä siellä olisi 14 jaa ja 21 ei. 

 

[2:32:59] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Täysin samaa mieltä. 

 

[2:33:03] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Sama täällä. 

 

[2:33:06] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli todetaan, että Hannu Järvisen muutosehdotus on 

tullut valtuuston päätökseksi (--) [2:33:19] ja 21:llä ei (--) 

[2:33:24]. 

Ja sitten mennään eteenpäin. Eli oltiin pykälässä 21: 

toimialajohtajat.  

Otetaan tauko tuonne 4. luvun kohtaan, sen verran vielä 

maltatte. 

Eli mennään pykälään 22: toimialajohtajien yleinen 

ratkaisuvalta. 

Ja täällähän on sitten kaupunginhallituksessa yksimielisesti 

muutettu tuonne kohtaan (--) [2:34:04] euroon, muutettu tuo 

20000 euroa 10000 euroon.  

Ja nämä ovat kaupunginhallituksen yksimielisiä päätöksiä. 

Sitten en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

pykälään 23: tehtäväaluejohtajat. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään pykälään 24: 

tehtäväaluejohtajien yleinen ratkaisuvalta. 

Tähän kohtaan pidämme tauon ja palaamme 21.35 linjoille, ja 

jatketaan siitä sitten hallintosäännön –  

 



(Välihuuto.) [2:35:16] 

 

käsittelyä. Eli pidetään tauko.  

 

[2:47:38] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

No niin. Kello on 21:35, ja jatketaan valtuuston kokousta. Ja 

Maija Sieppi, otatko osallistujat, niin tiedetään, että kaikki on 

paikalla. 

 

[2:47:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joo. No niin, hetkinen. Elikkä Ahonen Jukka. 

 

[2:48:03] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka paikalla. 

 

[2:48:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[2:48:08] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla paikalla. 

 

[2:48:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[2:48:13] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 



  Einola-Virtanen Heli paikalla. 

 

[2:48:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[2:48:18] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka paikalla. 

 

[2:48:20] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti 

 

[2:48:22] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  On edelleen kotona. 

 

[2:48:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

 

[2:48:26] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Hanni Joronen paikalla. 

 

[2:48:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 

[2:48:30] Valtuutettu Hannu Järvinen 



 

  Hannu Järvinen on paikalla. 

 

[2:48:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[2:48:35] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila on paikalla. 

 

[2:48:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[2:48:42] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Täällä ollaan, paikalla. 

 

[2:48:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joo, selvä. Knuutila Heikki. 

 

[2:48:50] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki paikalla. 

 

[2:48:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Kuusisto Kati oli poissa. Oliko Toivonen-Alastalo Hilu? 

 



[2:48:57] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

  Hilu Toivonen-Alastalo paikalla. 

 

[2:49:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[2:49:03] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari paikalla. 

 

[2:49:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[2:49:10] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen edelleen paikalla. 

 

[2:49:13] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[2:49:17] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Paikalla. 

 

[2:49:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 



 

[2:49:22] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola paikalla. 

 

[2:49:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. (--) [2:49:26] Marko. 

 

[2:49:31] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko on paikalla. 

 

[2:49:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[2:49:37] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli – mitä ihmettä. Piirainen Heli paikalla. 

 

[2:49:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[2:49:44] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi (paikalla). 

 

[2:49:50] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



  Puomila Janita on paikalla. 

 

[2:49:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[2:49:54] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami paikalla. 

 

[2:49:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. (--) [2:49:58] Roininen Saija. 

 

[2:50:04] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen on paikalla. 

 

[2:50:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[2:50:09] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika on paikalla. 

 

[2:50:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[2:50:14] Valtuutettu Jouko Rytkönen 



 

  Jouko Rytkönen on paikalla. 

 

[2:50:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[2:50:20] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämö Harri on linjalla. 

 

[2:50:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[2:50:24] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Saari Jukka on paikalla. 

 

[2:50:26] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[2:50:29] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jounikin edelleen paikalla. 

 

[2:50:32] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 



[2:50:36] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Paikalla. 

 

[2:50:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 

[2:50:40] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika on läsnä. 

 

[2:50:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. (--) [2:50:45] 

Ja Toivonen-Perttunen Tuija poissa, ja oliko varajäsen Kivi 

Jorma? 

 

[2:50:52] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma on paikalla täällä, virtuaalisesti. 

 

[2:50:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Turja Sauli. 

 

[2:51:00] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli on paikalla. 

 

[2:51:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Vaittinen Jouni. 

 

[2:51:05] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni on paikalla. 

 

[2:51:08] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Vaittinen Kirsi. 

 

[2:51:10] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi on paikalla. 

 

[2:51:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Käydäänkös viranhaltijat vielä? 

 

[2:51:20] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kyllä, joo. 

 

[2:51:25] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

  Peltola Antti paikalla. 

 

[2:51:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Loppi Inka. 

 



[2:51:36] Kaupunginhallituksen jäsen Inka Loppi 

 

  Loppi Inka on paikalla. 

 

[2:51:39] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Elikkä Jori Tirri. 

 

[2:51:44] Nuorisovaltuutettu Jori Tirri 

 

Jori Tirri paikalla, mutta totean, että pitää lopettaa kokous 

tähän omalta osalta ja mennä nukkumaan. 

 

[2:51:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Joo, selvä. Merkataan tänne pöytäkirjaan tuo poistumisaika. 

Sitten Anttila Elina. 

 

[2:52:21] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Nyt taitaa Elinalla olla jotain häikkää. Häikkää mikrofonissa 

Elinalla, mutta kuva näkyy. 

 

[2:52:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Jokinen Jari. 

 

[2:52:42] Va. kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokinen 

 

  Jokinen Jari on paikalla. 

 

[2:52:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Sitten Jämsén Virve. 

 

[2:52:49] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén 

 

  Virve Jämsén paikalla. 

 

[2:53:02] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

  Paikalla ollaan. 

 

[2:53:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Mäkinen Asko. 

 

[2:53:07] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen 

 

  Mäkinen Asko paikalla. 

 

[2:53:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Puhka-Susi Mari. 

 

[2:53:13] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 

 

  Mari Puhka-Susi on paikalla 

 

[2:53:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Selkämaa Kati. 

 



[2:53:21] Johtoryhmän sihteeri Kati Selkämaa 

 

  Kati Selkämaa on paikalla. 

 

[2:53:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Sinivuori Briitta-Liisa 

 

[2:53:28] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

  Sinivuori Briitta-Liisa paikalla. 

 

[2:53:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Eli kaikki ovat sitten paikalla, paitsi (--) [2:53:42] 

 

[2:53:56] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Jatkamme hallintosäännön käsittelyä. Eli ollaan – hetki pieni – 

ollaan pykälässä 6. Jatketaan hallintosäännön käsittelyä 

luvusta 4: konserniohjaus ja sopimustenhallinta ja pykälä 25: 

konserninjohto. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. (--) [1:54:30] tehtävät ja 

toimivallan jako. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 27: 

sopimusten hallinta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään sivulle 9 ja luku 5: 

toimielinten tehtävät ja toimivallan jako. 28. pykälä ja 

valtuuston tehtävät. 

Ja sitten ei näy puheenvuoropyyntöjä, joten mennään 

pykälään 29: kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta. (--) 

[2:55:16] tehty kaupunginhallituksessa yksimielisiä muutoksia 

tuolla kohtaan 1. (--) [2:55:25] tuhanteen, ja kohdassa 2 

sama homma, ja pykälässä 7 (--) [2:55:35] euroon. 



Ei puheenvuoropyyntöjä. Mennään sivulle 10, jossa jatkuu 

kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta.  

Ei pyydettyjä (--) [2:55:59] henkilöstöjaoston tehtävät ja 

ratkaisuvalta. 

Ei (--) [2:56:14]. Pykälä 30: kaupunginhallituksen alaisten 

viranhaltijoiden tehtävät ja toimintavalta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja.  

Mennään pykälään 31: valiokuntien ja lautakuntien yleinen 

ratkaisuvalta ja niiden tehtävät. Ja se jatkuu tuonne sivulle 12. 

(--) [2:56:45] yksimielisiä ratkaisuja kohdassa 6. Tuo 40000 

euroa muuttuu 20000 euroon, ja kohdassa 7 20000-40000 (--) 

[2:57:03] euroon. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 32: 

elinvoimalautakunta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. § 33: elinvoimalautakunnan 

alaisten viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Ja täällä on (--) 

[2:57:31] 10000 euroa kohdassa 1 20000 euroksi. 

Sitten mennään pykälään 34: (perusturvalautakunta, 

yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta) ja yksilöjaosto. 

Sivu 13 ja jatkuu sivulla 14. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Sivu 14, sieltä pykälä 35: 

sivistyslautakunta. Ja tänne on kaupunginhallitus yksimielisesti 

lisännyt, että sivistyslautakunta vastaa myös kulttuuri- ja 

vapaa-aikapalveluiden tehtäväalojen toiminnasta. 

Siihen tekisin itse teknisen korjauksen. Siellä lukee: 

”sivistyslautakunta vastaa myös ja kulttuuri- ja vapaa-

aikapalveluiden” eli otettaisiinko sieltä se yksi ylimääräinen (--

) [1:59:01].  

 

(Välihuuto.) [2:59:12] 

 

Kiitos. Ja tämä voitaneen, tämä tekninen korjaus, tehdä 

yksimielisesti. 

(--) [2:59:34] kuusi: tekninen lautakunta, ja se jatkuu siellä (-

-) [2:59:38]. 

Pyydän sulkemaan (mikrofonit) (--) [2:59:46] käynnissä, niin 

ei kuulu ylimäärisiä ääniä taustalta. 

Ja sitten mennään pykälään 37 (--) [3:00:00] valta.  



Sitten mennään – ei näy pyydettyjä puheenvuoroja – joten 

mennään pykälään (--) [3:00:17]. Ei pyydettyjä 

puheenvuoroja, joten mennään sivulle (--) [3:00:31] päättää 

asiakirjan antamisesta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 40: asian 

ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. § 41: asian ottaminen 

valiokunnan tai lautakunnan käsiteltäväksi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. (--) [3:01:05] päätöksen 

ilmoittaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. (--) [3:01:16] asioissa. Ja 

pykälä 43: kaupunginhallituksen yleistoimivalta 

henkilöstöasioissa.  

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 44, joka 

löytyy sivulta 17. Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä 

nimikkeen muuttaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 45: 

virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään (--) 

[3:02:00]. 

Siellä on puheenvuoropyyntö. Toivonen Maija, ole hyvä. 

 

[3:02:23] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Tähänhän kaupunginhallitus teki 

muutoksen, tähän kaupunginjohtajan pohjaesitykseen näistä 

henkilövalinnoista. Elikkä tämä pohjaesitys meillä on, että 

kaupunginhallitus valitsee tehtäväalueiden johtajat, 

elinkeinopäällikön (--) [3:02:42] ja (varhaiskasvatusjohtajat). 

Meillä on aivan upeat ja tosi paljon töitä tekevät lautakunnat, 

joissa on edustajia jokaisesta puolueesta. Ja minä todellakin 

toivon, että näiden lautakuntien tekemää työtä arvostettaisiin 

myös siellä kaupunginhallituksessa ja pidettäisiin tämä 

kaupunginjohtajan pohjaesityksessä, että valiokunta ja 

lautakunnat ratkaisevat tehtäväalueiden johtajat, 

elinkeinopäällikön, koulujen hallinnolliset rehtorit, 

apulaisrehtorit ja varhaiskasvatusjohtajan. Lautakunnan – 

lautakuntien – tehtävänä on toimia lähellä sitä 

palvelutuotantoa ja johtaa ja valvoa erilaista palveluiden 

tuottamista kunnassa siten, kuten valtuusto on 

hallintosäännössä määritellyt. Eikö tässä kohtaa lautakunta 



olisi kyllä huomattavasti kaupunginhallitusta parempi 

asiantuntija tekemään näitä henkilöstövalintapäätöksiä?  

Elikkä esitän, että lautakunta ja valiokunnat valitsevat 

tehtäväalueiden johtajat, elinkeinopäällikön, koulujen 

hallinnolliset rehtorit, apulaisrehtorit ja 

varhaiskasvatusjohtajan. Kiitoksia. 

 

[3:04:02] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja hyvä huomio Maijalta, enpäs itse huomannut. Minulla 

oli merkintä siitä, että siellä on tosiaan kaupunginhallituksessa 

tehty muutos tuohon kohtaan. Laitatko, Maija, sen kirjallisena 

vielä tuonne keskusteluun, sen esityksen. 

Sitten Leinonen Jaakko, ole hyvä. 

 

[3:04:23] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kannatan tuota Toivosen 

esitystä. Ja ollaan tässä sikäli (alkuperäisen) kannalla. 

 

[3:04:39] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos, sitten Setälä. Ole hyvä. 

 

[3:03:43] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Kannatan myös lämpimästi Toivosen ehdotusta. 

 

[3:04:49] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Piirainen. 

 

[3:05:00] Valtuutettu Heli Piirainen 

 



Joo, kiitos, puheenjohtaja. Kannatan myös ja kannatan 

väkevästi myös tuota valtuutettu Toivosen klausuulia siitä, 

että nyt olisi korkea aika, tai oikeastaan viimeistään 

seuraavalla valtuustokaudella, ryhtyä arvostamaan näiden 

lautakuntien asiantuntijuutta niin kaupunginhallituksessa 

mutta myös meillä täällä valtuustossa. 

 

[3:05:39] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Rupponen Mika, ole hyvä. 

 

[3:05:51] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Pistin sinne jo tekstinkin, että kannatan 

tuota Maijan esitystä. Kiitos. 

 

[3:06:00] Puheenjohtaja Janita Puomila  

 

Kiitoksia. Ja olettanen, koska asiasta on 

kaupunginhallituksessa äänestetty, niin ei varmaankaan mene 

yksimielisesti, joten menemme äänestämään. Ja tuota, 

nimenhuutoäänestys sopinee. 

Ja äänestysjärjestyksenä siten, että kaupunginhallituksen 

pohjaesitys, eli jossa kaupunginhallitus valitsevat 

tehtäväalueiden johtajat, elinkeinopäällikön, koulujen 

hallinnolliset rehtorit, apulaisrehtorit ja 

varhaiskasvatusjohtajan. Eli se oli pohjaehdotus ja jaa, ja 

Toivosen Maijan muutosesitys on ei. Eli valiokunta ja 

lautakunnat valitsevat tehtäväalueiden johtajat, 

elinkeinopäällikön, koulujen hallinnolliset rehtorit, 

apulaisrehtorit ja varhaiskasvatusjohtajan. Eli se oli 

muutosesitys eli ei. 

Eli edelleen, äänestysjärjestys: jaa on pohja ja ei on Maija 

Toivosen tekemä muutosesitys. 

Ja Siepin Maija, ole hyvä. Mennään äänestämään. 

 

[3:07:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Ahonen Jukka. 

 

[3:07:39] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Ahonen Jukka äänestää jaa. 

 

[3:07:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[3:07:43] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää jaa. 

 

[3:07:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[3:07:49] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää ei. 

 

[3:07:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[3:07:58] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka äänestää ei. 

 

[3:08:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Humaloja Matti. 

  Humaloja Matti. 

 

[3:08:14] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Äänestää jaa. 

 

[3:08:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

 

[3:08:19] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Joronen Hanni äänestää ei. 

 

[3:08:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 

[3:08:25] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää jaa. 

 

[3:08:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[3:08:30] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää ei. 



 

[3:08:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[3:08:37] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää ei. 

 

[3:08:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki. 

 

[3:08:44] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki äänestää jaa. 

 

[3:08:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Kuusisto Kati oli poissa, ja varajäsen Toivonen-Alastalo Hilu. 

Eikö ollut Toivonen. Joo. 

 

[3:08:54] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

Juu. Toivonen-Alastalo Hilu. Oho, mikki vinossa. Toivonen-

Alastalo Hilu äänestää ei. 

 

[3:09:05] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[3:09:07] Valtuutettu Sari Lapinleimu 



 

  Lapinleimu Sari äänestää ei. 

 

[3:09:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[3:09:13] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen äänestää ei. 

 

[3:09:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[3:09:21] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää jaa. 

 

[3:09:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[3:09:31] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola äänestää jaa. 

 

[3:09:36] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 



[3:09:38] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää ei. 

 

[3:09:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[3:09:43] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko äänestää ei. 

 

[3:09:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[3:09:50] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää ei. 

 

[3:09:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[3:09:56] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää jaa. 

 

[3:09:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 



 

[3:10:03] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää ei. 

 

[3:10:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[3:10:09] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami äänestää ei. 

 

[3:10:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[3:10:14] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri äänestää ei. 

 

[3:10:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[3:10:21] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää ei. 

 

[3:10:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Rupponen Mika. 

 

[3:10:25] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää ei. 

 

[3:10:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[3:10:32] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää ei. 

 

[3:10:35] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[3:10:41] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämön Harri äänestää jaa. 

 

[3:10:44] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[3:10:46] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Saari Jukka äänestää jaa. 

 

[3:10:50] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Salonen Jouni. 

 

[3:10:54] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää ei. 

 

[3:10:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[3:11:01] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies äänestää ei. 

 

[3:11:05] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 

[3:11:08] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika äänestää ei. 

 

[3:11:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[3:11:16] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija äänestää ei. 

 



[3:11:20] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Ja Toivonen-Perttunen Tuija oli poissa, ja Kivi Jorma, 

varajäsen. 

   

[3:11:26] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma äänestää ei. 

 

[3:11:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Turja Sauli. 

 

[3:11:33] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli äänestää ei. 

 

 [3:11:36] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Vaittinen Jouni. 

 

[3:11:38] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni äänestää ei. 

 

[3:11:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Vaittinen Kirsi. 

 

[3:11:44] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 



  Vaittinen Kirsi äänestää ei. 

 

 [3:12:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  10 jaa ja 25 ei. 

 

[3:12:28] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Täällä samat lukemat. 

 

[3:12:34] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Samoin. 

 

[3:12:37] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli Maija Toivosen muutosesitys on tullut valtuuston 

päätökseksi äänin 10 jaa ja 25 ei. Eli todetaan, että Maija 

Toivosen esitys tuli päätösesitykseksi – päätökseksi, ei 

esitykseksi. 

Sitten mennään pykälään 47: koeajan määrääminen. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 48: kelpoisuusvaatimukset. 

§ 49: henkilöstön tehtäväkuvaukset. 

ja § 50: viran haettavaksi julistaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 51: palvelussuhteeseen ottaminen. 

Ja ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 52: ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 53: virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen 

virantoimituksen alkamista. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 



§ 54: harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 55: muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat. 

Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[3:15:07] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En tiedä, että 

menikö se tuonne nyt sitten, se edellinen pykälä tuossa. Mutta 

tuota, kun meillä on aikaisemmin ollut tällainen pykälä kuin 

21, joka on täällä ollut, ja mistä täältä on niin kuin poistettu, 

täältä on vedetty yli ja siirretty muualle. Niin minä en ole niitä 

muualta täältä löytänyt. Elikkä virkavapaissa ja muissa 

myöntäminen, haluaisin, että ne olisivat jonkinlaisessa 

järjekkäässä, ettei niitä, kun on, tässä nyt ehdotetaan 

toimialajohtajille, niin sitten siinä käy niin, että ne saattavat, ei 

ole niin kuin tasapuolisesti, niitä anneta ja myönnellä. Mitenkä 

sitten onkaan, elikkä on eri – ja sitten, kun tämä on ollut (--) 

[3:15:57] ja vielä muutettiin takaisinkin tähän, mitä meillä on 

nyt voimassa. 

Ja minä haluaisin nyt lisätä tähän sitten tämän, 21-pykälästä, 

vanhasta, olevan kohdan 3. Elikkä siellä on: myöntävät 

henkilöstöjaoston erikseen antamia (--) [3:16:21] virka-ja 

työ- (-) [3:16:27] virkavapaiden tai työloman ajalta 

maksettavan palkan määrä. Jos harkittavaksi tulee palkan 

määrä, siitä päättää kaupunginhallituksen (--) [3:16:38] kun 

minä alan tätä tänne kirjoittaa.  

Mutta jos sihteeri saisi sen sieltä ryhmästä, sieltä 

aikaisemmista (--) [3:16:53] yksi, missä on viranhaltijoiden 

ratkaisuvalta henkilöstöasioissa, niin siellä kohta 3, 21-

pykälästä kohta 3, siirrettyä tähän. Sitä esitän. 

 

[3:17:09] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

(-) sen tuonne keskusteluun, niin tulee kaikille selkeäksi, ja 

sen sieltä kokouksen sihteeri saa sitten kopioitua sinne 

sellaisenaan. 

 

  (Välihuuto.) [3:17:24] 



 

  Joo.  

 

[3:20:43] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  No niin, nyt sain kirjoitettua. 

 

[3:20:46] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Eli Hannu Järvinen esittää, että, olikos se pykälään 

54 lisätään, vai 55? 

 

[3:21:04] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Kyllä (-) [3:21:04] virka- ja työvapaat. 

 

[3:21:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Eli pykälä 54, ja sinne lisätään, että: ”Myöntävät 

henkilöstöjaoston erikseen antamia yleisohjeita noudattaen 

harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan, mikäli harkittavaksi ei 

tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan 

määrä. Jos harkittavaksi tulee palkan määrä, siitä päättää 

kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto.” 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten totean, että Järvisen 

Hannun esitys – jaha, puheenvuoropyyntö. Leinonen, ole hyvä. 

 

[3:21:56] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Henkilöstöjaoston jäsenenä kannatan 

tätä Järvisen esitystä, koska tässä on niin kuin tavallaan se, 

että jos ei ole selkeätä linjaa, niin henkilöstöjaosto voi ottaa 

sitten siihen linjan. Koska se on totta, että tämä on täältä nyt 

poistunut tässä käsittelyn yhteydessä. 

 



[3:22:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Selvä. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Setälä, ole hyvä. 

 

[3:22:40] Valtuutettu Mika Setälä 

 

No, itse kyllä uskaltaisin tässä luottaa, että johtoryhmässä 

keskustelevat ihmiset keskenään, luovat yhteiset linjaukset, ja 

sitä myötä sitten toimitaan näissäkin asioissa kaupungissa 

(linjakasta.) Mutta en nyt lähde tästä äänestyttämään 

porukkaa, mutta on tämä nyt vähän tällaista 

mikromanagerointia tällainen.  

 

[3:23:06] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ja puheenvuoropyyntö: Rajala, ole hyvä. 

 

[3:23:10] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Setälä sanoi hyvin tässä, kiteytti, että 

tosiaan, kyllä sinne nyt linja saadaan luotua toimialajohtajilla, 

ja näillä yleisillä muutoksilla tähän hallintosääntöön on haettu 

juuri sellaista joustavuutta kaupungin toiminnassa, ja 

vieritetään sitä vastuuta organisaatiossa alaspäin, mikä on 

yleensä tehokkaan organisaation merkki. Että, kyllä mielelläni 

vaikka äänestän tämän asian, että saadaan tuolla 

pohjaesityksellä tämä menemään läpi. 

 

[3:23:47] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ja en näe muita puheenvuoropyyntöjä, ja Järvisen Hannu on 

tehnyt Leinosen kannattaman esityksen, että pykälään 54 

lisätään: ”Myöntävät henkilöstöjaoston erikseen antamia 

yleisohjeita noudattaen harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan, 

mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta 

maksettavan palkan määrä. Jos harkittavaksi tulee palkan 

määrä, siitä päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto.” 

Ja nimenhuutoäänestys sopinee. 



Ja äänestysjärjestyksenä on siten, että kaupunginhallituksen 

pohja on jaa ja Järvisen tekemä muutosesitys on ei. 

Eli kaupunginhallituksen pohja on jaa ja Järvisen tekemä 

muutosesitys on ei. 

Maija Sieppi, ole hyvä, kun olet valmis. 

Anteeksi, anteeksi. Siellä on puheenvuoropyyntö vielä. 

Piirainen Heli. Ole hyvä. 

 

[3:25:10] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Ei haittaa, puheenjohtaja, tuli näköjään vielä kahteen kertaan 

varmuuden vuoksi. Pyysin puheenvuoron sitä varten, että jos 

minä oikein tulkitsin, niin onko tässä mahdollisuutta 

puheenjohtajan kysyä, että voidaanko hyväksyä yksimielisesti.  

 

[3:25:26] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ymmärsin Rajalan puheesta, että ei voida hyväksyä 

yksimielisesti, kun hän halusi asian äänestyttää. 

 

[3:25:37] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Oikein ymmärretty, puheenjohtaja. 

 

[3:25:41] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli jatkamme äänestämään, ja toistan vielä. Eli 

äänestysjärjestyksenä: jaa on pohja, kaupunginhallituksen 

pohjaehdotus, ja ei on Järvisen tekemä muutosehdotus. Ja nyt 

Maija Sieppi, ole hyvä. 

 

[3:26:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  No niin. Eli Ahonen Jukka. 

 



[3:26:07] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Ahonen Jukka äänestää ei. 

 

[3:26:13] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[3:26:14] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää ei. 

 

[3:26:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[3:26:21] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää ei. 

 

[3:26:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

Oliko Heinonen Hilkka vielä siellä linjoilla? 

Näyttäisi olevan Hilkka ainakin linjoilla, että pitäisi tuo mikki 

vain avata nyt. 

Elikkä Hilkalla näyttäisi tuo mikki olevan kiinni, niin. 

Nyt taisi tipahtaa kokouksesta. 

Olisiko tuo IT paikalla, soittaisiko he Hilkalle, että onko siellä 

jotain ongelmia? 

 

[3:29:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Siellä Saramiehen Jaana kysyy, että voidaanko jatkaa 

äänestystä ja kysyä lopussa Hilkan ääni. Osaako Maija vastata 

tähän? 

 

[3:29:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Tuota, minun ymmärtääkseni kokous pitää keskeyttää niin 

pitkäksi aikaa, kunnes tämä henkilö on saatu mukaan 

kokoukseen. 

 

[3:29:29] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Selvä. 

 

[3:29:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nyt näyttäisi liittyneen. Heinonen Hilkka, oliko paikalla? 

Oliko Heinonen Hilkka siellä paikalla? Mikki on ainakin auki. 

Nyt on näköjään mikki kiinni, että sen voisi avata tässä 

vaiheessa. 

Kuuleeko Hilkka edelleen sinne? 

Osaisiko IT sanoa, että oliko Hilkalla jotain ongelmaa siellä? 

Kuuleeko Hilkka, oliko siellä jotain ongelmaa tai. 

 

[3:33:02] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

Tässä nyt voi tehdä mitä vain, kun ei tämä, nyt kestää taas 

tämä.  

 

 [3:33:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nyt näyttäisi Hilkalla oleva mikki auki, niin. 



 

 

[3:33:14] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Joo, nyt tuli. Nyt – meni ääni jostain syystä pois välillä. 

 

[3:33:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  No niin, nyt on Hilkka paikalla ja Hilkka todettu läsnäolijaksi. 

Eli voidaan jatkaa tuota äänestystä. Ja mitäs Hilkka Heinonen 

äänestää? 

 

[3:33:33] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Jaha, nyt meni jo ohitsekin. Mutta ”jaa” piti äänestää. 

  Äänestää jaa. 

 

[3:33:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kertaako puheenjohtaja vielä tämän? 

 

[3:33:44] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Eli siellä tosiaan kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja 

sitten Hannu Järvisen tekemä muutosesitys tuohon pykälään 

54 oli ei. 

 

[3:33:59] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Eikös se ollut 55, vai oliko minulla tuossa väärin. 

 

[3:34:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Se piti tulla pykälään 54. (--) 

 

[3:34:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  No niin. Eli Heinonen Hilkka äänesti jaa. 

 

[3:34:13] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Jaa, juu. 

 

[3:34:14] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  No niin. Sitten Humaloja Matti. 

 

[3:34:16] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Ei. 

 

[3:34:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

 

[3:34:22] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Joronen Hanni äänestää jaa. 

 

[3:34:26] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 



[3:34:28] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää ei. 

 

[3:34:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[3:34:33] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää ei. 

 

[3:34:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[3:34:41] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää ei. 

 

[3:34:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki. 

 

[3:34:47] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki äänestää ei. 

 

[3:34:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



Kuusisto Kati oli poissa, ja mitäs Toivonen-Alastalo Hilu, 

varajäsen? 

 

[3:34:57] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

Toivonen-Alastalo Hilu äänestää jaa. 

 

[3:35:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[3:35:05] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää jaa. 

 

[3:35:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[3:35:11] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen äänestää ei. 

 

[3:35:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[3:35:18] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää ei. 

 



[3:35:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[3:35:24] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola äänestää ei. 

 

[3:35:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[3:35:30] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää jaa. 

 

[3:35:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[3:35:36] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko äänestää jaa. 

 

[3:35:39] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[3:35:42] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää ei. 



 

[3:35:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[3:35:48] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää ei. 

 

[3:35:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[3:35:55] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää jaa. 

 

[3:35:59] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[3:36:00] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami äänestää jaa. 

 

[3:36:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[3:36:06] Valtuutettu Harri Rantala 

 



  Rantala Harri äänestää ei. 

 

[3:36:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[3:36:13] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää ei. 

 

[3:36:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[3:36:20] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää ei. 

 

[3:36:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[3:36:30] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää jaa. 

 

[3:36:32] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[3:36:35] Valtuutettu Harri Rämö 



 

  Rämön Harri äänestää ei. 

 

[3:36:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[3:36:40] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Saari Jukka äänestää ei. 

 

[3:36:44] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[3:36:47] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää ei. 

 

[3:36:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[3:36:54] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies äänestää jaa. 

 

[3:36:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 



[3:36:59] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika äänestää jaa. 

 

[3:37:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[3:37:04] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija äänestää jaa. 

 

[3:37:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Sitten Kivi Jorma. 

   

[3:37:11] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma äänestää ei. 

 

[3:37:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Turja Sauli. 

 

[3:37:18] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli äänestää jaa. 

 

 [3:37:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Vaittinen Jouni. 



 

[3:37:24] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni äänestää jaa. 

 

[3:37:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Vaittinen Kirsi. 

 

[3:37:29] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi äänestää ei. 

 

 

[3:38:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja tulokseksi sain 21 ei ja 14 jaa. 

 

[3:38:09] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Saman tuloksen. 

 

[3:38:15] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Sama täällä. 

 

[3:38:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli todetaan, että Hannu Järvisen muutosesitys on tullut 

valtuuston päätökseksi äänin 14 jaa ja 21 ei. Ja sitten 

jatketaan hallintosäännössä eteenpäin, eli § 55: muut kuin 

harkinnanvaraiset virkavapaat. 



Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 56: virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten 

määräysten soveltaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 57: viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään sivulle 20. § 58: sivutoimet. 

Ja puheenvuoropyyntö. Hannu Järvinen, ole hyvä. 

 

[3:39:29] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. 

58-pykälään, missä lukee tämä teksti, niin siihen henkilöstön 

osalta vedetään tuo toimialajohtaja yli ja siihen pannaan 

henkilöstöjaosto. Tässäkin perusteena se, että olisi yhtenäinen 

linja ja pystyttäisiin hyvin tarkastelemaan näitä asioita, kun ne 

olisivat kaikilta toimialajohtajilta yhdessä paikassa. Ei muuta. 

Kirjoitan sen tuohon vielä. 

 

[3:40:10] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Saramies Jaana, 

ole hyvä. 

 

[3:40:16] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

Kiitos. Halusin sellaisen asian nostaa esiin, että minä toivoisin, 

että Akaan kaupungilla vallitsisi luottamushenkilöiden ja 

viranhaltijoiden ja toimialajohtajien välillä sellainen 

keskinäinen luottamus, missä pystyttäisiin tällaisista asioista 

luottamaan, että ilman yksittäisen jaoston väliin tulemista 

pystyttäisiin olemaan varmoja siitä, että kyllä ne päätökset 

ovat yhdenvertaisia, ja voidaan luottaa meidän 

toimialajohtajiin. En siis kannata Hannu Järvisen 

muutosesitystä. 

 

[3:41:00] Puheenjohtaja Janita Puomila. 



 

  Kiitos. Puheenvuoropyyntö: Joronen Hanni. Ole hyvä. 

 

[3:41:07] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

Kiitos. Komppaan Jaanaa tässä, ja olenkin aika ihmeissäni 

siitä, että minkä takia poliitikkojen pitäisi päättää kenenkään 

sivutoimiluvista. Että kyllä se on esimiehen tehtävä siellä 

organisaatiossa, ei poliitikkojen tehtävä. Kiitos. 

 

[3:41:29] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli sieltä Hannu Järvinen esitti, että, olikos se niin, että 

toimialajohtaja muutetaan henkilöstöjaostoksi, ja se oli 

pykälään 58. 

Järvinen, ole hyvä. 

 

[3:41:58] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Joo, kyllä kuuluu näin pykälään 58. Ja tähän vielä sitten noille 

edellisille puhujille, niin kyllähän henkilöstöjaostossahan on, 

henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja, ja 

hänellä tämä asia on sitten hallussa, kun nämä (-) [3:42:16]. 

Ei näitä niin kuin, kyllä poliitikko päättää, mutta se, että tässä 

olisi yhtenäinen linja. Meillä kyllä aikaisemmin on täällä ollut 

vähän erilaisia linjoja. Elikkä jos voin sanoa, niin tämä on ihan 

vain tällainen kontrollointi. Ei muuta, kiitos. 

 

[3:42:38] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten puheenvuoropyyntö. Ahonen, ole hyvä. 

 

[3:42:42] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan tuota Järvisen esitystä, ja 

nimenomaan sen vuoksi, että kohtelu on kaikille sama. 



 

[3:42:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ja sitten puheenvuoropyyntö: Toivonen-Alastalo Hilu, ole 

hyvä. 

 

[3:43:06] Hilu Toivonen-Alastalo 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tartun tuohon sanaan luottamus, että 

mielestäni luottamus nimenomaan viranhaltijoita ja kaupungin 

työntekijöitä kohtaan on se, on minun mielestä sitä, että 

meidän ei tarvitse – nyt nukuttaa, ja sanat eivät löydy. Siis 

meidän ei tarvitse luottamushenkilöinä puuttua joka asiaan. 

Poliitikkojen ei pidä (tällaiseen) mennä. En siis kannata 

Järvisen esitystä. 

 

[3:43:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli todetaan, että Hannu Järvinen on tehnyt 

muutosesityksen pykälään 58, jossa toimialajohtaja 

muutetaan henkilöstöjaostoksi koskien sivutoimilupia.  

Ja siellä on edelleen puheenvuoropyyntö. Ahonen Jukka, ole 

hyvä. 

 

[3:44:13] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos. Ihan lyhyt kommentti, että minun nähdäkseni kysymys 

ei ole epäluottamuksesta, vaan siitä, että kohtelu on kaikille 

tasapuolinen ja sama. Missään nimessä kysymys ei ole siitä 

epäluottamuksesta. 

 

[3:44:34] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Selvä. Ja sitten mennään äänestämään. 

Jaha, puheenvuoropyyntö: Toivonen Maija, ole hyvä. 

 



[3:44:42] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

Kiitoksia. Valtuutettu Ahoselle sen verran, että eikö se juuri ole 

sitä epäluottamusta, että epäillään, että meidän johtavat 

viranhaltijat eivät pysty keskenään sopimaan yhtenäisistä 

käytännöistä. Erittäin – minun mielestäni on kysymys 

pelkästään epäluottamuksesta.  

 

[3:45:03] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Tuleeko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? 

Ei näy, joten mennään äänestämään. 

Ja vielä tulee. Saramies Jaana, ole hyvä. 

 

[3:45:22] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Olen samoilla linjoilla kuin tuossa 

edeltäjä, Maija Toivonen, ja lisäksi puutun yhteen sanaan, 

jonka tuossa jälkimmäisessä puheenvuorossa Hannu Järvinen 

totesi aivan lopuksi, että kyseessähän on kontrollointi. 

Kehottaisin jokaista pohtimaan sitä, että onko oikeasti meidän, 

poliitikkojen, tehtävänä kontrolloida tällaista asiaa, jossa 

henkilöstöjohtajan yhdessä toimialajohtajien kanssa luomat 

yhteiset säännöt toimisivat mielestäni tehokkaammin. 

 

[3:46:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten vielä puheenvuoropyyntö: Järvinen Hannu. 

 

[3:46:46] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Juuri niin kuin 

Ahonen tuossa aikaisemmin sanoi, niin tämähän ei ole mitään 

epäluottamusta vaan tämä on juuri se, että kaikkia 

kohdeltaisiin tasapuolisesti. Se - voidaan vaikka nyt katsoa 

tätä hallintosääntöä, niin kyllähän täältä 

henkilöstöjohtajaltakin on aika paljon valtaa viety pois. Ja 



voidaan tässä vaikka kysyä, että kuinka paljon 

henkilöstöjohtaja on tätä paperia ollut tekemässä. Niin tämä 

näyttää siltä, että onko meillä täällä se luottamus ja mietintä. 

Ja mitenkä tätä hallintosääntöä yleensä rakennettiin.  

 

[3:46:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Peltolan Antti, ole hyvä. 

 

[3:47:01] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Tämä tosiaan, tämä 

hallintosäännön laadinta, niin siitä on jonkin verran tullut tässä 

matkan varrella kysymyksiä tähän, niin kuin tässä taisi 

alkupuheenvuoroissa käydä ilmi, niin tämä on ollut pitkä 

prosessi, ja me aloitettiin hallintosäännön valmistelu tuossa jo 

2019-vuoden puolella ja siinähän hallintopäällikkö Salla Saari-

Männistö teki hyvän pohjatyön, ja se laitettiin sitten 

johtoryhmälle kommenteille.  

Ja tuossa muutamia päivämääriä ihan mielenkiinnosta 

tsekkasin, niin me olemme tosiaan sitä käsitelleet 

johtoryhmässä yhteensä neljänä kertana, siellä on ollut, ollaan 

käsitelty 4.9 tiettyjä teemoja, ollaan käsitelty 6.11, ollaan 

käsitelty 3.11, ja sitten meillä on ollut tuollainen mm. 

johtoryhmän koko päivän tällainen tilaisuus, jossa ollaan 

hallintosääntöä valmisteltu tuolla tammikuun puolella. Ja silloin 

me, tuossa alussa, kun aloitettiin tämä valmistelu, niin 

asetettiin tavoitteeksi se, että saadaan tämä hallintosääntö 

pulkkaan siinä matkan varrella.  

Tässä vain muutamia esimerkkejä. Tämän lisäksi toki 

hallintopäälliköllä on sitten ollut ainakin osan toimialajohtajista 

kanssa vielä ihan kahdenkeskisiä palavereita, joissa tätä on 

käyty läpi, ja on tosiaan hallintosääntöä sitten eri vaiheissa 

lähetetty aina sitten myös tiedoksi. Tässä lyhyesti. 

 

[3:48:50] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten siellä oli puheenvuoropyyntö. Piirainen, ole 

hyvä. 

 



[3:48:58] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Meinasin olla ihan hiljaa, kun ajattelin, 

että päästäisiin tässä äänestämisen makuun, mutta en voinut 

olla tarttumatta tuohon, että minua vähän hirvitti, kun nuo 

valtuutettukollegat tuolla kommentoivat epäluottamuksesta, 

kun sitten taas – no joo, ehkä siellä valtuutettu Järvinen käytti 

vähän ainakin omia niskavillojani nostattavaa termiä 

”kontrollointi”, se muistuttaa ajoista, joihin tuskin kukaan 

meistä haluaa palata – mutta itse ainakin tulkitsin, että tässä 

on tavoitteena se, että kun saadaan keskitetysti, kuten 

henkilöstöjaoston kuuluukin, keskitetysti, tehdä näitä 

linjauksia, niin saadaan tavallaan näin varmistettua 

työntekijöiden yhdenvertaisuus ja ikään kuin heidän 

edunvalvonta siitä, että kaikille on yhtäläiset mahdollisuudet. 

Ja rajat, ja mahdottomuudet.  

Ja kuten tuossa taisi valtuutettu Ahonen, tai joku, viittasikin, 

vai oliko henkilöstöjaoston puheenjohtaja Järvinen, joka totesi, 

että esittelijänä joka tapauksessa aina jaostolle on 

henkilöstöjohtaja, joka kuitenkin on tämän kaupungin ylin, 

yhdessä jaoston kanssa, ylin toimija siinä, joka linjaa meidän 

henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamista kaiken kaikkiaan 

ja niitä raameja, missä sitä tehdään, valtuustoa tietenkään 

unohtamatta. Mutta näin niin kuin konkretian johtamisen 

kannalta.  

Eli jos oikein tulkitsin, niin tässä oli nimenomaan ajatuksena 

se, että vaalitaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta eikä 

niinkään – jos Hannu olisi jättänyt tuon ”kontrolloinnin” pois, 

niin olisimme päässeet siihen ajatukseen, että ollaan samalla 

viivalla sitten aina näistä asioista keskusteltaessa tai niitä 

haettaessa. 

 

[3:51:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Pulkkinen, ole 

hyvä. 

 

[3:51:13] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kysyä henkilöstöjohtajalta, 

että kuinka paljon näitä sivutoimilupia haetaan ja mikä yleensä 



on Akaan kaupungin käytäntö: ovatko sivuluvat ihan samalla 

tavalla käsittelyssä opettajilla ja lääkäreillä kuin sitten 

varhaiskasvatuksen työntekijöillä. Eli onko siihen jokin 

yhtenäinen linja ja tuleeko se sieltä henkilöstöjohtajalta 

kuitenkin, ja mikä määrällisesti on näiden sivutoimilupien 

määrä, on vuodessa. 

 

[3:51:58] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Henkilöstöjohtaja Sinivuori, ole hyvä. 

 

[3:52:01] Henkilöstöjohtaja Sinivuori 

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Minä en nyt kyllä pysty 

sanomaan ihan – tai, jos aloitetaan siitä, että pitää erottaa 

sivutoimi-ilmoitus ja sivutoimilupa, että niillähän on vissi ero 

siinä mielessä, että sivutoimilupa tarvitaan silloin, jos hoitaa 

sitä sivutoimea työajalla, ja sivutoimi-ilmoitus riittää siinä 

tapauksessa, että siihen ei käytetä työaikaa. Mutta joka 

tapauksessa, kyllä niitä sellainen, jos minä nyt sanoisin, kun 

minä muistelen, niin niitä ilmoituksia on ehkä parisen 

kymmentä per vuosi, mutta niitä lupia ei ole nyt viime aikoina 

ollut.  

Mutta tässä on tärkeää niiden sivutoimi-ilmoitustenkin suhteen 

nimenomaan se seikka, että siinä pitää kiinnittää huomiota 

siihen, että kuinka paljon sitä sivutointa hoidetaan ikään kuin 

sen päätoimen lisäksi, että miten, että tässä tulee kiinnittää 

huomiota siihen henkilön jaksamiseen ja siihen hyvinvointiin, 

että – ja esimiehet arvioivat sen lähtökohtaisesti siinä 

vaiheessa, kun nämähän tulevat esimiehen kautta; he joko 

puoltavat tai eivät puolla. Että tässä on vähän niin kuin 

tällaiset jaksamisasiat takana. 

 

[3:53:50] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä oli puheenvuoropyyntö. Saramies Jaana, 

ole hyvä. 

 

[3:53:56] Valtuutettu Jaana Saramies 



 

Kiitos, puheenjohtaja ja arvoisat kanssavaltuutetut. Mukava 

nähdä, että henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta 

henkilöstöjohtajakin nosti tuohon esiin.  

Vielä palaisin siihen, mitä valtuutettu Piirainen sanoi. Hän 

viittasi henkilöstöjaoston päättävän yhteisistä linjauksista, että 

koko henkilöstö on samalla viivalla myös esim. näissä 

sivutoimiluvissa. Siitä me olemme itse asiassa samaa mieltä. 

Minun mielestäni nimenomaan henkilöstöjaoston pitäisi 

keskittyä päättämään yhteisistä linjauksista. Kuitenkin tämä 

pykälä ei päätä niistä linjauksista, vaan tämä linjaa, että 

henkilöstöjaosto päättää niistä yksittäisistä henkilöistä muun 

henkilöstön osalta, että ketkä saavat sen sivutoimiluvan ja 

ketkä eivät. Eli siinä mielessä: ollaan tarkkoina siitä, mitä 

tässä ollaan nimenomaan päättämässä.  

Ja itse koen, että henkilöstöjaostossa nimenomaan se 

yhteisten linjausten vetäminen ja esimerkiksi 

henkilöstöjohtajan viittaama henkilöstön hyvinvoinnin ja 

jaksamisen kehittäminen ja siihen huomion kiinnittäminen, ne 

ovat sitä ydintä, johon henkilöstöjaostossa pitäisi pystyä voida 

keskittymään, ei yksittäisten työntekijöiden ja yksittäisten 

henkilöstön jäsenten tilanteisiin niinkään. Kiitos. 

 

[3:55:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö. Järvinen, ole hyvä. 

 

[3:55:22] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaolijat ja 

läsnäolijat. Jos tuo ”kontrollointi” oli nyt väärä sana, niin 

käytän siinä nyt sitten ”tasapuolisuuden toteuttamisen 

tarkastelu”. Tällä hetkellähän henkilöstöjaosto hyvin paljon 

työssään hyvinvointiin ja muuhun on puuttunut, ja paljon siinä 

on menty parempaan suuntaan, mutta se, että jos me emme 

tasapuolisesti pysty niitä jakamaan, näitä asioita, niin se 

tuottaa taas sitten muilla aloilla pikkuisen närää ja se tietysti 

taas, henkilöstö voi huonosti. Että se tasapuolisuus 

työelämässä on aina tärkein asia ja sillä viihdytään työssä. 

Kiitos. 

 



[3:56:13] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Sitten oli puheenvuoro- 

 

  (Tekninen vika, lähetys katkeaa ajaksi 3:56:14 – 3:58:48.) 

 

[3:59:32] Tekninen tukihenkilö Jani Vehka-aho 

 

Nyt pitäisi taas toimia. Tulee pieni viive, että. Varmistan, että 

ääni kuuluu, niin sitten voidaan jatkaa. Joo, voitte jatkaa. 

 

[3:59:57] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Selvä, kiitoksia. On striimi taas kunnossa, niin voidaan jatkaa. 

Ja jäimme siellä puheenvuoroissa Pulkkisen puheenvuoroon. 

Ole hyvä. 

 

[4:00:10] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Olisin tosiaan nyt vielä halunnut 

kiinnittää siihen huomiota, että kuulinhan oikein ja kirjasinhan 

itselleni muistiinpanoihin oikein, että henkilöstöjohtaja Briitta-

Liisa Sinivuori sanoi, että sivutoimilupia ei juuri myönnetä. 

Elikkä nyt on kyse todellakin erittäin harvaan eteen tulevista 

asioista, elikkä se ilmoitus on ihan eri juttu, ja tässä pykälässä 

58 puhutaan vain niistä luvista. Ja siinä mielessä ne ovat 

harvinaisia, niin niissä todellakin pitää harkintaa käyttää. En 

tiedä sitten, kuka sen harkinnan tekee, mutta tässä nyt minun 

mielestäni on aika hyvin jo tullut ilmi se, että se tasapuolinen 

kohtelu pitää olla, ja niin kuin tässä valtion virkamieskin sanoi, 

että niitä ei edes tulisi edes myöntää. Elikkä kyse on erittäin 

harvinaisesta tilanteesta, että kaupungin viranhaltija saisi 

sivutoimiluvan. 

 

[4:01:20] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Haluaako Briitta-Liisa Sinivuori vielä, henkilöstöjohtaja, 

vahvistaa Pulkkiselle tuon ajatuksen? 

 

[4:01:31] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

Joo, arvoisa puheenjohtaja, kyllä Mervi Pulkkinen oli ihan 

oikein asian ymmärtänyt, että varsinaisia sivutoimilupia on 

perin juurin harvoin käsittelyssä. 

 

[4:01:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä oli vielä puheenvuoropyyntö. Toivonen-

Alastalo Hilu, ole hyvä. 

 

[4:02:00] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tässä on nyt puhuttu paljonkin siitä, 

että mitä henkilöstöjaostossa tehdään ja mistä päätetään, ja 

minulla on itsellä ollut siellä varajäsenenä, minä olen ollut aika 

paljon paikalla, vähän sillä tavalla - jos ei nyt ihan turhautunut 

olo - mutta tuntuu, että pikkuisen liian pienistä asioista siellä 

päätetään, yksittäisten henkilöiden asioista, jolloin aikaa ei jää 

sellaiseen isompaan henkilöstösuunnitelmaan tai sellaisen 

tekemiseen siinä määrin, mitä minä näkisin tässä ajassa 

työnantajalla olevan, työnantajan pitäisi tässä ajassa sellaista 

enemmän ehkä miettiä ja kehittää.  

Sen takia minun mielestäni on ihan todella tärkeää, että 

henkilöstöjaosto valmistelisi tällaisen esityksen, että mikä on 

se linjaus, miten näihin suhtaudutaan. Ei pelkästään tämä 

asia, vaan muissa vastaavissa asioissa, jolloin sitten tosiaan, 

niin kuin tässä on aiemmin jo tullut puheeksi, että sinne ei 

viedä yksittäisen ihmisen asioita päätettäväksi vaan silloin on 

se yhdessä sovittu, päätetty, linjaus, jolloin sen mukaan 

pystyvät esimiehet päättämään, ja silloinhan se nimenomaan 

tuo tasapuolisuutta ja sitä yhdenvertaisuutta. Ja aikaa 

henkilöstöjaostossa jää sitten isompien linjausten 

säätämiseen, suunnittelemiseen ja näin poispäin. Kiitos. 

 

[4:03:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Kiitos. Ja jokos me pääsisimme sitten äänestämään, kun tätä 

on kuitenkin kannatettu, niin voitaisiin mennä siihen 

vaiheeseen.  

Eli siellä on Hannu Järvinen esittänyt, että toimialajohtaja 

muutetaan henkilöstöjaostoksi pykälässä 58 ja asiaa on 

Ahosen Jukka kannattanut. Pahoittelut, tässä alkaa jo uni 

painaa itselläkin. Ja tuota, nimenhuutoäänestys sopinee. Ja 

äänestysjärjestys on siten, että kaupunginhallituksen 

pohjaesitys on jaa ja Järvisen Hannun tekemä muutosesitys on 

ei. Eli kaupunginhallituksen pohja on jaa ja Järvisen 

muutosesitys ei.  

Ja Maija Sieppi, ole hyvä. 

 

[4:04:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 

 

[4:04:51] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Ahonen Jukka äänestää ei. 

 

[4:04:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[4:04:56] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää jaa. 

 

[4:05:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 



[4:05:03] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää jaa. 

 

[4:05:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[4:05:09] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka äänestää jaa. 

 

[4:05:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti. 

 

[4:05:14] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Äänestää ei. 

 

[4:05:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni. 

 

[4:05:18] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Joronen Hanni äänestää jaa. 

 

[4:05:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 



 

[4:05:23] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää ei. 

 

[4:05:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[4:05:30] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää jaa. 

 

[4:05:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[4:05:35] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää jaa. 

 

[4:05:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki. 

 

[4:05:40] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki äänestää jaa. 

 

[4:05:44] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



Ja sitten Kuusisto Katin varajäsen Toivonen-Alastalo Hilu. 

 

[4:05:50] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo  

 

Toivonen-Alastalo Hilu äänestää jaa. 

 

[4:05:56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Lapinleimu Sari. 

 

[4:05:58] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää jaa. 

 

[4:06:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[4:06:04] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen äänestää jaa. 

 

[4:06:08] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[4:06:11] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää ei. 

 

[4:06:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[4:06:18] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola äänestää ei. 

 

[4:06:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[4:06:24] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää jaa. 

 

[4:06:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[4:06:30] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko äänestää jaa. 

 

[4:06:32] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[4:06:36] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää ei. 

 



[4:06:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[4:06:44] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää ei. 

 

[4:06:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[4:06:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää jaa. 

 

[4:06:55] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[4:06:57] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajala Sami äänestää jaa. 

 

[4:07:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[4:07:02] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri äänestää jaa. 



 

[4:07:05] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[4:07:07] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää ei. 

 

[4:07:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[4:07:13] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää ei. 

 

[4:07:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[4:07:20] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää jaa. 

 

[4:07:24] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[4:07:26] Valtuutettu Harri Rämö 

 



  Rämön Harri äänestää jaa. 

 

[4:07:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[4:07:30] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Saari Jukka äänestää ei. 

 

[4:07:35] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[4:07:38] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää jaa. 

 

[4:07:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[4:07:44] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies äänestää jaa. 

 

[4:07:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 

[4:07:50] Valtuutettu Mika Setälä 



 

  Setälä Mika äänestää jaa. 

 

[4:07:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[4:07:55] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija äänestää jaa. 

 

[4:07:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Sitten Kivi Jorma. 

   

[4:08:02] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma äänestää ei. 

 

[4:08:05] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Turja Sauli. 

 

[4:08:07] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli äänestää ei. 

 

 [4:08:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Sitten Vaittinen Jouni. 

 



[4:08:14] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Vaittinen Jouni äänestää jaa. 

 

[4:08:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Vaittinen Kirsi. 

 

[4:08:20] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi äänestää jaa. 

 

[4:08:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Elikkä 23 jaa sain ja 12 ei. 

 

[4:09:00] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Täsmälleen sama. 

 

[4:09:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Entä Piirainen? 

 

[4:09:11] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Sama täällä, juu. 

 

[4:09:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kiitos. 



 

[4:09:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Eli todetaan, että kaupunginhallituksen pohjaesitys on tullut 

valtuuston päätökseksi äänin 23 jaa ja 12 ei. Ja pykälä 58 on 

siltä osin käsitelty hallintosäännöstä. Sitten siellä Saramies 

Jaana ilmoittaa, että joutuu poistumaan tässä kohtaa 

kokouksesta, ja tilalle tulee varajäsen Antti Orava. Onko 

Oravan Antti linjoilla? 

 

[4:09:56] Varavaltuutettu Antti Orava 

 

  Oravan Antti on täällä linjoilla mukana. 

 

[4:09:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja kiitos Saramiehen Jaanalle paikalla olosta.  

Jatketaan sitten hallintosäännön käsittelyä ja mennään 

pykälään 59: kirjallinen varoitus. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 60: viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 61: virantoimituksesta pidättäminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 62: virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 63: lomauttaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 64: palvelussuhteen päättyminen. 

Sitten § 65: menetettyjen ansioiden korvaaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 66: palkan takaisinperintä. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 



§ 67: viranhaltijoiden muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään lukuun 7: 

tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen. Ja § 68: 

kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 69: 

kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 70: 

asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 71: 

keskusarkistonhoitajan tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 72: toimialan 

asiakirjahallinnon tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään osaan 2: talous ja 

valvonta. 8. luku ja pykälä 73: talousarvio ja 

taloussuunnitelma.  

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 74: talousarvion täytäntöönpano.  

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 75: toiminnan ja talouden seuranta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 76: talousarvion sitovuus. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 77: talousarvion muutokset. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 78: omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen. 

 

[4:14:02] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Puheenjohtaja. 

 

[4:14:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Leinonen, olkaa hyvä. 

 



[4:14:07] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Arvoisa puheenjohtaja. Kysyn nyt sitä, että nyt tässä, 

luettelitko tässä nyt niitä hallituksen muutoksia? 

 

[4:14:19] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Anteeksi, en vielä luetellut. kun ne ovat seuraavalla sivulla, ja 

nyt vasta kääntämässä sivua. Eli sieltä tosiaan on sitten 

pykälässä 78 muutettu kaupunginhallituksen yksimielisellä 

päätöksellä toimialajohtajan nämä euromäärät 10000 euroon 

ja lautakunnan ja valiokunnan 20000-40000 eurosta 10000-

20000 euroon, ja kaupunginhallituksen yli 40000 on muutettu 

20000 euroon. 

Eli tosiaan, tällainen yksimielinen muutos on 

kaupunginhallituksessa tehty pykälään 78. 

Oliko Leinosella tähän jotain muutettavaa? 

[4:15:13] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Joo, tuossa pykälää 76, tuo talousarvio on siitä uusi, mutta 

nämä olivatkin jo aikaisempia muutoksia.  

Tämä oli kanssa, joo: hyvä, että totesit nuo. 

 

[4:15:27] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin mennään 

seuraavaan pykälään 79: poistosuunnitelman hyväksyminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 80: rahatoimen hoitaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 81: maksujen määrääminen ja kaupunginvaltuuston 

hyväksymät taksat. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 82: asiakirjojen antamisesta perittävät maksut. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 



Mennään lukuun 9: hankinnat ja § 83: hankintaperiaatteet ja 

hankintaohje. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 84: toimivalta hankintapäätöksistä. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään lukuun 10: ulkoinen valvonta ja § 85: ulkoinen ja 

sisäinen valvonta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 86: tarkastuslautakunnan kokoukset. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 87: tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 88: sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 89: tilintarkastusyhteisön valinta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 90: tilintarkastajan tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 91: tilintarkastuskertomus ja muu raportointi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään lukuun 11: sisäinen 

valvonta ja riskienhallinta, § 92: kaupunginhallituksen sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät. Ja tähän 

kaupunginjohtaja teki kaupunginhallituksessa 2.2 muutoksia, 

elikkä sieltä poistettiin tuo kohta 5 ja kohta 7, ja 

kaupunginhallitus on nämä yksimielisesti hyväksynyt. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään pykälään 93: 

valiokunnan ja lautakunnan sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 94: viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan tehtävät. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 95: sisäisen tarkastuksen tehtävät. Ja tähän myös 

kaupunginjohtaja teki muutoksia kaupunginhallituksessa 2.2, 

jotka kaupunginhallitus on yksimielisesti hyväksynyt. Eli sieltä 

poistettiin tuon pykälän tekstit ja muutettiin sinne tekstiksi: 



”sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksessa 

huomioidaan sisäisen tarkastuksen tehtävät.” 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään osaan 3: valtuusto ja lukuun 12: valtuuston toiminta.  

§ 96: valtuuston toiminnan järjestelyt. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 97: valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän 

nimi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 98: muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 99: istumajärjestys. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään lukuun 13: valtuuston kokoukset.  

§ 100: valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 101: kokouskutsu. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 102: esityslista. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 103: sähköinen kokouskutsu. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

(§ 104): esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin 

verkkosivuilla. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 105: jatkokokous. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 106: varavaltuutetun kutsuminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 107: läsnäolo valtuuston kokouksessa. 

Ei pyydettyjä – anteeksi, nyt minä vielä korjaan. § 107: 

läsnäolo valtuuston kokouksessa. Ja tännehän tuli 

kaupunginhallituksen yksimielinen muutos, eli sieltä poistettiin 



lause: ”kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai 

kaupunginjohtaja voi kutsua tarvittaessa muita henkilöitä 

asiantuntijoiksi”, ja sen tilalle lisättiin: ”valtuusto päättää 

muiden henkilöiden läsnäolo-oikeudesta niiltä osin, kuin 

kokouskutsussa ei ole mainittu toisin.” 

Hannu Järvinen, puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. 

 

[4:22:36] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä on nyt 

sellainen tilanne, meillä ryhmässä ainakin tuotti tämä teksti, 

mitä tänne on hallituksessa laitettu, niin tämä ei ole oikein 

ihan selkeäsanaista. Toivoisin, että hallintopäällikkö voisi tätä 

jotenkin muuttaa, tätä tekstiä. Elikkä tarkoitushan on niin, että 

muiden kuin luottamus- ja viran- niin läsnäolo- ja puheoikeus, 

mitkä ovat kokouskutsussa, mutta sitten jos sinne joitain 

muita tulee, niin sitten valtuusto erikseen päättää heidän 

läsnä- ja puheoikeudestaan. Elikkä se on niin kuin tarkoitus, 

että jos siellä on joku viime metreillä tullut, joku alustaja tai 

muu, niin siitä kyllä sitten valtuuston pitää päättää, sen läsnä- 

ja puheoikeuden, jollei se ole kokouskutsussa jo erikseen 

mainittu. Tämä on se tarkoitus kai minun mielestäni, Sami 

Rajala voi vielä, että sitä, mistä tässä niin kuin tarkoitettiin, ja 

Jukka on ja kumppanit, ketkä olivat näitä 

ryhmäpuheenjohtajia, että olisiko tämä nyt jotenkin 

selkeämmin kirjoitettava. (-) [4:23:52]. Ei muuta, kiitos. 

 

[4:23:55] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä on kommentti. Rajala, ole hyvä. 

 

[4:24:00] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Kyllä, asia oli juuri niin kuin Hannu sen 

tuossa esitti, elikkä tätä sillä oli haettu, ja täytyy sanoa, että 

tähän aikaan illasta ei kyllä enää itselläkään muotoilu tuosta 

paljon parane, että en tiedä, miten sen nyt tuohon, nyt ei 

ainakaan tällä varoitusajalla osaa sellaista esitystä tai tekstiä 

tehdä. Mutta oli juuri tarkoitus niin, että kokouskutsussa 

mainitaan, ketkä sinne valtuuston (kokoukseen) tulee, ja 

myös, jos siellä tulee joitain asiantuntijoita, mutta sitten, jos 



sinne tulee kokouskutsun lähettämisen jälkeen niitä 

asiantuntijoita, niin sitten valtuusto voi päättää, että otetaanko 

heidät sinne ja annetaanko heille puheoikeus siellä, ja 

läsnäolo-oikeus. Eli tämä oli niin kuin se henki, mutta en tiedä, 

miten sen tarkemmin muotoilisi. 

 

[4:24:50] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Itse ehkä pienellä sanajärjestysmuutoksella tuon 

ratkaisisin, eli ”valtuusto päättää muiden kuin kokouskutsussa 

mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta niiltä” – 

no, sitä loppua ei tarvitse siihen, eli ”valtuusto päättää muiden 

kuin kokouskutsussa mainittujen läsnäolo- ja puheoikeudesta”. 

Mutta pohditaan.  

Sitten siellä oli Leinonen. Ole hyvä. 

 

[4:25:19] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Nyt olisin kysynyt, lähinnä 

Maijalta, että mikä on nyt se viimeisin muotoilu tästä. Tässä 

nyt kolmea dokumenttia katsotaan, ja ruudulla vilkkuu Word. 

Mikä on nyt se hallituksen pohjaesitys, missä muodossa? 

Voitko vaikka lukea sen, tämän pykälän viimeisen kappaleen? 

 

[4:25:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Joo, totta kai voin. Elikkä täällä on tällainen, kuin: ”Valtuusto 

päättää muiden luottamushenkilöiden ja viran-

/toimenhaltijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Ja valtuusto 

päättää muiden henkilöiden läsnä- ja puheoikeudesta niiltä 

osin kuin kokouskutsussa ei ole mainittu toisin. 

Elikkä tästä poistettiin lause, ja tämä lause laitettiin siihen 

tilalle. 

 

[4:26:25] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä oli puheenvuoropyyntö. Kallioinen Saila, ole 

hyvä.  



 

[4:26:30] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

Niin, kiitos, puheenjohtaja. Itse jotenkin ajattelin sen niin, että 

onko kysymys tosiaan siitä tilanteesta, että henkilöiden, joita 

ei ole mainittu kokouskutsussa, läsnäolo- ja puheoikeudesta 

päättää valtuusto. 

 

[4:26:56] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Näin ainakin itse sen käsitin. Sitten siellä oli 

puheenvuoropyyntö: Rytkönen. 

 

[4:27:05] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

Kun tässä nyt illan mittaan on saivarreltu noista 

sanamuodoista, niin valtuuston kokoukset ovat yleisiä ja 

läsnäolo-oikeushan siellä on kaikilla. Eli pelkästään 

puheoikeudesta pitäisi nyt tässä olla kysymys. 

 

[4:27:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Sekin on kyllä hyvä huomio. Tokihan kokouksessa saa läsnä 

olla, varsinkin livetilanteissa saa olla yleisönä, joten 

puheoikeudesta tässä kohtaa kyse. 

Sitten siellä on Loppi Inka. 

 

[4:27:49] Kaupunginhallituksen jäsen Inka Loppi  

 

Kiitos, puheenjohtaja, ei oikeastaan mitään sitten enää, jos 

siitä otettiin se ”läsnä” pois, mutta se oli minun mielestäni 

vähän hassu, ”läsnä-ja puheoikeus”, se on kai ”läsnäolo-ja 

puheoikeus”. Yhdessä kohdassa oli pelkkä ”läsnä”, mutta jos 

se otettiin kokonaan pois, niin ei sitten mitään. 

 

[4:28:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Minkälainen – jaha, Rajala Sami. Ole hyvä. 

 

[4:28:18] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Jos hallintopäällikkö näyttää vielä sen 

äskeisen, niin eikö se viimeinen versio siitä, se alin, vastaa 

aika hyvin, jos Hannukin kommentoi vielä, niin sitä, mistä 

ollaan puhuttu. Eli tosiaan valtuusto päättää sitten muiden 

kuin kokouskutsussa mainittujen henkilöiden puheoikeudesta. 

Ja Joukolta tuli hyvä kommentti siihen, että läsnäolo-

oikeushan siellä tosiaan kaikilla on, että sitä on sinne turha 

lisätä. Tuo minusta ainakin täyttäisi nyt sen hengen, mitä me 

siinä tavoittelimme.  

 

[4:28:53] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Mitä sanoo Järvisen Hannu, (mennäänkö) tuon 

alimmaisen mukaan? 

 

[4:29:04] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kyllä se, kyllä se nyt sitten on vähän paremmin kirjoitettu, niin 

kyllä se menee tuollaisenaan. 

 

[4:29:14] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten tiedustelen valtuustolta, että voimmeko tämän 

muutoksen tehdä yksimielisesti. Eli kaupunginhallituksen 

esitys oli, että ”valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnä- ja 

puheoikeudesta niiltä osin kuin kokouskutsussa ei ole mainittu 

toisin”, ja Hannu Järvinen esittää, että: ”Valtuusto päättää 

muiden luottamushenkilöiden ja viran-/toimenhaltijoiden 

puheoikeudesta. Valtuusto päättää muiden kuin 

kokouskutsussa mainittujen henkilöiden puheoikeudesta.” Eli 

se viimeinen lause korvataan. Voidaanko – 

 

[4:29:54] Valtuutettu Sami Rajala 



 

  Rajala voi muodon vuoksi kannattaa täältä vielä. 

 

[4:29:58] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Eli Rajala on kannattanut Järvisen esitystä. 

 

[4:20:02] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Ja Kivi myös. Täällä myös, kyllä. 

 

[4:30:06] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ja Kiven Jorma on myös kannattanut esitystä. Tiedustelen 

valtuustolta, että voimmeko hyväksyä tämän muutoksen 

yksimielisesti? 

 

[4:30:30] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Kyllä voidaan minun mielestäni. 

 

[4:30:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Joo. Kirjasin sitä ylös, sen takia hetki kestää. 

Eli todetaan, että tämä muutos on tehty pykälään 107 

yksimielisesti. 

Jatketaan käsittelyä ja mennään pykälään 108: kokouksen 

laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 109: kokouksen johtaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 110: puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 



Mennään pykälään 111: tilapäinen puheenjohtaja. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään pykälään 112: esteellisyys. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään pykälään 113: asioiden käsittelyjärjestys. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 114: puheenvuorot. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 115: pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 116: ehdotukset ja keskustelun päättäminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 117: ilman äänestystä syntyvä päätöksen toteutuminen. 

Itse esitän tuohon korjauksen, eli otsikkoon ”ilman äänestystä 

syntyvän päätöksen toteaminen”. Eli lisätään n sinne sanan 

syntyvä jälkeen. Pilkunviilaaja iski. Voidaanko hyväksyä 

yksimielisesti? 

 

[4:33:06] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kyllä varmasti voidaan. 

 

[4:33:09] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Mennään pykälään 118: äänestykseen – niin, siis en 

todennut äsken, eli totean, että päätettiin yksimielisesti tuo 

tekninen korjaus. Ja sitten mennään pykälään 118: 

äänestykseen otettavat ehdotukset. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Mennään pykälään 119: äänestystapa ja äänestysjärjestys. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 120: äänestyksen tuloksen toteaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 



§ 121: toimenpidealoite (ent. toivomusponsi). 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 122: (pöytäkirjan) laatiminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

  § 123: päätösten tiedoksianto kaupungin jäsenille. 

  Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Luku 14: enemmistövaali ja suhteellinen vaali. § 124: vaaleja 

koskevat yleiset määräykset. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 125: enemmistövaali. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 126: valtuuston vaalilautakunta. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 127: ehdokaslistojen laatiminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 128: ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen 

nimenhuuto. 

§ 129: ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 130: ehdokaslistojen yhdistelmä. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 131: suhteellisen vaalin toimittaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 132: suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään lukuun 15: valtuutetun 

aloite- ja kyselyoikeus. § 133: (valtuutettujen aloitteet). 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 134: kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 135: kyselytunti. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään osaan 4: 

luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet. Luku 



16: luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet. § 

136: luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 137: kokouksiin osallistuvat viranhaltijat ja taloudelliset 

(etuudet). 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 138: kokouspalkkiot. 

Ei pyydettyjä – jaha, puheenvuoropyyntö. Jukka Saari, ole 

hyvä. 

 

[4:37:19] Valtuutettu Jukka Saari 

 

Arvoisa puheenjohtaja ja kanssavaltuutetut. Puutun ihan 

yksityiskohtaan. Onko tässä nyt nämä puheenjohtajien 

vuosipalkkiot? Kun minä luen paperia, jossa se on vasta § 139. 

 

[4:37:37] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ei, kun se on seuraavassa pykälässä, eli 139. 

 

[4:37:41] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  No niin. Juu. Niin siinä sitten otan puheenvuoron. 

 

[4:37:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Juu. Mennään pykälään 139, niin Jukka Saari voi ottaa 

puheenvuoropyynnön. 

 

[4:37:51] Valtuutettu Jukka Saari 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on ihan yksityiskohta. Kun 

siellähän on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja –kohdalla 

otettu huomioon se, että siellä tarkastuslautakunnassa 



puheenjohtajan selostuksesta päätetään asiat niin kuin vallan, 

että siinä ei ole mitään virkahenkilön esittelyä, ja sellaista 

tukea ei ole. Mutta siellä on minun käsittääkseni, taikka 

tiedänkin, että siellä on tällä hetkellä ainakin 

luottamushenkilösihteeri. Ja sillä on kyllä niin kova homma, 

että se ansaitsisi jonkin vuosipalkkion.  

Tästä oli kyllä ryhmäpuheenjohtajakokouksessa puhettakin, 

mutta onko se sitten jäänyt vahingossa pois tai onko sitten 

keskusteltu hallituksessa, että onko siinä järjestettävissä joku 

toimihenkilö sihteeriksi, että luottamushenkilön ei tarvitsisi 

olla. Elikkä yksinkertaisesti kysyttynä: pitäisikö sinne lisätä? 

Miten muut näkevät tämän asian, ja ryhmäpuheenjohtajat, 

oliko puhetta jostain viidestä ja puolesta sadasta vuodessa 

tarkastuslautakunnan sihteerille, jos se on luottamushenkilö. 

 

[4:39:08] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[4:39:12] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tätä hallituksessa 

keskusteltiin, ja siinä on kuulemma niin, että se tilintarkastaja, 

se voi toimia, taikka siellä, niin sihteerinä, ja niiden, niin oli 

tarjouksessakin joskus ne sihteerin työt. Sen takia sitten 

hallituksessa tähän ei sitä sihteerin palkkiota laitettu.  

 

[4:39:33] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  No niin. No niin. Kiitoksia. 

 

[4:39:35] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Mari voisi, Puhka-Suden Mari, vielä kertoa, että oliko se näin. 

 

[4:39:43] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



  Talousjohtaja Puhka-Susi, ole hyvä. 

 

[4:39:47] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 

 

Joo, eli silloin, kun tilintarkastus on kilpailutettu, niin siinä on 

yhtenä kohtana ollut myös, että kun on sihteeri, ja siinä on 

ollut todettuna, että tarkastuslautakunta tekee siitä asiasta 

sitten päätöksen, että onko se sihteeri heidän omasta 

keskuudestaan vai hyödyntävätkö he sitten tämän 

tarkastusyhtiön palveluita siinä. 

 

[4:40:11] Valtuutettu Jukka Saari 

 

No niin. Siinähän se tuli, niin minun ei tarvitse tässä mitään. 

Kiitoksia. 

 

[4:40:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä oli puheenvuoropyyntö. Leinonen, ole hyvä. 

 

[4:40:24] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Juurikin sama asia, ja oletan, että luet 

nyt ne hallituksen esittämät vuosipalkkiot sitten tässä 

kohdassa. 

 

[4:40:35] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kyllä, luetaan. Ja Rämön Harrin puheenvuoro ensin.  

 

[4:40:40] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Joo, ja tuo, mitä Mari kertoi, niin se 

oli sitten muistaakseni vielä näin, että 25 tuntia 80 euroa per 

tunti olisi se, että saa ostaa sihteeripalveluita 25 tuntia 



enintään ja tuntipalkka on 80 euroa tunnissa. Se on ihan hyvä, 

järkevä sopimus, kannattaa ostaa sieltä ne sihteeripalvelut. Ei 

muuta. 

 

[4:41:09] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Puheenjohtaja. 

 

[4:41:11] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Joo. 

 

[4:41:13] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Tuota niin, tarkastuslautakunnan kokouksissa ei ole 

tilintarkastajaa ollut, kuin ihan muutaman kerran. Meillä on 

oma sihteeri kokouksessa, joka on Virpi Lintunen, joka kirjaa 

kokouksen asiat, ja ne menevät sitten Kati Selkämaalle, joka 

sitten ns. kirjoittaa ne puhtaaksi. Näin on käytäntö. Siellä ei 

ole kuin kerran-pari tilintarkastaja kokouksissa eikä toimi 

sihteerinä.  

 

[4:41:54] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten siellä on Rämön Harrilla vielä 

puheenvuoropyyntö. 

 

[4:41:59] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Joo, ihan selvennykseksi, anteeksi, puheenjohtaja, tai kiitos. 

Ihan selvennykseksi, näinhän me Marin kanssa juuri 

sanoimme, mutta se sopimus mahdollistaa ostaa 25 tuntia 

sihteeripalveluita, 80 euroa tunti, ja se on ollut sitten 

tarkastuslautakunnan oma valinta, että eivät ole ostaneet. 

Niitä saa 25 tuntia ostaa sen sopimuksen mukaan. Jos on 

kuusi kokouksista, niin tekeekö tuo sitten, neljän tunnin 

kokouksiin – kuuteen kokoukseen pystyy ostamaan 



sihteeripalveluita. Ja se on tarkastuslautakunnan oma päätös, 

että eivät ole käyttäneet niitä sihteeripalveluita, mihin on ollut 

mahdollisuus sopimuksen mukaan. Ei muuta. 

 

[4:42:39] Valtuutettu Matti Humaloja 

  

Minä tähän kommentoin sen verran, että kun näitä on kysytty, 

niin on helkkarin hankala järjestää jonkun, tuota, joku (--) 

[4:42:49] ja meillä on omat aikataulumme jne., että me 

olemme valinneet Virpi Ojala, tai Lintunen aikaisemmalta 

nimeltään. On ollut joka kokouksessa, yhdessä on ollut Kati 

Selkämaa, ja siellä on tehty pöytäkirja, joka on mennyt 

puhtaaksi kirjoitettavaksi sitten Kati Selkämaalle. Näin on 

käytäntö, ja on turhaa, että siellä otetaan sitten joku 

tilintarkastaja istumaan, sanotaan nyt muutamien asioiden 

takia, jotka voidaan itse kokouksessa hoitaa. Ja sen näkisin 

juuri, että me teemme kuitenkin, Virpi Lintusen kanssa 

tehdään arviointikertomus (-) [4:43:42] homma, siinä on 

sihteerillä, sanotaan, sihteerin panos on huomattava, niin on 

naurettavaa, että te alatte puhua, että ei voi korvata 

sihteerille, antaa korvauksia. Älkää nyt helkkarit olko - en sano 

mitä. 

 

[4:44:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja siellä Leinosen Jaakko kommentoi, haluatko sanoa 

ääneen? 

 

[4:44:14] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

  

Ääneenkin, kiitos, puheenjohtaja. Elikkä käsitykseni on siitä 

sopimuksesta, että sieltä voi ostaa sitä, 

tilintarkastusyhteisöltä, sitä sihteeripalvelua muultakin 

henkilöltä kuin tilintarkastajalta. Ja näin kyllä suosittelisin 

tarkastuslautakuntaa toimimaan. 

 

[4:44:39] Valtuutettu Matti Humaloja 

 



No, toivottavasti tarkastuslautakunta ottaa tällaisen 

käytännön, että siellä istuu sitten joku ulkopuolinen, ja sille 

sitten maksetaan, sanotaan niin kuin turhasta, mikä voidaan 

lautakunnan jäsenten puitteissa hoitaa. 

 

[4:44:55] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Joo, mutta Matti hyvä, se pointti onkin se, että meillä on 

sopimus, jossa voi ostaa sihteeripalvelua, ja 

tarkastuslautakunta voi halutessaan näin toimia. 

 

[4:45:07] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

No, se on, ovat viisaampia, seuraava tarkastuslautakunta, joka 

tulee istumaan. Hommatkoon sinne sitten joka kokoukseen 

ulkopuolisen sihteerin. En kommentoi millään muulla tapaa, 

mutta ihmettelen teidän käytäntöänne. 

Siellä on istunut Virpi Lintunen sihteerinä koko tämän 

tarkastuslautakunta- tai valtuustokauden, ja istutaan nämä, 

sanotaan pari kokousta, mitä tässä tulee vielä olemaan, niin 

kyllä me voimme sinne ottaa sitten istumaan ulkopuolinen, 

jäpittämään ja kirjoittelemaan asioita, joita me voimme itse 

hoitaa. 

 

[4:45:52] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja itse ainakin ymmärsin, että tämä asia on sellainen, 

joka on tarkastuslautakunnan valinnan mahdollisuus, että joko 

käyttävä, tai sitten menee luottamushenkilösihteerillä –  

 

[4:46:08] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Sen vielä sanon, että jokaiseen tarkastuslautakunnan 

kokoukseen valitaan sihteeri, että ei tule mitään tietynlaisia, 

se on pöytäkirjapykälänä, että valitaan kokouksen sihteeri, ja 

sinne on valittu kokouksen osanottajista, siellä on ollut Virpi 

Lintunen, joka on hoitanut sihteerin tehtäviä. Että kyllä tämä 

on ihme pallottelua, sanon sitten, ja tietämättömyyttä, niin, 

tarkastuslautakunnankin puitteissa. Ei tällaista ole tullut 



koskaan aikaisemmin eteen, se on ollut tällainen käytäntö, ja 

ihmettelen nyt tällaista helvetin pallottelua, sanon suoraan. 

 

[4:46:51] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä on puheenvuoropyyntö: Jukka Saari. 

 

[4:46:54] Valtuutettu Jukka Saari 

 

Joo. Puheenjohtaja, tosiaan, minä tiedän, että nämä 

luottamushenkilöt, kaikkikin, ja ketkä tässä ovat puhuneet, 

arvostavat tarkastuslautakuntaa ja puheenjohtajaa, sihteerin 

työtä. Isoja rahojahan nämä eivät ole sillä tavalla, että se 80 

on varmaan niin kuin, miten sen nyt sanoisi, täysin laskutus, 

joka sisältää kaikki kulut, se on parituhatta euroa, 25 kertaa. 

Ja 500 oli se, mitä kaavailtiin luottamushenkilösihteerille. 

Tietysti siellä voisi olla ehdollinen sanamuoto, että jos 

sihteerinä toimii luottamushenkilö, mutta minä en sitä tiedä, 

onko sekin vähän jäykkä käytäntö. Sitten ei tavallaan voisi 

kertaakaan käyttää sitä ulkopuolista sihteeriä. Mutta minä en 

nyt ihan tätä hahmota, niin en esitä tähän mitään. Kiitos. 

 

[4:47:55] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten puheenvuoropyyntö. Setälä Mika, ole hyvä. 

 

[4:47:59] Valtuutettu Mika Setälä 

 

Niin, tuossa Jukkaa komppaan siinä tosiaan, kyllähän se sitten 

voisi, se tarkastuslautakunta, keskuudessaan päättää, että nyt 

ei käytetä ostopalveluita, vaan valitaan kokoukselle, tai siis 

lautakunnalle, sihteeri jäsenten joukosta, joka sitten tekee sen 

sihteerin tehtävän, ja tälle sitten maksettaisiin se 550. 

Tarkastuslautakunta nyt on aika itsenäinen elin, ja valvoo koko 

kaupungin toimintaa, niin kyllähän sille nyt pitäisi antaa tässä 

sitten pelivaraa tehdä niin kuin parhaaksi katsoo tilanteen 

mukaan. Ei muuta. 

 



[4:48:40] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten puheenvuoropyyntö: Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[4:48:45] Valtuutettu Harri Rämö 

 

No, menee toistamiseksi, mutta nythän siellä on tosiaan, sillä 

tarkastuslautakunnalla ollut ilmeisesti aika monta 

valtuustokautta mahdollisuus joko käyttää 

luottamushenkilösihteeriä, jos niin hyväksi katsoo, tai sitten 

ostaa sen sopimuksen mukaan sitä ostopalveluna. Mutta 

Matille nyt sen verran, että ei tässä kukaan nyt 

kyseenalaistanut millään tavalla tarkastuslautakunnan 

toimintaa, että sen voin sanoa, että itselläni voi olla 

ymmärtämättömyyttä, mutta ei ole tahallisuutta eikä ole 

arvostuksen puutetta. Ei muuta. 

 

[4:49:19] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Mutta, minä tähän sen verran kommentoisin, että siinä on 

Virpi Lintunen istunut sihteerinä, joka, sihteerillä on 

aikamoinen vastuu kirjoittaessaan pöytäkirjoja, vaikka se on 

ns. raakaversio, joka menee sitten Kati Selkämaalle, joka 

hoitaa asiaa eteenpäin. Että ihmettelen, jos tosiaan aletaan 

tähän saivarrella, eikä sihteerille voida antaa arvostusta ja 

jonkinlaista korvausta. 

 

[4:49:49] Valtuutettu Jukka Saari 

 

  Puheenjohtaja. 

 

[4:50:03] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ole hyvä. 

 

[4:50:04] Valtuutettu Jukka Saari 



 

Tuota, minä teen siitä esityksen, joka on niin kuin ehdollinen. 

Minulla kestää hetki kirjoittaa se. 

 

[4:50:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Juu, otetaan tuohon puheenvuoro väliin vielä, niin voit 

kirjoittaa sillä välin. Järvisen Hannu, ole hyvä. 

 

[4:50:22] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja ja arvon valtuutetut. (Minä) kun olen 

tämän aikaisemmankin esityksen tehnyt, niin, Jukkis, minä 

teen tästä esityksen sitten, seuraavan laisen, että esitän 

tarkastuslautakunnan sihteerin palkkioksi 550, jos ei käytetä 

ulkopuolista sihteeriä. 

 

[4:50:42] Valtuutettu Jukka Saari 

 

No niin, puheenjohtaja, kannatan Järvisen esitystä. Sehän on 

hienosti kirjoitettunakin siellä. 

 

[4:50:48] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. 

 

  (Välihuuto.) [4:40:50] 

 

  Ja Saari kannatti. Setälä, ole hyvä. 

 

[4:51:11] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Juu, kannatan tätä Järvisen ehdotusta. Erinomaista. 

 



[4:51:17] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Rämö Harri, ole hyvä. 

 

[4:51:21] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan ajatusta. 

 

[4:51:27] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Leinonen. 

 

[4:51:32] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Varmistan, että tässä on kyse 

vuosipalkkiosta sihteerille. 

 

[4:51:40] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Olemme kohdassa vuosipalkkiot, niin näin olettaisin. 

 

[5:51:45] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

  

Tässä tapauksessa kannatan tätä ehdotusta, jos näin on. 

Mutta sitten taas kumpuaa jatkokysymys, että mitä sitten, jos 

käytetään kolmessa kokouksessa ulkopuolista sihteeriä ja 

sitten luottamushenkilösihteeriä käytetään neljässä 

kokouksessa, niin jaetaanko tämä suhteessa sitten, tämä 

vuosipalkkio, missä on ollut tämä luottamushenkilösihteeri. 

 

[4:52:12] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Kysyisin, minkä takia siellä tarvitsee käyttää ulkopuolista 

sihteeriä. 



 

[4:52:22] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Puheenjohtaja. 

 

[4:52:24] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Järvinen Hannu, ole hyvä. 

 

[4:52:26] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Ihan vain siinä, että lautakunta tehköön, tarkastuslautakunta, 

päätöksen: joko käytetään tai ei käytetä. Siinä ei –  

[4:52:34] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  No niin. Tämä selvensi, Hannu. 

 

[4:52:36] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Kyllä sen kaikki ymmärtää, että joko käytetään tai ei sitten 

käytetä. 

 

[4:52:42] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Ihan oikein sanoi Hannu. 

 

[4:52:44] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ja sitten oli puheenvuoropyyntö vielä. Jukka Saari, ole hyvä. 

 

[4:52:47] Valtuutettu Jukka Saari 

 



Joo, puheenjohtaja, nuo edelliset puhujat sanoivatkin jo, mistä 

on, miten se pitää sitten olla. Se kerta kaikkiaan päättää joko 

tai, se lautakunta, ja päästään tässä asiassa eteenpäin, tässä 

kokonaisuudessa. Kiitos. 

 

[4:53:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä, kiitos. Sitten tiedustelen valtuustolta, että voidaanko 

Hannu Järvisen esitys ”tarkastuslautakunnan sihteerin palkkio 

550 euroa, mikäli ei käytetä ulkopuolista sihteeriä”, jota Jukka 

Saari, Mika Setälä, Harri Rämö ja Jaakko Leinonen ovat 

kannattaneet, niin voidaanko tämä hyväksyä yksimielisesti? 

En kuule vastalauseita, joten todetaan, että – 

(Välihuuto.) [4:53:39] 

Todetaan, että kaupunginvaltuusto on päättänyt tämän 

yksimielisesti. 

Sitten luetaan nämä vuosipalkkiot tässä pykälässä 139, nämä 

muut, jotka kaupunginhallitus on yksimielisesti muuttanut. 

Eli siellä on valtuuston puheenjohtaja 2800 euroa, valtuuston 

varapuheenjohtajat 900 euroa, kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 3200 euroa, kaupunginhallituksen 

varapuheenjohtajat 900 euroa, tarkastuslautakunnan 

puheenjohtaja 1500 euroa, elinvoimalautakunnan 

puheenjohtaja 1000 euroa, perusturvalautakunnan 

puheenjohtaja 1000 euroa, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 

1000 euroa, teknisen lautakunnan puheenjohtaja 1000 euroa, 

kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja 1000 

euroa, perusturvavaliokunnan yksilöjaoston puheenjohtaja 550 

euroa ja lautakuntien varapuheenjohtajat 200 euroa. 

Eli tämä on kaupunginhallituksen pohjaesitys, ja en näe 

puheenvuoropyyntöjä, joten sillä mennään. Ja mennään 

pykälään 140: toimituspalkkio. 

 

[4:55:05] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Puheenjohtaja, anteeksi, huudan tästä. En jaksa tarkistaa 

pöytä-  

 

(Puheenjohtajan välihuuto.) [4:55:09] 



 

Kiitos, puheenjohtaja. En jaksa tarkistaa pöytäkirjasta, mutta 

puheenjohtaja luki tuossa vielä tuon perusturvavaliokunnan 

yksilöjaoston, niin ollaan tarkkana, ettei tarvitse tehdä montaa 

kertaa. Eli vaihtaa sen sitten perusturvalautakunnaksi myös. 

 

[4:55:26] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Aivan. Tulee luettua suoraan tekstiä, niin – edellisen korjasin, 

mutta sitten sitä viimeistä en. Kyllä, näin. 

Ja, mutta, ne tulevat sieltä sitten automaattisesti, kun tämä 

päivittyy. 

§ 140: toimituspalkkio, ja siihen ei ollut puheenvuoropyyntöjä, 

joten mennään pykälään 141: ansionmenetys ja 

kustannuskorvaus. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 142: kulukorvaukset. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 143: korvaus päätelaitteen käytöstä. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 144: samana päivänä pidetyt kokoukset. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. 

§ 145: pöytäkirjat palkkioperusteina ja palkkioiden 

maksaminen. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. Sitten mennään 5. osaan: 

päätöksenteko- ja hallintomenettely. Luku 17: 

kokousmenettely ja pykälä 146: määräysten soveltaminen. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 147: toimielimen päätöksentekotavat. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 148: sähköinen kokous. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 149: sähköinen päätöksentekomenettely 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 150: kokousaika ja –paikka. 



Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 151: kokouskutsu. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 152: sähköinen kokouskutsu. 

§ 153: esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin 

verkkosivulla. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

§ 154: jatkokokous. 

§ 155: varajäsenen kutsuminen. 

§ 156: läsnäolo kokouksessa. 

§ 157: kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä. 

§ 158: kokouksen julkisuus. 

§ 159: kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

§ 160: tilapäinen puheenjohtaja. 

§ 161: kokouksen johtaminen ja puheenvuorot. 

§ 162: kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely. 

§ 163: esittelijät. 

§ 164: esittely. 

§ 165: esteellisyys. 

§ 166: pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi. 

§ 167: ehdotukset ja keskustelun päättäminen. 

§ 168: ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen. 

§ 169: äänestykseen otettavat ehdotukset. 

§ 170: äänestys ja vaali. 

§ 171: pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen. 

§ 172: päätöksen tiedoksianto kaupungin jäsenille. 

Ei puheenvuoropyyntöjä. Luku 18: muut määräykset. 173: 

aloiteoikeus. 

§ 174: aloitteen käsittely. 

§ 175: aloitteen tekijälle annettavat tiedot. 

Ja pykälä 176: asiakirjojen allekirjoittaminen. 

§ 177: todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen. 



Ja siinä olisi käsitelty 48 sivua hallintosääntöä. Olikohan tämä 

nyt – vahvistakaa, olihan tämä nyt viimeinen luku. Kyllä. 

Joten mennään päätösehdotukseen. Ja kaupunginvaltuusto. Eli 

kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 

hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön siten, että se tulee 

voimaan 1.6.2021 alkaen em. muutoksilla. Ja toki sitten 

huomioidaan myös valtuuston itse tekemät muutokset. 

Näin todetaan, ja pykälä 6 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 7, kun se vielä avautuu. Eli 

hallintopäällikön, vakanssinumero 1152-2009, virkanimikkeen 

muuttaminen hallintojohtajan nimikkeeksi. Ja se on kaatunut, 

pikku hetki. 

Ja nyt saadaan listateksti auki, ja siellä tosiaan, tässä jo ollaan 

illan mittaan tätä asiaa keskusteltu ja käsitelty, niin en sen 

kummemmin lähde esittelemään. Tiedätte, mistä on kyse, ja 

siellä on esityslistalla mainittuna, niin avaan asiasta 

keskustelun pykälässä 7. 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mennään päätösehdotukseen. Eli 

kaupunginhallitus esittää hyväksyttävän uuteen 

hallintosääntöön liittyen. Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle, että se muuttaa hallintopäällikön viran, 

vakanssinumero 1152-2009, virkanimikkeen hallintojohtajaksi 

1.6.2021 lukien. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti. 

Mennään pykälään 8: muut asiat. Itsellä on ainakin takki 

tyhjä, mutta tiedän, että siellä on valtuustoaloitteita. 

Joronen Hanni, ole hyvä. 

 

[5:03:51] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

Kiitos, puheenjohtaja, muut läsnäolijat. Joo, elikkä minulla on 

valtuustoaloite. Akaassa otettiin käyttöön palveluasumisen 

palveluseteli vuonna 2019. Setelin arvo määritettiin juuri 

toteutetun palveluasumisen kilpailutuksessa saatujen hintojen 

perusteella. Tämän jälkeen viesti on ollut, että palvelusetelin 

arvo määritettiin niin matalaksi, että se ei mahdollista aidosti 

kuntalaisen valinnanvapautta hänen pohtiessaan asuinpaikkaa 

elämänsä loppuvuosiksi.  



Velvoitamme viranhaltijat toteuttamaan tarkastelun 

palvelusetelin arvosta. Tarkastelussa huomioidaan markkinoilla 

toimivien yksiköiden hintatasoa ja eri tuloluokkiin kuuluvien 

ikäihmisten mahdollisuutta hyödyntää palveluseteliä. Saatu 

selvitys kera ehdotuksen, jolla saadaan turvattua aidosti 

kaikkien valinnanvapaus, tuodaan päätettäväksi kevään 21 

aikana. 

Ja allekirjoittajana Hanni Joronen, Kati Kuusisto, Hilu 

Toivonen-Alastalo, Jaana Saramies, Heli Einola-Virtanen, Antti-

Jussi Vikman, Sami Rajala ja Sari Lapinleimu. 

Kiitos. 

 

[5:05:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten siellä on Liehulla puheenvuoro. Ole hyvä. 

 

[5:05:07] Valtuutettu Vesa Liehu 

   

Kiitos, puheenjohtaja. Järjestelläänpäs liikennettä vähän 

uudestaan; minulla on aloite.  

Eli Satamatien päähän valmistuneen liikenneympyrän 

innoittamana ja sen hyvyydestä vakuuttuneena on aika 

arvioida Toijalan kolmatta liikenneympyrää, ja se tulisi 

Kurisjärventien ja Hämeentien risteykseen. Minä tiedän, että 

se saattaa jonkun mielestä olla hiukan ahdas paikka, mutta 

mielestämme se siihen mahtuisi. 

Vaikka muualla ei Akaassa, Toijalassa, ruuhkaa olekaan, niin 

siinä on aina joku vartoamassa. On aika sujuvoittaa paikan 

liikennejärjestelyjä. Mielestämme siihen voisi mahtua 

samanlainen liikenneympyrä kuin Satamatien päässä on.  

Esitämme, että Kurisjärventien ja Hämeentien risteyksen 

liikenneympyrän ja siihen tähtäävän suunnittelun 

käynnistämistä viipymättä. 17.2.21. Vesa Liehu, Jouni 

Vaittinen, Mervi Pulkkinen ja Jukka Ahonen. Ja päivän kiireistä 

johtuen tämä valmistui ihan vasta kokouksen alla, joten se ei 

ole kerennyt sen paremmin teille, kun Siepin Maijalle tämän 

lähetin ennen kokousta. Kiitos. 

 

[5:06:32] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Kiitos. Sitten Piirainen, ole hyvä. 

 

[5:06:37] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on Akaan Vasemmistoliiton 

valtuustoryhmän valtuustoaloite. 

Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn 

mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa 

joka arkiaamu. 4- ja 5-luokkalaisista luku on 26% ja 8- ja 9-

luokkalaisten osalta jopa 41,4%. Tutkimukset ovat osoittaneet 

linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, 

mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä 

huolehtia ravitsevasta aamupalasta. Lisäksi sosiaalibarometri 

2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa 

toimeentulon ongelmina. 73% sosiaalityöntekijöistä katsoo, 

että kriisi on lisännyt mm. ruoka-avun tarvetta, mikä on 

vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin. Niissä 

kunnissa, joissa kunnat ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, 

ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on 

syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä 

koulussa, jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. 

Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, mutta 

myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen, ja 

kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä 

haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella 

yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja 

antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.  

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki 

tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman 

aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan 

oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan 

koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan 

tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja 

hyvinvointiin seurataan.  

Akaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä eli Heli Piirainen, 

Jukka Saari, Matti Humaloja, Tuija Toivonen-Perttunen, Suvi 

Soininen ja Juhani Jara.  

 

[5:09:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Kiitos. Sitten Pulkkisen puheenvuoro. 

 

[5:09:10] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on kanssa valtuustoaloite, ja 

sitten olisi kysymys, että voiko valtuustoaloitteen allekirjoittaa 

henkilö, joka ei ole valtuuston kokouksessa läsnä. 

 

[5:09:25] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Hallintopäällikkö Sieppi osaako vastata? 

 

[5:09:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

No, tuota, kyllä nuo yleensä aina ovat sellaiset valtuutetut 

allekirjoittaneet, jotka ovat kokouksessa olleet. 

 

[5:09:38] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Eli sitten siellä varmaan, ensimmäisessä aloitteessa, täytyy 

tehdä korjaus. Mutta siis tämä meidän aloite on näin: 

Lakkautetun Rasin koulujen organisointi. 

Rasin koulu on lakkautettu ja koulun toiminta 

kokonaisuudessaan siirretty toisaalle. Kiinteistöllä on 

käyttämättömänä kaksi rakennusta, kenttä ja toimiva 

leikkipiha. Näihin kohdistuva kiinnostus, käyttötarkoitus ja 

ylläpito tulee selvittää. Urheilukenttä, sali, Haihunkoski 

muodostavat ainutlaatuisen aihion, jolle (tulevaisuuden) 

käyttötarkoituksen voisi ideoida vaikkapa kuntoilu- virkistys- 

ja kulttuurikeskukseksi. Muun toiminnan mahdollistamiseksi 

esitämme Rasin koulun käyttötarkoituksen muutosta. Uuden 

toiminnan tarkastelu ja mahdollisen omistamisen ja tonttijaon 

uudelleenorganisointi tulee aloittaa viipymättä. 

Mervi Pulkkinen, Jukka Ahonen, Vesa Liehu, Juhani Vaittinen 

jne. 



 

[5:10:45] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten – 

 

  (Välihuuto.) [5:10:47] 

 

  Humaloja Matti, ole hyvä. 

 

[5:10:51] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Ihan tähän aloitteeseen kysyisin sivistyslautakunnan 

puheenjohtajalta: onko tämä asia ollut käsittelyssä 

sivistyslautakunnassa? Kun vein sivistystoimen johtajan 

tutustumaan ns. voimailutilaan, Rasin puukouluun, sitten 

urheilukenttään ja (--) [5:11:23] museorakennukseen, 

kivikouluun, ja hänen piti viedä asia sivistyslautakuntaan, 

jossa oli valmiiksi tehdyt (-) [5:11:45] kuinka näissä tiloissa 

voidaan toimia. Onko, nyt sanotaan, sivistystoimen johtaja 

vienyt tämän asian lautakuntaan niin kuin hän lupasi? Onko 

lautakunnan puheenjohtajalla tietoutta, että onko tällainen 

asia käsitelty sivistystoimen johtajan tuomana asiana 

kokouksessa? 

 

[5:12:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Setälä, ole hyvä. 

 

[5:12:09] Valtuutettu Mika Setälä 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Ei, ei ole ollut vielä. Täytyypä 

kysäistä, että mitenkäs me saisimme sen vaikka seuraavaan 

kokoukseen asialistalle. 

 

[5:12:20] Valtuutettu Matti Humaloja 

 



Kommentoin, tästä on aikaa jo, kun tämä tapahtui, kun 

kiersimme nämä, puukoulun ja siellä kaikki tilat, voimailutilan 

ja voimailutilan ongelmat, ja yhteensä tuli tämä, vähän niin 

kuin tähän Mervi Pulkkisen aloitteeseen liittyvät asiat esille, 

että se oli hyvä, että Mervi otti, että tulee näinkin kerran, jos 

ei ole sivistystoimen johtaja asiaa vienyt, vaikka on luvannut 

viedä asiaa lautakunnan kokoukseen. 

 

[5:12:52] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Selvä, kiitoksia. (--) [5:12:54] että voitaisiinko seuraavat 

aloitteet siirtää, tai siis loput aloitteet, siirtää seuraavaan 

kokoukseen. Alan olla samaa mieltä, olin ajatellut itse, että 

lopetetaan 00:00, mutta olin päättänyt, että jos ollaan vielä 

hallintosääntöpykälässä. Joten toivoisin, että pidetään puheet 

lyhyenä ja käydään nopeasti nämä aloitteet läpi. 

Orava, ole hyvä. 

 

[5:13:21] Varavaltuutettu Antti Orava 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Olisi myös valtuustoaloite, joka 

menee näin: 

Akaan kaupunki sai viime vuonna valtionapuna 

koronakorvauksia reilusti. Oli hienoa, että henkilöstöä ei 

tarvinnut tiukemmassakaan paikassa lomauttaa, ja 

toivottavasti tämä pitää kriisin loppuun asti. 

Akaan strategiassa mainitaan kaupungin henkilöityminen sekä 

se, että Akaan kaupunki on mm. kannustava työnantaja. 

Meidän aloitteen allekirjoittajien mielestä olisi syytä muistaa 

työntekijöitämme hyvin tehdystä työstä ja ketteryydestä 

koronakriisin keskellä. Viime vuonna kannustavan palkkauksen 

mallilla palkittiin kaupungin koko henkilöstöstä 

yksilökohtaisella palkitsemisella 89 henkilöä ja tiimikohtaisella 

palkitsemisella 2, sekä pikapalkinnoilla 19 henkilöä.  

Mielestämme koronakriisin myötä kannustusta ja huomiota 

olisi syytä suunnata laajemmin esim. valtiolta saadun 

koronatuen avulla. Pyydämme viranhaltijoita tekemään 

selvityksen tavoista, joilla kaupungin henkilöstöä (ja) 

kotiryhmiä voidaan palkita haastavassa kriisitilanteessa 

suoriutumisesta ja joustavuudesta tai korvata koronan myötä 

syntynyttä työn lisähaastetta ja vaativuutta. Selvityksessä 



huomioidaan kaikki ammattiryhmät ja tarkastellaan kriisin 

vaikutuksia työn toteuttamiseen ja mm. työturvallisuuteen. 

Allekirjoittaneet Vihreä valtuustoryhmä: Jaana Saramies, 

Hanni Joronen, Kati Kuusisto, Hilu Toivonen-Alastalo, Antti 

Orava ja Kristillisdemokraattien Mika Setälä. Kiitos. 

 

[5:15:11] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Toivonen-Alastalo Hilu, ole hyvä. 

 

[5:15:20] Varavaltuutettu Hilu Toivonen-Alastalo 

 

  Tulee vielä aloitetta, kiitos vain, puheenjohtaja. 

Koronapandemia on koetellut kaikkia toimialoja 

kestämättömällä tavalla. Monialainen, eri ikä- ja 

väestöryhmille toimintaa tarjoava kolmas sektori on joutunut 

sen johdosta ajamaan toimintojaan alas ja menettänyt 

toiminnan ylläpitämisen turvaavia harrastus- ja 

osallistumismaksuja. Vapaaehtoisvoimin pyöritettävä 

yhdistystoiminta tuottaa hyvinvointia kuntalaisille. Mikäli 

yhdistykset joutuvat lopettamaan toimintansa pandemian 

aiheuttaman taloustilanteen vuoksi, on tilanne kestämätön. 

Koronarajoitukset eivät kohtele toimijoita samoin. Yksityinen 

puoli on saanut jatkaa toimintaa, kun (--) [5:16:08] 

yhdistykset eivät niiden (--) [5:16:10]. Tilanne on epätasa-

arvoinen. 

Viime vuonna kunnille suunnattu ylimääräinen valtionapu, 

jonka turvin alijäämä saatiin kuitattua, oli kertaluonteinen, 

koronapandemian aiheuttamia ylimääräisiä kuluja kattamaan. 

Akaan strategian mukaan olemme tapahtumarikas ja vireä 

elinvoimakunta. Näistä molemmista syistä Akaan kaupungin 

on varmistettava kolmannen sektorin toiminnan jatkuminen. 

Velvoitamme viranhaltijat selvittämään kolmannen sektorin 

tilanteen ja rakentamaan esityksen tarvittavista tukitoimista, 

ettei yksikään yhdistystoimija kaadu koronan vuoksi. Esitys 

tuodaan päätettäväksi kevään 2021 aikana. 

Akaan Vihreä valtuustoryhmä: Hanni Joronen, Kati Kuusisto, 

Antti Orava, Jaana Saramies, Hilu Toivonen-Alastalo sekä 

Antti-Jussi Vikman, Kokoomus. 

 



[5:17:11] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Jukka Saari. 

 

[5:17:16] Valtuutettu Jukka Saari 

 

Puheenjohtaja, tuota, valtuustoryhmämme vähän tasapainoili, 

kun meidän aloite on tuosta terveydenhuollon lähipalveluista, 

niin ei ollut tarkoitus astua Jouni Salosen lukeman aloitteen 

varpaille. Ja sitten toisaalta, tämä on niin kuin 

konkreettisempi, mutta toisaalta (--) [5:17:36] ihan olisi 

operatiivista. Ja yhdistys on tavallaan niin kuin pelästynyt tai 

huolissaan. Yksikin ihminen viikon ilman autoa tuolla 

Kylmäkosken asemalla, ja esitti sitten huolensa. Tämä on, 

tuota, perustelut ovat hyvät mutta valitettavasti pitkät. Elikkä 

valtuustoaloite terveydenhuollon lähipalveluista. 

Sote-uudistus tulee astumaan voimaan. Vielä on hieman aikaa 

juurruttaa käytäntöön toimintoja, jotka uudet 

hyvinvointialueet voivat katsoa säilyttämisen arvoisiksi (--) 

[5:18:11] ja innovatiivinen. Nyt osoitamme kiinnostuksemme 

ja valmiutemme toimia myös sote-uudistuksen jälkeisessä 

palveluiden organisoinnissa akaalaisten hyväksi. Lääkäriliiton 

näkemyksen mukaan suurin osa perusterveydenhuollon 

palveluista, kuten ennaltaehkäisevän työn ja avosairaanhoidon 

vastaanottopalvelut, ovat lähipalveluita. Niiden tulee sijaita 

kävelymatkan tai kohtuullisen julkisella kulkuneuvolla tehdyn 

matkan päässä tai ne tulee viedä palvelua tarvitsevalle kotiin.  

Tämä on lääkäriliiton asiakirjasta. Tämä on näistä tuorein, 

näistä lainauksista, 2020. Sitten: terveydenhuollon 

lähipalveluilla tarkoitetaan helposti saavutettua palvelua, jota 

monet tarvitsevat toistuvasti. Ne ovat osa potilaan arkea. 

Niiden pitäisi sijaita lähellä tai ne tuodaan lähelle. Esimerkiksi 

pyörillä toimitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, 

jossa diabeteskuvaukset hoidetaan auton perässä vedettävän 

silmätutkimusyksikön avulla. Siten hoitoon pääsy nopeutuu. 

Terveyspalveluiden järjestämisvastuun (-) [5:19:16] 

järjestämisosaamisen ja perusterveydenhuollon vahvan 

aseman. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa lähipalveluiden 

tuottamisen epätarkoituksenmukaiseen keskittämiseen. Tämä 

oli Lääkärilehdestä.  

Suomalaisista 88% pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä 

sosiaali- ja terveyspalveluiden saamista läheltä 



asuinpaikkaansa. Tämä on Paras-hankkeen aikaisesta 

kansalaisbarometrista.  

Aloite: esitämme, että Akaan kaupunki järjestää yhden 

lääkäri-hoitajaparin kiertämään niitä akaalaisia 

asutustaajamia, joissa ei ole vakituisia, pysyviä 

terveydenhoitopalveluja. (--) [5:20:00] konkreettisena 

tavoitteena on, että tämä pari käy kerran viikossa kussakin 

taajamassa, ja vastaanottotiloina käytettäisiin Akaan 

kaupungin omia kiinteistöjä tai seurakunnan tai vastaavan 

luovuttamia mielellään. Tehtävänä on ennaltaehkäisevä 

terveydenhoito, pienempien laboratorionäytteiden otto ja muu 

kiireetön terveydenhoito.  

Aloitte ei tulisi rasittamaan kaupungin taloutta juuri ollenkaan, 

koska aloitteessa ei esitetä uusia tila- tai henkilöresursseja, 

vaan olemassa olevien resurssien uudenkaltaista ja joustavaa 

hyödyntämistä. Helposti saavutettavat terveyspalvelut 

mahdollistavat esim. vanhusten paremman elämänlaadun ja 

vähentävät (-) [5:20:38]. Tämä olisi kokonaistaloudellista.  

Nykyisessä pandemiamaailmassa, jossa korona tuskin jää 

viimeiseksi, tällä uudistuksella lisätään kuntalaisten 

kokonaisturvallisuutta, saataisiin pienennettyä tulevien 

pandemioiden leviämisriskejä ja niiden torjunnasta aiheutuvia 

kustannuksia.  

Akaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä. Tässä ei ole nimiä 

lueteltu. Kiitos.  

 

[5:21:03] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Leinonen, ole hyvä. 

 

[5:21:10] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Minä allekirjoitan Jorosen 

aloitteen, jos se tästä onnistuu tällä lailla.  

Sitten kommentoin: tässä nyt vaalien alla, täällä nyt 

valtuutetut innostuvat tekemään tällaisia 

menonlisäysaloitteita, niin minulle käy kyllä tällaiset 

henkilöstön lisäpalkitsemiset ja aamupalat vaikka kaikille 

aikuisillekin heti kun lähdetään alentamaan Akaan 

kunnallisveroprosenttia, ja vaikka kokeiluluonteisesti vähän 



niin kuin aamupalakin, lasketaan vaikka 2 prosentilla kahdeksi 

vuodeksi meidän kunnallisveroa.  

Ja sitten tuohon kommentoin, tuohon sote-aloitteeseen 

liittyen, että (--) [5:22:01] Pirkanmaan sote-valmistelija 

Jaakko Herralan mielestä sellainen vahva esimerkki siitä, mihin 

suuntaan tätä Suomen terveys- (-) [5:22:13] pitää viedä, eli 

muistutan nyt siinä, että me olemme nimenomaan päässeet 

pikkuhiljaa siihen, että pystytään keskittämään näitä kolmen 

kunnan rakenteita ja tuottamaan tehokkaammin niitä sote-

palveluita. Eipä minulla muuta kuin että hyvää yötä.  

 

[5:22:29] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Sitten Hanni Joronen, ole hyvä. 

 

[5:22:33] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

Kiitos. Minulla oli siihen kysymykseen niistä allekirjoittajista 

kommentti, elikkä vuosi sitten huhtikuussa olen jonkun toisen 

aloitteen yhteydessä kysynyt (hallintopäälliköltä), ja silloin 

vastaus oli, että sekä varsinaiset että varavaltuutetut voivat 

kirjoittaa riippumatta siitä, ovatko he kokouksessa läsnä vai 

eivät. Kiitos.  

 

[5:22:58] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Tästä on nyt sitten (-) [5:23:01] käytäntöä, ja itse en 

näe sillä merkitystä, että onko siellä varojenkin, jotka eivät ole 

läsnä, nimiä alla, koska vaikutus on vain se nimi siellä alla. 

Toisin olisi, jos sillä olisi merkitystä, esim. jos 

hallintosäännössä olisi sellainen mahdollisuus, että 

allekirjoittaneiden lukumäärä (vaikuttaisi) esittelyyn jollain 

tavalla. 

Mutta tuota, linjaisin saman linjauksen mukaan, mitä Hanni 

Joronen on aikaisemmin saanut, ja itsekin muistin, että näin 

on ollut aikaisemmin, että myös varat saavat allekirjoittaa. ja 

silloin voidaan myös hyväksyä näin, että esim. 

Vasemmistoliitto on valtuustoryhmänä allekirjoittanut aloitteen 

eikä tarvitse niitä nimiä. 



Että tuota, näkisin näin, jos se vain valtuustolle sopinee. Tästä 

ei ole mitään lainkäytäntöä, vai mitä sanoo hallintopäällikkö? 

 

[5:24:24] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  No, nyt en osaa suoralta kädeltä sanoa, mutta.  

 

[5:24:35] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Mennään näin, ja jos vaikuttaa siltä, että jostain tulee tieto, 

että ne eivät siellä voi olla, niin sitten poistellaan sitä mukaa.  

Sitten Ahonen. Ole hyvä. 

 

[5:24:49] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Kiitos, puheenjohtaja. Valtuustoaloite.  

Kunnan kaavoituksen tulee olla osallistuvaa ja avointa. Siinä 

maanomistajia (-) [5:25:00] kuunnellaan sekä 

omaisuudensuojaa kunnioitetaan. Näin alueiden käytön 

suunnittelu etenee ja luo ns. hyvän sijainnin sisältöä, eli tukee 

koko kunnan kehittymistä, lisää vetovoimatekijöitä ja 

mahdollistaa elinvoiman kehittymisen.  

Meidän on huolehdittava, ettei kaavoitus ole virkamiesvaltaa, 

jossa kaavoituksen tavoitteiden määrittelyn tekevät 

kaavakonsultit. Koska kunnat vastaavat maankäyttö-ja 

rakennuslain mukaan kaavoituksesta alueillaan, tulee kunnan 

luottamushenkilöjohdon ehdottomasti linjata, miten 

kaavoitusvaltaa käytetään.  

Kaavatilanteen pysyminen ajantasaisena vaatii selkeää 

sitoutumista, (--) [5:25:45] pystyvät tekemään nopeallakin 

aikataululla. Kuntien välisellä kaavoitusyhteistyöllä olisi 

mahdollista tuottaa tuloksia, jotka helposti kertaistuvat 

yhteisen motivaation ja tahtotilan voimasta. Yhteistyössä tulos 

kasvaa yhteistyön voimasta ja 1+1 muuttuukin jo vähintään 

kolmeksi. 

Esitän valtuustoaloitteena, että (--) [5:26:14]. Kiitos. 

 

[5:26:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 



  

Kiitos. Ja siinä oli viimeinen puheenvuoropyyntö. Sitten 

katselin (--) [5:26:31] että siellä on Vaittisen Kirsillä ns. käsi 

pystyssä. Onko puheenvuoropyyntö vai onko vahinko? 

 

[5:26:42] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

Se on varmaan ihan vahinko. Kyllä täällä on silmät ristissä jo 

käsi pystyssä.  

 

[5:26:49] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Selvä. Kiitoksia. Ja ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä, 

joten tässä kohtaa yötä toivotan teille kaikille hyvää yötä ja 

päätän kokouksen kello 00:14. Hyvää yötä kaikille. 


