
Akaan kaupunginvaltuuston kokous 21.4.2021 

 

Äänitteen kesto: 90.32 

 

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  

 

 

[0:46:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Ja sitten mennään valtuuston kokoukseen ja avataan 

valtuuston kokous. Ja aloitetaan sitten läsnäolijoilla, joten 

Maija, ole hyvä. 

 

[0:46:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  No niin. Ahonen Jukka. 

 

[0:46:20] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka paikalla. 

 

[0:46:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 



[0:46:25] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla on paikalla. 

 

[0:46:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[0:46:30] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli paikalla. 

 

[0:46:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[0:46:36] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

   

  Heinonen Hilkka paikalla. 

 

[0:46:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti. 

  Humaloja Matti oliko paikalla? 

 

[0:46:58] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Humaloja Matti on kotona. Kuuluuko? 

 

[0:47:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Joo, kuuluu. Mutta minulle ei ainakaan kuva näy, että. 

 

[0:47:17] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Että ei kuvaa näy.  

 

[0:47:21] (?)  

 

  Kyllä täällä muilla näkyy, se on vain vähän pimeä. 

 

[0:47:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

   

  Joo, minulle näkyy nyt. No niin, selvä juttu. 

  Ja seuraava: Joronen Hanni. 

 

[0:47:33] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

  Hanni Joronen paikalla. 

 

[0:47:36] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 

[0:47:38] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen on paikalla, täällä näin ollaan. 

 

[0:47:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 



[0:47:47] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila paikalla. 

 

[0:47:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[0:47:55] Valtuutettu Marko Kivi  

 

  Kivi Marko on paikalla. 

 

[0:47:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki. 

 

[0:47:59] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

  Knuutila Heikki paikalla. 

 

[0:48:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Kuusisto Kati on ilmoittanut poissaolosta. 

  Lapinleimu Sari 

 

[0:48:10] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari paikalla. 

 

[0:48:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Leinonen Jaakko. 

 

[0:48:17] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen paikalla. 

 

[0:48:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[0:48:24] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Liehu Vesa, Akaa Sotkia, paikalla. 

 

[0:48:27] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[0:48:34] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Kirsi Nord-Sarkola paikalla. 

 

[0:48:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[0:48:39] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Pajasmaa Mika paikalla. 

 

[0:48:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Peltola Marko. 

 

[0:48:44] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltola Marko on paikalla. 

 

[0:48:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[0:48:50] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli paikalla. 

 

[0:48:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[0:48:56] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi paikalla. 

 

[0:48:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[0:49:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita on paikalla. 

 



[0:49:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[0:49:06] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri on paikalla. 

 

[0:49:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[0:49:12] Valtuutettu Sami Rajala 

 

   Rajala Sami paikalla. 

 

[0:49:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

  Roininen Saija oliko paikalla? 

 

[0:49:37] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen paikalla. Näkyykö ja kuuluuko? 

 

[0:49:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Näkyy ja kuuluu. 

 

[0:49:45] Valtuutettu Saija Roininen 

 



  Kiitos. 

 

[0:49:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Rupponen Mika. 

 

[0:49:49] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika paikalla. 

 

[0:49:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten Rytkönen Jouko. 

 

[0:49:54] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko on paikalla. 

 

[0:49:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[0:50:00] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämön Harri on linjoilla. 

 

[0:50:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka. 

 

[0:50:05] Valtuutettu Jukka Saari 



 

  Saari Jukka paikalla. 

 

[0:50:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Salonen Jouni. 

 

[0:50:12] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni on paikalla. 

 

[0:50:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana. 

 

[0:50:20] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

  Jaana Saramies paikalla. 

 

[0:50:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 

[0:50:26] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika paikalla. 

 

[0:50:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 



[0:50:31] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija paikalla. 

 

[0:50:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija. 

 

[0:50:38] Valtuutettu Tuija Toivonen-Perttunen 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija paikalla. 

 

[0:50:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Turja Sauli. 

 

[0:50:44] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Sauli Turja paikalla. 

 

[0:50:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Jouni. 

 

[0:50:51] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

  Jouni Vaittinen on paikalla. 

 

[0:50:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Kirsi. 



 

[0:50:56] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi on paikalla. 

 

[0:50:59] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja sitten varajäsenet. Jaakko Naakka. 

 

[0:51:04] Varavaltuutettu Jaakko Naakka 

 

  Naakka Jaakko paikalla. 

 

[0:51:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Eli sitten olisi 34 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.  

  Ja sitten vielä nämä viranhaltijoiden. Peltola Antti. 

 

[0:51:18] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

  Peltolan Antti paikalla. Hyvää iltaa kaikille. 

 

[0:51:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Sieppi Maija paikalla. Puhka-Susi Mari. 

 

[0:51:29] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 

 

  Mari Puhka-Susi on paikalla. 

 

[0:51:32] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  



 

  Kivistö Tapio. 

  Onko Kivistö Tapio siellä paikalla? 

 

[0:51:56] (?) 

 

  Kivistö Tapio on töissä tällä hetkellä, ei päässyt. 

 

[0:52:01] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Selvä. Sitten Loppi Inka. 

  Loppi Inka on ilmeisesti myös poissa. 

 

[0:52:15] (Valtuutettu Saija Roininen) 

 

Inka tulee varmaan myöhemmin, on toisessa kokouksessa 

tällä hetkellä. 

 

[0:52:20] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Selvä. Sitten Anttila Elina 

 

[0:52:26] Perusturvajohtaja Elina Anttila 

 

  Elina Anttila on paikalla. 

 

[0:52:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Jokinen Jari. 

 

[0:52:32] Va. kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokinen 



 

  Jari Jokinen on paikalla. 

 

[0:52:35] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Jämsén Virve. 

 

[0:52:39] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén  

 

  Virve Jämsén paikalla. 

 

[0:52:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Koota Jaana. 

 

[0:52:45] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

  Jaana Koota paikalla. 

 

[0:52:48] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Mäkinen Asko. 

 

[0:52:51] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen 

 

  Mäkinen Asko paikalla. 

 

[0:52:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Selkämaa Kati. 

 



[0:52:58] Hallintosihteeri Kati Selkämaa 

 

  Kati Selkämaa on paikalla. 

 

[0:53:00] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Ja sitten Sinivuori Briitta-Liisa. 

 

[0:53:05] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

  Sinivuori Briitta-Liisa paikalla. 

 

[0:53:14] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

No niin. Kiitoksia. Ja, tuota, todetaan, että paikalla on 34 

valtuutettua ja yksi varavaltuutettu, joten olemme sen osalta 

päätösvaltaisia, ja todetaan, että valtuuston kokous 21.4.2021 

on kutsuttu koolle Akaan kaupungin hallintosäännön 

mukaisesti, ja päätöksen mukaisesti. Joten todetaan, että 

olemme laillisia ja päätösvaltaisia, ja pykälä 17 on loppuun 

käsitelty. 

Ja sitten mennään pykälään 18: pöytäkirjan tarkastajien vaali 

ja tarkastusajankohdan määrääminen. Ja ehdotuksena on, että 

valtuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rytkösen ja 

Harri Rämön, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, sekä 

määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi maanantaihin 26.4.2021 

kello 15 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti 

nähtävillä viimeistään keskiviikkona 28.4.2021 Akaan 

kaupungin kotisivuilla internetissä. 

Sopiiko Rytköselle ja Rämölle tämä? 

 

[0:54:43] Valtuutetut Jouko Rytkönen ja Harri Rämö 

 

  (--) sopii. 

 

[0:54:46] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Selvä, kiitoksia. Enkä näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten 

tämä ehdotus sopinee. Ja, tuota, päätetään, että pöytäkirjan 

tarkastajina on Jouko Rytkönen ja Harri Rämö. Joten pykälä 18 

on loppuun käsitelty. 

Sitten mennään pykälään 19: talouden 

tasapainoittamisohjelman 2018 seuranta ja raportointi vuosilta 

2018-2020. Ja siellä on käyty tosiaan lävitse tätä talouden 

tasapainoittamisohjelmaa, ja positiivisena ainakin itse katsoin, 

että sairauspoissaolot ovat jatkaneet laskuaan, mikä on hieno 

asia, ja muiltakin osin on sitten pystytty sitten ohjelman 

mukaisesti toimimaan. Ja, tuota, ehdotuksena 

kaupunginhallitukselta valtuustolle on, että valtuusto 

merkitsee asian tiedoksi. Asian, avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto merkitsee tämän talouden tasapainoittamisohjelman 

seurantaraportin tiedoksi.  

Ja sitten pykälä (--) [0:56:31] sidonnaisuuksien ilmoittaminen. 

Ja tämä on tosiaan tullut tarkastuslautakunnalta 

kaupunginvaltuustolle, ja tarkastuslautakunnan ehdotus 

valtuustolle on, että tarkastuslautakunta päättää toimittaa 

sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

Avaan asiasta keskustelun.  

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on merkinnyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

Sitten mennään pykälään 21: irtisanoutumisilmoitus, 

hallintopäällikkö, hallintojohtajan viran auki julistaminen.  

Ja tästä asiasta sain korvanappiini tiedon, että Maija on 

intressijäävi, joten, tuota, olisiko meillä sihteeriksi Briitta-Liisa 

Sinivuori paikalla sijaistamaan hallintopäällikköä? 

 

[0:58:13] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

  Kyllä, täällä ollaan paikalla. 

 

[0:58:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Joten tämän pykälän ajan Briitta-Liisa toimii sitten 

sihteerinä valtuuston kokouksessa, ja mennään ehdotukseen. 



Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle: kaupunginhallitus 

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi 

irtisanoutumisilmoituksen ja myöntää eron Salla Saari-

Männistölle 31.5.2021 alkaen. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto merkitsee irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi ja 

myöntää (--) [0:59:09] ja pykälä, hetkinen, pykälä numero, 

tuolta, 21, on loppuun käsitelty ja Maija saa jälleen toimia 

sitten sihteerinä. 

Ja mennään pykälään 22: valtuustoaloite, valtuuston 

kokousten simultaanitulkkaus ja tekstittäminen. Ja kyseessä 

on tosiaan Heli Piiraisen ja viiden muun valtuutetun tekemä 

aloite joulukuun kokouksessa, jossa, tuota, on tätä 

simultaanimahdollisuutta pyydetty selvittämään, ja täällä on 

kaupunginhallituksen ehdotuksena valtuustolle: 

kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen 

loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 

tehdyn selvityksen ja esittää, että videoiden litterointi ostetaan 

ulkopuoliselta toimittajalta edellä esitetyn mukaisesti.  

Ja avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Ja pykälä 22 on loppuun käsitelty, ja mennään pykälään 23. 

Kuntalaisaloite: sataman alueen kehittämissuunnitelman 

tekeminen. 

Ja tämä on käynyt elinvoimalautakunnassa ja sitten sieltä 

tullut kaupunginhallitukseen, ja kaupunginhallituksen ehdotus 

valtuustolle on 1. elinvoimalautakunta esittää 

kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että strategisen 

yleiskaavatyön yhteydessä käsitellään saman, sataman, 

kehittämisen tulevaisuutta laajemmin pohjautuen olemassa 

oleviin suunnitelmiin sekä sataman nykytilanteeseen. Vuosien 

2021 ja 2022 aikana kaupunki toimii yhteistyössä alueella 

toimivien yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa, jotta alueelle saadaan elinvoimaisia toimintoja, ja 2. 

esittää valtuustolle, että se toteaa kuntalaisaloitteen loppuun 

käsitellyksi.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti. 



Pykälä 23 on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 24: vireillä 

olleet valtuustoaloitteet vuoden 2020 lopussa. 

Meillä on tosiaan vuonna 2020 tullut aloitteita 12 kappaletta, 

ja osa niistä on käsitelty ja osa on sitten vielä valmistelussa. 

Ja siellä on sitten kaupunginhallituksen ehdotuksena 

valtuustolle, että kaupunginhallitus päättää esittää 1. antaa 

liitteenä olevan luettelon tiedoksi valtuustolle ilmoituksena 

vuoden 2019 lopussa vireillä olleista valtuustoaloitteista ja 

toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty. 2. 

kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vuonna 2020 

tehtyjen aloitteiden 1, 4, 6 ja 8 osalta tiedoksi tehdyt 

toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. Ja 

sitten kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vuonna 2020 

tehtyjen aloitteiden 2, 3, 5, 7, 9-15 osalta tiedoksi tehdyt 

toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Ja 

sitten on lueteltu nuo myös, nuo aloitteet.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, ja pykälä 24 on loppuun käsitelty. 

Sitten mennään pykälään 25: vuonna 2020 tehdyt 

kuntalaisaloitteet / valtuusto. Ja täällä on sitten ollut 4 

aloitetta, ja kaupunginhallituksen ehdotuksena valtuustolle on, 

että kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 

merkitsee tiedoksi vuonna 2020 saapuneet valtuuston 

toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet 1-4 ja niiden 

perusteella suoritetut toimenpiteet, ja 2. ehdottaa valtuustolle, 

että kuntalaisaloitteet 2-4 eivät aiheuta muita toimenpiteitä ja 

ovat loppuun käsiteltyjä. Ja täällä on sataman alueen 

kehittämissuunnitelman tekeminen, Viialan juna-aseman 

alueen kehittäminen, Urjalan uimahallin 

uudelleenkäyttöönottomahdollisuuksien selvittäminen 

yhteistyössä Urjalan kunnan kanssa.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, ja pykälä 25 on loppuun käsitelty. 

Sitten mennään pykälään 26: keskusvaalilautakunnan 

eroanomukset ja uusien jäsenten valinta; Talonen-Ojanperä ja 

Murola. Ja tosiaan, keskusvaalilautakunnassa tulee hieman 

muutoksia, ja siellä on kaupunginhallituksen ehdotuksena 

valtuustolle, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle eron 

myöntämistä Elina Talonen-Ojanperälle sekä Anton Murolalle 

esteellisyyden vuoksi sekä uusien varajäsenten valintaa 



keskusvaalilautakunnalle toimikauden 2021 loppuun. Sekä 

jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan 

edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa, 

kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Avaan asiasta keskustelun, ja siellä on ensimmäinen 

puheenvuoropyyntö. Rajala Sami, ole hyvä. 

 

[1:07:08] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Esitän, että Anton Murolan sijaan 

valitaan Heikki Teräväinen. 

 

[1:07:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten puheenvuoropyyntö: Heli Einola-Virtanen, ole 

hyvä. 

 

[1:07:26] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Esitän, että Elina Talonen-Ojanperän tilalle Anita Sovala. 

 

[1:07:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli Anton Murolan tilalle on esitetty Heikki Teräväinen ja 

Elina Talonen-Ojanperän tilalle Anita Sovala. Nämä valtuustolle 

sopinee. 

En näe enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, 

että varajäseniksi on valittu Heikki Teräväinen ja Anita Sovala 

ja myönnetään erot Elina Talonen-Ojanperälle sekä Anton 

Murolalle. 

Ja pykälä 26 on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 27: 

valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

toimikauden jatkaminen vuoden 2021 heinäkuun loppuun. Ja 

tosiaan, kun vaalit tässä nyt siirtyi, niin hieman toimikausikin 

sitten kaikilla toimielimillä ja luottamushenkilöillä muuttuu ja 

jatkuu, eli 31.7 asti. Ja kaupunginhallitus päättää esittää 

valtuustolle, että se jatkaa valtuuston puheenjohtajiston 

toimikautta 31.7.2021 saakka. Ja puheenjohtajana Janita 



Puomila, 1. varapuheenjohtaja Saija Roininen ja 2. 

varapuheenjohtaja Jouni Vaittinen. Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti. Pykälä 27 on loppuun käsitelty. 

Pykälä 28: kaupunginhallituksen toimikauden jatkaminen 

vuoden 2021 heinäkuun loppuun. Ja tässä on sama tilanne 

kaupunginhallituksella kuin tuossa edellisessä pykälässä. Ja 

siellä on: kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 

päättää 1. jatkaa kaupunginhallituksen toimikauden, jatkaa 

kaupunginhallituksen toimikauden jatkumaan 31.7.2021 

saakka ja valitsee siihen seuraavat jäsenet. Jäsen Harri Rämö, 

varajäsen Hannele Halmela-Taberman, Jaakko Leinonen, 

varajäsen Sari Lapinleimu, Mervi Pulkkinen, varajäsen Jukka 

Ahonen, Salla Bister, varajäsen Kirsi Vaittinen, Hanni Joronen, 

varajäsen Jaakko Naakka, Hannu Järvinen, varajäsen Arto 

Lehtinen, Tapio Kivistö, varajäsen Heli Einola-Virtanen, Inka 

Loppi, varajäsen Saija Roininen, Sami Rajala, varajäsen Timo 

Pulkkinen, Jouko Rytkönen, varajäsen Kati Kuusisto, Tuija 

Toivonen-Perttunen, varajäsen Jukka Saari. Ja 2. jatkaa 

kaupunginhallituksen vuosiksi 2019-2021 valitun 

puheenjohtajiston toimikautta 31.7.2021 saakka. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, ja pykälä 28 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 29: elinvoimalautakunnan toimikauden 

jatkaminen vuoden 2021 heinäkuun loppuun saakka. Ja siellä 

sama tilanne. Ja kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 

päättää jatkaa elinvoimalautakunnan toimikauden jatkumaan 

31.7.2021 saakka ja valitsee siihen seuraavat jäsenet sekä 

puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi: Saila Kallioinen, 

puheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Seija Tromstedt, 

Mika Pajasmaa, varapuheenjohtaja, varajäsen Jani Vehka-Aho, 

Anttijussi Vikman, varajäsen Marko Peltola, Nina Weltzien, 

varajäsen Susanna Saxberg, Heli Inkinen, varajäsen Petri 

Rintala, Anssi Pahlanen, varajäsen Petri Heikkinen, Jussi 

Halme, varajäsen Juhana Riekkinen, Jorma Kivi, varajäsen 

Suvi Soininen, Hilu Toivonen-Alastalo, varajäsen Anu 

Salovaara, Vesa Liehu, varajäsen Kim Peltola, Sirkka 

Koivuniemi ja varajäsen Tiina Räsänen. 

Avaan asiasta keskustelun.  



En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti, ja pykälä 29 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 30: tarkastuslautakunnan toimikauden 

jatkaminen vuoden 2021 heinäkuun loppuun saakka. Ja tässä 

myös tarklan toimikautta jatketaan. Eli kaupunginhallitus 

esittää valtuustolle, että se päättää jatkaa 

tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumaan 31.7.2021 

saakka ja valitsee siihen seuraavat jäsenet sekä 

puheenjohtajaksi että varapuheenjohtajaksi: Matti Humaloja, 

puheenjohtaja, varajäsen Suvi Soininen, Hilkka Heinonen, 

varapuheenjohtaja, varajäsen Lauri Lehtinen, Tomi Koistinen, 

varajäsen Tuomo Smått, Pirjo Huuhtanen, varajäsen Johanna 

Nieminen, Sinikka Mattjus, varajäsen Sakari Nieminen, Petri 

Juutilainen, varajäsen Maria Koivuniemi ja Virpi Ojala, 

varajäsen Sanna Lehtonen. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

kaupungin- valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen 

esityksen mukaisesti, ja pykälä 30 on loppuun käsitelty. 

Pykälä 31: teknisen lautakunnan toimikauden jatkaminen 

vuoden 2021 heinäkuun loppuun saakka. Ja siellä on sitten 

ehdotuksena, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 

se päättää jatkaa teknisen lautakunnan toimikauden 

jatkumaan 31.7.2021 saakka ja valitsee siihen seuraavat 

jäsenet sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi: Maija 

Toivonen, puheenjohtaja, varajäsen Nina Weltzien, Saija 

Roininen, varapuheenjohtaja, varajäsen Jaana Heino, Petri 

Aarnio, varajäsen Matti Hänninen, Timo Jaakkola, varajäsen 

Veikko Koppinen, Juhani Jara, varajäsen Pirkko Seppi, Marko 

Peltola, varajäsen Timo Pulkkinen, Ilkka Rehuttu, varajäsen 

Kim Peltola, Anu Salovaara, varajäsen Kati Kuusisto, Elina 

Talonen-Ojanperä, varajäsen Marko Kivi, Timo Tammisto, 

varajäsen Henri Palm, Kirsi Vaittinen, varajäsen Sari Nieminen. 

Avaan asiasta keskustelun.     

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti, ja pykälä 31 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 32: sivistyslautakunnan toimikauden 

jatkaminen vuoden 2021 heinäkuun loppuun saakka. Ja 

mennään päätösehdotukseen. Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle, että se päättää jatkaa sivistyslautakunnan 

toimikauden jatkumaan 31.7.2021 saakka ja valitsee siihen 

seuraavat jäsenet sekä puheenjohtajaksi ja 



varapuheenjohtajaksi: Mika Setälä, puheenjohtaja, varajäsen 

Sari Kaajala-Selkama, Kirsi Nord-Sarkola, varapuheenjohtaja, 

varajäsen Raija Toivola, Sari Lapinleimu, varajäsen Tuomo 

Närkki, Mika Rupponen, varajäsen Seija Tromstedt, Harri 

Rantala, varajäsen Sakari Nieminen, Suvi Soininen, varajäsen 

Jari Laihia, Heli Einola-Virtanen, varajäsen Marko Kivi, Tiina 

Räsänen, varajäsen Timo Kontio, Kari Taberman, varajäsen 

Mikko Mäntysalo, Timo Pulkkinen, varajäsen Elina Lindholm, 

Katri Kuusisto, varajäsen Maria Koivuniemi.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti, ja pykälä 32 on loppuun käsitelty. 

Pykälä 33: perusturvavaliokunnan ja yhteistoiminta-alueen 

perusturvalautakunnan toimikauden jatkaminen vuoden 2021 

heinäkuun loppuun saakka. Ja sama tilanne täällä, ja 

katsotaan sitten tuolta. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 

että se päättää jatkaa perusturvavaliokunnan 14-jäseniseen 

yhteislautakuntaan ja Akaan kaupungin 9-jäseniseen 

perusturvavaliokuntaan toimikauden jatkumaan 31.7.2021 

saakka ja valitsee siihen seuraavat jäsenet. Akaan jäsenet: 

Jouni Salonen, varajäsen Arto Lehtinen, Markku Anttila, 

varajäsen Anton Murola, Heli Inkinen, varajäsen Juhana 

Riekkinen, Jorma Kivi, varajäsen Suvi Soininen, Heikki 

Knuutila, varajäsen Raija Toivola, Johanna Lahdensivu, 

varajäsen Timo Jaakkola, Sari Lapinleimu, varajäsen Anttijussi 

Vikman, Antti Orava, varajäsen Jaana Saramies, Nina 

Weltzien, varajäsen Maija Toivonen. Ja Urjalan jäsenet: Janne 

Saari, varajäsen Turo Rytky, Ilkka Vuori, varajäsen Janne 

Suonpää, Paula Virtanen, varajäsen Mari Pakkanen, Mari 

Rydelfelt-Kurtti, varajäsen Sanna Joutsela, Jami Susijärvi, 

varajäsen Mikko Ristimäki. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti, ja pykälä 33 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 34: yhteistoiminta-alueen 

perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

toimikauden 2019-2021 jatkaminen heinäkuun 2021 loppuun. 

Ja täällä tosiaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 

päättää jatkaa yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan 

toimikaudeksi 31.7.2021 saakka puheenjohtajaksi Janne 

Saaren ja varapuheenjohtajaksi Jouni Salosen. 

Avaan asiasta keskustelun. 



En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti, ja pykälä 34 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 35: keskusvaalilautakunnan toimikauden 

jatkaminen vuoden 2021 heinäkuun loppuun saakka. Ja täällä 

on kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle, että se päättää jatkaa keskusvaalilautakunnan 

toimikauden jatkumaan 31.7.2021 saakka ja valitsee siihen 

seuraavat jäsenet sekä puheenjohtajaksi ja 

varapuheenjohtajaksi: Eija Kariluoma, puheenjohtaja, Janne 

Kola, varapuheenjohtaja, Pasi Rantanen, jäsen, Paula Ulenius, 

Eija Turja ja varajäsenet sisääntulojärjestyksessä: Jorma 

Kuusinen, Aila Laaksonen, ja sitten siellä on Heikki Teräväinen, 

Anita Sovala ja Matti Törmä.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

kaupungin- valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen 

esityksen mukaisesti, ja pykälä 35 on loppuun käsitelty. 

Ja sitten mennään pykälään 36: hallintosäännön voimaantulon 

täsmentäminen 1.8.2021 alkavaksi. Ja tosiaan, tämä aiheuttaa 

nyt sitten hieman muutoksia meidän hallintosäännön 

aloitukseen, ja esimerkiksi tuolla hallintopäällikönkin tehtävän 

aloittamiseen vaikutti tämä. Eli kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle päivitetyn hallintosäännön voimaantulon 

muuttamisen 1.8.2021 alkavaksi valtuustojen toimikauden 

siirtymisen vuoksi. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti, ja pykälä 36 on loppuun käsitelty. 

Sitten mennään viimeiseen pykälään, pykälään 37: muut asiat. 

Onko muita, muita asioita? Avaan keskustelun.  

Ja siellä on ensimmäinen puheenvuoropyyntö: Saramies 

Jaana, ole hyvä. 

 

[1:24:26] Valtuutettu Jaana Saramies 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tänään ollaan oltu tuossa 

valtuustoaloitteiden äärellä lyhyesti, niin haluaisin kysyä. 

Meillä marraskuun kokouksessa viime vuoden puolella todettiin 

loppuun käsitellyksi valtuustoaloite koulujen määräaikaisten 



työntekijöiden selvityksestä, ja vaikka itse aloite todettiin 

loppuun käsitellyksi, niin äänestyksen jälkeen päätettiin 

vastuuttaa viranhaltijat yhdessä sivistyslautakunnan ja 

henkilöstöjaoston kanssa jatkamaan selvitystä siellä esiin 

nousseiden epäkohtien parissa, ja tarkoitus oli selvittää, että 

millä keinoilla tätä henkilöstön vaihtuvuutta voidaan kouluilla 

vähentää. Niin haluaisimme kuulla, että miten tämä selvitystyö 

etenee. Olisiko se mahdollista? 

 

[1:25:17] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Osaisiko tähän vastata kaupunginjohtaja Peltola tai sitten 

sieltä, tuota, sivistyslautakunnan, tuota, sivistysjohtaja Virve 

Jämsén? Osaisitteko sanoa? Virve, ole hyvä. 

 

[1:25:40] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén  

 

Kiitos, puheenjohtaja. Joo, asia selvisi minulle maaliskuun 

sivistyslautakunnan kokouksessa, että tällainen valtuustoaloite 

on ollut, ja tosiaan, totesin ensin sen loppuun käsitellyksi, 

mutta huomasin kyllä sitten nämä lisätehtävät, ja tietämättä 

itse asiassa sitä olen lähtenyt valmistelemaan 

henkilöstösuunnitelmaa. Näiden valtuustoaloitteiden 

vastausten myötä on tullut esiin myös tuossa maaliskuussa 

minulle se, että edellinen on ollut voimassa vuoden loppuun 

asti, ja käytännössä väkisin nyt näissä aikatauluissa 

todellisuudessa henkilöstösuunnitelmaa pystyy tekemään 

sitten vuodelle 22, ja sitä valmistelutyötä olen lähtenyt 

tekemään linkittäen sitä tietysti sitten talousarvion 22 

valmisteluun liittyen, ja, tuota, tavoitteena on kartoittaa 

opettajatarve oppilasmäärän vähenemisen johdosta tulevina 

vuosina ja sitä kautta tuoda esiin sitten vakituisten vakanssien 

määrän tarve jatkossa.  

Lisäksi koulunkäynninohjaajien ja henkilökohtaisten avustajien 

kokonaisuudessa on minun näkemyksen mukaan paljonkin 

kehittämismahdollisuuksia. Se on aika hidas prosessi, koska 

osa kytkeytyy oppilaiden erityisen tuen päätöksiin, ja niitä 

voidaan sitten uudistaa osittain sitä tahtia kuin myöskin 

erityisen tuen päätöksiä yksittäisten oppilaiden osalta 

päivitetään. Mutta toki nyt jo tehdään ensi lukuvuotta varten 

niitä toimenpiteitä, joita mahdollista on, mutta varsinaiset 

sitten, selvitykset ja tulevaisuuden suunnitelmat kytkeytyvät 

sitten siihen talousarvion 22 valmisteluun. 



 

[1:28:00] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten, huomasin, että täältä Harri Rämö poistui 

kokouksesta. Onko Harri takaisin paikalla? Juuri tuli tuo 

ilmoitus. 

Onko Harri Rämö paikalla? 

 

[1:28:24] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Olen, joo, tulin toisella koneella. Olin noin 10 sekuntia pois. 

 

[1:28:29] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

Joo, selvä. Kiitoksia, varmistin vain, että pääsit takaisin 

langoille. (Välihuuto.) [1:28:34] Ja sitten puheenvuoropyyntö: 

Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[1:28:40] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä valtuustoaloite.  

  Kylmäkosken päiväkodin peruskorjaus ja laajennus. 

Kylmäkosken päiväkoti Nummitiellä on rakennettu vuonna 

1992 yhden ryhmän tarpeisiin, eli 21 3-5-vuotiaalle lapselle. 

Tällä hetkellä päiväkodissa on yli 30 lasta ja enimmillään 

vuonna 2017 siellä oli 42 hoitolasta. Me Keskustan valtuutetut 

esitämme, että Kylmäkosken päiväkoti laajennetaan kahden 

ryhmän päiväkodiksi ja samalla nykyisiin tiloihin tehdään 

tarvittava peruskorjaus. 

Mervi Pulkkinen, Vesa Liehu, Jouni Vaittinen, Jukka Ahonen. 

Kiitos. 

 

[1:29:31] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kiitos. Ja valtuustoaloite on vastaanotettu. Onko muita 

puheenvuoropyyntöjä? 

Jos ei, niin todetaan, että taidettiin pitää nopein 

valtuustonkokous tällä kaudella, vaikka pykäliäkin oli vaikka 

kuinka paljon, joten todetaan kokous päättyneeksi 18.47. 

Kiitos paljon kaikille valtuutetuille, ja jos nyt sitten oli hinkuja 

jäädä juttelemaan, niin voidaan pitää niitä jälkipelejä kunhan 

Vehka-Ahon Jani ilmoittaa, että ollaan pois striimistä.  


