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[0:16:39] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Hyvää iltaa, kaikki valtuutetut ja viranhaltijat sekä striimin 

seuraajat. Nytkin, pienten teknisten vaikeuksien jälkeen, niin 

äänikin kuuluu perille asti, ja linkit ovat näkyvissä, niin pääsee 

kaikki seuraamaan tätä meidän valtuustonkokousta, joka on 

toisiksi viimeinen tälle valtuustoryhmälle, valtuuston jäsenille. 

Ja, tuota, ensi kuussa sitten, kesäkuussa, viimeistä viedään – 

poikkeuksellisesti, normaalistihan tämä olisi ollut viimeinen 

kokous. 

Ja, tuota, avaan kokouksen, ja lähdetään käymään lävitse 

läsnäolijoita, joten hallintopäällikkö Maija Sieppi, ole hyvä.  

 

[0:17:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 

 

[0:17:31] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka paikalla. 



 

[0:17:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[0:17:36] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla paikalla. 

 

[0:17:39] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[0:17:41] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli paikalla. 

 

[0:17:44] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[0:17:46] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

   

  Heinonen Hilkka paikalla. 

 

[0:17:49] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti. 

 

[0:17:51] Valtuutettu Matti Humaloja 

 



  On kotona. 

 

[0:17:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

   

  Joronen Hanni on ilmoittanut esteestä. 

Järvinen Hannu. 

 

[0:18:00] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen on täällä paikalla. 

 

[0:18:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[0:18:06] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila on paikalla. 

 

[0:18:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[0:18:12] Valtuutettu Marko Kivi  

 

  Kivi Marko on paikalla. 

 

[0:18:14] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki on ilmoittanut esteestä. 

  Kuusisto Kati. 



 

[0:18:20] Valtuutettu Kati Kuusisto 

 

  Kati Kuusisto on paikalla. 

 

[0:18:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari 

 

[0:18:25] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari paikalla. 

 

[0:18:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[0:18:31] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Jaakko Leinonen on paikalla. 

 

[0:18:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[0:18:36] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu, Akaa Sotkia, linjoilla. 

 

[0:18:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[0:18:44] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Nord-Sarkola Kirsi paikalla. 

 

[0:18:47] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[0:18:49] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Pajasmaa Mika paikalla. 

 

[0:18:52] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[0:18:53] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltolan Marko on paikalla. 

 

[0:18:56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[0:18:59] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli paikalla. 

 

[0:19:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[0:19:04] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi paikalla. 

 

[0:19:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[0:19:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita on paikalla. 

 

[0:19:10] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[0:19:12] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri on paikalla. 

 

[0:19:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[0:19:17] Valtuutettu Sami Rajala 

 

   Rajalan Sami on paikalla myös. 

 



[0:19:21] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[0:19:23] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen on paikalla. 

 

[0:19:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[0:19:28] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika paikalla. 

 

[0:19:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[0:19:34] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko on paikalla. 

 

[0:19:36] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[0:19:38] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämön Harri on linjalla. 



 

[0:19:41] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka on ilmoittanut esteestä. 

  Salonen Jouni. 

 

[0:19:47] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jounikin on paikalla. 

 

[0:19:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana on ilmoittanut esteestä.  

  Setälä Mika. 

 

[0:19:59] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika paikalla. 

 

[0:20:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[0:20:06] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Toivonen Maija paikalla. 

 

[0:20:08] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija. 

 



[0:20:11] Valtuutettu Tuija Toivonen-Perttunen 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija paikalla. 

 

[0:20:14] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Turja Sauli. 

  Turja Sauli oliko linjalla? 

 

[0:20:31] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Saulin mikki on kiinni. 

 

[0:20:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joo, Sauli näyttää paikalla olevan kyllä, että. 

  Saako Sauli sitä mikkiä auki sieltä? 

 

[0:21:43] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Onko Sauli linjoilla? 

 

[0:21:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sauli näyttäisi olevan linjalla, mutta mikki on kiinni. 

 

[0:22:01] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Josko jatketaan kierrosta, ja huhuillaan sitten (-). 

 

[0:22:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Vaittinen Jouni on ilmoittanut esteestä. 

  Vaittinen Kirsi. 

 

[0:22:13] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Kirsi Vaittinen on paikalla täällä.  

 

[0:22:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja sitten varajäsenet.  

  Orava Antti. 

 

[0:22:20] Varavaltuutettu Antti Orava 

 

  Orava Antti on paikalla. 

 

[0:22:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Loppi Inka. 

 

[0:22:25] Varavaltuutettu Inka Loppi 

 

  Loppi Inka on paikalla. 

 

[0:22:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Naakka Jaakko. 

 

[0:22:31] Varavaltuutettu Jaakko Naakka 

 



  Naakka Jaakko on paikalla. 

 

[0:22:33] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kylmälä Pasi. 

 

[0:22:40] Varavaltuutettu Pasi Kylmälä 

 

  Kylmälä Pasi paikalla. 

 

[0:22:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Kivi Jorma. 

 

[0:22:49] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma on paikalla. 

 

[0:22:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja sitten vielä Turja Sauli, kuuleeko? 

 

[0:23:25] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

Voisiko joku ammattilainen antaa Saulille vähän neuvoa, 

kuinka jatkaa, että saa äänet päälle? 

 

[0:23:35] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen? 

 

  Kyllä. 

 



[0:24:04] Valtuutettu Sauli Turja 

 

Selvä, täällä ollaan vihdoinkin. Sauli on paikalla kyllä. Mutta 

minä käytin pelkästään tätä kynää, enkä hiirtä osannut 

käyttää tästä. Tämä on tätä taitolajia vain, opettelua ikä 

kaikki. Sori.  

 

[0:24:25] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Eipä mitään. Sauli on paikalla. (Välihuuto.) [0:24:26] 

 

[0:24:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Joo, eli 30 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua. Ja sitten, jos 

mennään vielä viranhaltijoiden nimenhuuto, niin Peltola Antti.  

   

 

[0:24:40] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

  Peltola Antti paikalla. Hyvää iltaa kaikille. 

 

[0:24:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sieppi Maija paikalla. Kivistö Tapio. 

 

[0:24:48] Kaupunginhallituksen jäsen Tapio Kivistö 

 

  Kivistö Tapio paikalla. 

 

[0:24:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Carney Tearra on ilmoittanut poissaolosta. Oliko Jori Tirri 

paikalla? 



 

[0:24:56] Nuorisovaltuutettu Jori Tirri 

 

  Tirri Jori on paikalla. 

 

[0:24:59] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Anttila Elina. 

 

[0:25:01] Perusturvajohtaja Elina Anttila 

 

  Elina Anttila on paikalla. 

 

[0:25:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Silván Lasse. 

 

[0:25:07] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silvan  

 

  Silván Lasse paikalla. 

 

[0:25:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Jämsén Virve. 

 

[0:25:12] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén  

 

  Jämsén Virve paikalla. 

 

[0:25:14] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 



  Koota Jaana. 

 

[0:25:17] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

  Jaana Koota paikalla. 

 

[0:25:20] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

 

  Mäkinen Asko. 

 

[0:25:23] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen 

 

  Mäkinen Asko paikalla. 

 

[0:25:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  

   

  Puhka-Susi Mari. 

 

[0:25:28] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 

 

  Mari Puhka-Susi on paikalla. 

 

[0:25:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Selkämaa Kati. 

 

[0:25:35] Hallintosihteeri Kati Selkämaa 

 

  Kati Selkämaa on paikalla. 

 

[0:25:38] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi  



 

  Ja sitten vielä Sinivuori Briitta-Liisa. 

 

[0:25:41] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

 

  Sinivuori Briitta-Liisa on paikalla. 

 

[0:25:56] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

No niin. Elikkä on todettu kaikki läsnäolijat, ja mennään sitten 

pykälään 42, ja ollaan todettu kokoukseen osallistuvat. Ja 

todetaan, että valtuuston kokous on kutsuttu koolle Akaan 

kaupunginhallintosäännön 93. pykälän mukaisesti, ja 

valtuuston, valtuuston tekemien päätösten mukaisesti. Joten, 

kuntalain 58. pykälän mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 

kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä, joka tänään 

toteutuu, koska on 30 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua 

paikalla, joten todetaan, että, todetaan, että on todettu 

valtuutetut nimenhuudolla, ja kokous on laillinen ja 

päätösvaltainen.  

Mennään pykälään 43: pöytäkirjan tarkastajien vaali ja 

tarkastusajankohdan määrääminen. Ja ehdotuksena on, että 

valtuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Saramiehen 

ja Mika Setälän, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, 

sekä määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi maanantaihin 

31.5.2021 kello 15 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään 

yleisesti nähtävillä viimeistään keskiviikkona 2.6.2021 Akaan 

kaupungin kotisivuilla internetissä.  

Mutta olikos nyt niin, että Saramiehen Jaana ei ollut paikalla, 

joten olisiko meillä sitten, Maija, seuraavana siellä kuka? 

 

[0:27:42] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

Joo, elikkä Jaana on poissa, niin seuraavaksi täällä on 

Toivonen Maija listalla. 

 

[0:27:48] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Eli sopiiko Mika Setälälle ja Toivosen Maijalle, että toimivat 

pöytäkirjan tarkastajina? 

 

[0:27:57] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

  Sopii kyllä. 

 

[0:27:59] Valtuutettu Mika Setälä 

 

Sopii, jos täällä haja-asutusalueella vain sähköt ja verkko 

riittävät. 

 

[0:28:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Selvä. Toivotaan näin. Ja tosiaan, jos langoilta putoatte, niin 

käyttäkää vaikka puhelimesta Teamsia, jos se sitten toimisi, ja 

saman tien ilmoitusta puheenjohtajalle tai sihteerille, jos 

tiputte langoilta, niin tiedetään keskeyttää kokousta. Tuo 

sääilmiö tuolla ulkona nyt saattaa meitä vähän häiritä tänään, 

vaikka ollaan näin etänä. 

Joo. Mutta se oli pykälä 43, ja todetaan, että näin on päätetty, 

ja mennään pykälään 44: Akaan kaupungin laajan 

hyvinvointikertomuksen 2017-2020 raportti vuodesta 2020 ja 

suunnitelma vuodelle 2021. Pykälä olisi seuraavana, ja tästä 

meille on esittelijänä Soile Hanski avaamassa hieman tätä 

asiaa, niin ole hyvä, Soile. 

 

[0:29:20] Hyvinvointikoordinaattori Soile Hanski 

 

No niin, nyt on mikki auki. Eli kiitokset, puheenjohtaja, ja iltaa 

teille kaikille. Ja suljen tuon kameran siksi aikaa, niin ei tule 

sitten mitään häiriöitä ehkä näissä linjoissa. Eli tosiaankin, niin 

nyt on taas se aika vuodesta, kun käsitellään Akaan kaupungin 

laajaa hyvinvointikertomusta ja sen raporttia ja suunnitelmaa 

tälle kuluneelle vuodelle. Tämä on vuosittain tehtävä raportti 

ja suunnitelma, ja nyt eletään valtuustokauden viimeistä 

raporttia ja sen käsittelyä ja, tosiaankin, suunnitelmaa 

vuodelle 21.  



Teillä on siellä oheismateriaalina nämä molemmat – sekä 

raportti että suunnitelma – ja niitä en toki lähde niin kuin 

seikkaperäisesti kertomaan. Ne ovat siellä teillä katsottavana, 

ja tarpeen mukaan totta kai vastaan kysymyksiin, jos tulee 

kysyttävää.  

Kaupungilla on kuntalakiin perustuva velvollisuus edistää 

asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, ja tosiaan 

siinä on tämä terveydenhuoltolaki myöskin, joka velvoittaa 

kuntia raportoimaan. Ja raportti ja suunnitelma perustuvat 

valtuustokausittain tehtävään laajaan 

hyvinvointikertomukseen, ja nyt tämä kulunut neljä vuotta 

alkaa olla tosiaan kohta ohi, ja seuraava neljä vuotta odottaa, 

ja ihan samassa rytmissä kulkee myöskin tämä laaja 

hyvinvointikertomus. 

Perustahan tälle hyvinvointikertomukselle löytyy sieltä 

alueellisesta, laajasta hyvinvointikertomuksesta, joka 

Pirkanmaalla tehdään samassa neljän vuoden rytmissä. Ja 

uusi, alueellinen laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma 

onkin ollut lausuntokierroksella, ja tulee voimaan 1.7.2021, ja 

siinä on ollut, miksi päästään vähän myöhästetyssä rytmissä 

liikkeelle, niin tietysti nämä paljon puhutut korona-asiat ovat 

olleet siinä myöskin vähän hidastamassa sitä. 

Sitten, ihan jos mennään näihin, mitä teillä on siellä liitteenä, 

niin ensinnä, jos otetaan esille tämä raportti vuodesta 20, niin 

siihen ensimmäiselle sivulle olen tiivistetysti koonnut, miten 

nämä painopisteet on toteutunut. Eli kun siellä on taustalla 

laaja hyvinvointikertomus, ja se koostuu neljästä eri 

painopisteestä, ja painopisteet ovat: Lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistäminen, ikäihmisten elämänhallinnan 

edistäminen, päihteettömän elämäntavan tukeminen ja 

savuttomuudesta terveyttä. Niin siihen olen tiivistetysti hyke-

ryhmän kanssa koonnut, miten nämä tavoitteet on toteutunut 

vuonna 20. Ja sitten, jos ihan vilkaisette sieltä sitä, niitä 

viimeisiä sivuja, niin siellä on samat asiat taulukon muodossa. 

Mutta tässä ne ovat niin kuin kertomuksen muodossa tuotu 

esille, tärkeimmät asiat. Ja pelkästään ei tuijoteta näissä 

raporteissa näihin toteutuneihin tavoitteisiin ja mittaristoon, 

vaan siinä on tämä toinen osa, joka myöskin määrittelee 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, eli indikaattorien 

muodostama hyvinvointi. Ja tässä raportissa indikaattorit 

muodostuvat TEAviisarin tuloksista, ja sitten on käytetty 

hyvinvointikertomus.fi –työkalun minimitietosisällön 

indikaattoreita, ja sellaisia, missä Akaa on mukana, että paljon 

muitakin siellä on, mutta niitä ei kaikkia mukaan otettu, joissa 

ei Akaan lukuja ole saatavilla. Ja sitten lisäksi on käytetty 

tosiaankin kuntatilastoja muita, joiden perusteella voidaan 



saada tämä indikaattoripaketti kokoon. Ja tästä koostuu 

tosiaan tämä koko raportti vuodesta 20, ja siitä en oikeastaan 

sen kummempaa muuta nostoa tee, että se on luettavissa 

siellä teillä. 

Sitten toinen liite, mikä siellä teillä on myöskin luettavana, niin 

on sitten suunnitelma tälle 21-vuodelle, ja siellä on suunniteltu 

tosiaan ne tavoitteet ja toimenpiteet, mitä tehdään vuodella, 

vuoden 21 aikana. Ja tässä nyt, kun oltiin tällaisessa, vähän 

niin kuin kompromissitilanteessa, että käytetäänkö uutta 

suunnitelmaa vai käytetäänkö vanhaa, niin todettiin meidän 

hyvinvointiryhmässä, että otetaan sieltä vanhasta niitä 

tavoitteita, jotka eivät toteutuneet vuoden 20 aikana, ja 

kuljetetaan niitä mukana tähän uuteen, ja myöskin sieltä 

muutamia otettiin täältä uudesta laajasta 

hyvinvointikertomussuunnitelmasta. Ja ne on nähtävissä ihan 

siellä tämän Excel-taulukkolaatikoston loppupuolella. Mutta 

niistäkään en tosiaan sen kummemmin lähde mitään nostoja 

tekemään, koska teillä on siellä pitkä lista asioita 

käsiteltävänä, että hyvin mielelläni vastaan kysymyksiin, ja jos 

on jotain tähän asiaan liittyviä. Kiitoksia teille. 

 

[0:35:34] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia paljon, Soile. Avaan asiasta keskustelun. 

Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

ehdotukseen. Ja sieltä tosiaan kaupunginhallitus ehdottaa, 

että, että – väärä sivu – no niin. Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle, että se hyväksyy Akaan kaupungin laajan 

hyvinvointikertomuksen 2017-2020: raportti vuodesta 2020 ja 

suunnitelma vuodelle 2021. Raporttia ja suunnitelmaa 

hyödynnetään osana valtuustokauden lopussa tehtävää 

vanhan valtuuston evästystä uudelle valtuustolle. 

Ja en edelleen näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, 

että valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti. 

Ja pykälä 44 on loppuun käsitelty. Ja sitten mennään pykälään 

45: arviointikertomus 2020. Ja, tuota, itse ainakin tässä 

kohtaa haluan kiittää tarkastuslautakuntaa, että ovat tehneet 

erittäin hienon uudenmallisen arviointikertomuksen meille, ja 

siellä on hyvin asiallisia huomioita. 

Tuota, onko tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla, Matti 

Humalojalla, tähän alle ensin alustettavaa? 

 



[0:37:26] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Niin, puheenjohtaja, ensinnä, tämä oli nyt poikkeuksellinen 

arviointikertomus. Me olemme sen tehneet lautakunnan 

puitteissa tässä, tuota, menneinä vuosina, ja siitä on tullut 

aina tietynlaisia kannanottoja, vähän niin kuin sanomisia, että 

jotain puuttuu tai näin edelleen. Ja nyt lähdettiin siitä sitten, 

että kun on, tilintarkastusfirman puitteissa on mahdollista 

teettää tällainen arviointikertomus tilintarkastajalla. Hän oli 

tämä Annastiina, sukunimeä nyt en muista, mutta hänet sitten 

keskusteluissamme valittiin tai päätettiin, että hän tekee 

arviointikertomuksen, ja ensinnä tämä hintaluokka, voi sanoa, 

että se ei ollut mikään ilmainen, mutta en sano nyt sen 

paremmin mitään, mitä maksoi, että sen voi sitten jokainen 

jostakin kyllä. Mutta sillä oli oma rahallinen arvonsa ja se on 

tehty kyllä seikkaperäisesti, mutta silloin, kun me aloitimme 

tarkastuslautakuntana tekemään arviointikertomusta, niin 

meille ainakin, sanotaan että, viranhaltijataholta tuli tällaista 

ilmoitusta tai sanontaa, että siitä ei tehdä mitään opusta, vaan 

ihan vain tehdään tällainen, jossa puututaan ihan tällaisiin 

tiettyihin asioihin, mutta se ei saa olla mikään pitkä. Nyt se, 

mikä se oli ollut aikaisemmin. Mutta nyt se on sitten taasen 

niin kuin pohja tulevalle tarkastuslautakunnalle, joka sitten 

taas alkaa laatia tulevia arviointikertomuksia, että niin, tässä 

mielessä, en tiedä sitten, mikä se oikea linja on, että 

tehdäänkö siitä joku tällainen opus vai tehdäänkö se sitten, 

tällainen ihan muutamasivuinen, mitä me olemme tehneet 

lautakunnan puitteissa tässä menneinä vuosina. Mutta niin, 

siellä se on sitten kaikkien luettavissa, ja se, että sitä ei ole 

yhtään allekirjoitettu, että se puuttuu, mutta lautakunta on 

sen niin kuin hyväksynyt. Tämä Annastiina esitteli sen 

lautakunnalle tässä 20. päivä olleessa tarkastuslautakunnan 

kokouksessa. Että niin, muilta osin en osaa sanoa mitään. Sen, 

mitä siellä nyt lukee, olen itse nähnyt, ja te näette sen sieltä, 

ja siihen on tyydyttävä, mitä siellä on, että en osaa nyt sanoa, 

että sanon vain näin, että se on ammatti-ihmisen tekemä, ja 

sitä joku voi sitten arvostella, mutta muuten en ota niin kuin 

kantaa, muuta kuin sen, että lautakunta on sen hyväksynyt ja 

todennut asianmukaiseksi. 

 

[0:40:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja avaan asiasta keskustelun. Siellä on ensimmäinen 

puheenvuoro: Rajala Sami, ole hyvä. 



 

[0:40:53] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja, muut valtuutetut ja läsnäolijat, streamin 

seuraajat. Tosiaan, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 

tuossa avasikin prosessia, että se on ollut tänä vuonna hieman 

poikkeava, eli ei ole tarkastuslautakunnan ns. omana työnä 

tehty, vaan ulkopuolisella konsultilla tilintarkastusyhteisön 

kautta, ja itsellä niin kuin kokemus, kun tuon luin ajatuksella 

lävitse, on se, että se oli kyllä erittäin selkeä ja hyvä – 

sanoisiko, että selkeä parannus siihen, mitä se on aikaisemmin 

ollut, se tarkastuskertomus, varsinkin nuo liikennevalomalli ja 

vertailu siihen, miten lautakunnat on itse kokeneet 

tavoitteiden toteutumisen ja mikä on tarkastuslautakunnan 

näkökulma, oli oikein tervetullut, ja jos ei nyt jostain kumman 

syystä joku valtuutettu olisi sitä lukenut, niin suosittelen 

lämpimästi lukemaan. Siinä minun mielestä käytiin tämä 

kaupungin taloudellinen tilakin kohtuullisen sellaisella lyhyellä 

esittelyllä erittäin hyvin lävitse, että tulen ainakin 

kannustamaan sitten uusia valtuutettuja myös lukaisemaan 

tämän sinne pohjalle. Tämä on kyllä hyvä ja omasta mielestäni 

oikein lyhyt asiakokonaisuuteen nähden, ja tuota, toivon siis 

ainakin itse, että tätä sihteeriä hyödynnetään myös jatkossa 

näissä. Ja tietysti tässä oli, mikä ehkä teki tästä raportista 

pitkän, niin ei ollut ollenkaan tarkastuslautakunnan ansiota, 

vaan se, että meillä on ihan hirmuinen määrä noita tavoitteita 

noilla lautakunnilla, mikä sitten aiheuttaa sen, että niitä, se 

pidentää tätä tarkastuskertomusta, että siinä nyt ollaan otettu 

onneksi vähän takapakkia, niin että niiden tavoitteiden 

lukumäärällinen määrä on pienempi. Että tuota, lisäksi 

edelleen itsekin kokisin, että niitä voisi vähän priorisoidakin, 

niitä tavoitteita lautakunnan sisällä, että mikä nähtäisiin 

sellaiseksi ykköstavoitteeksi ja kakkostavoitteeksi ja näin 

eteenpäin, ja tosiaan, mittarit olisi kiva, kun ne olisivat 

sellaisia joitakin, mitä voisi numeraalisesti mitata, eikä tällaisia 

vähän niin kuin kokemuksia, että miten nyt koetaan, että 

ollaanko parannettu kirjastojen saatavuutta tai aukioloa tai 

muuta, että siellä olisi ihan oikeasti jotain numeraalista tietoa, 

jota mitataan. Mutta kuten sanottu, oikein hyvä raportti. Luin 

mielelläni ja koin vielä viisastuvanikin, ja tosiaan nostona se, 

että siellä henkilöstöjaostoa pyydetään selvittämään 

kirjallisesti valtuustolle, miten tässä määräaikaisuusasiassa 

Akaan kaupungissa edetään, että se on ihan hyvä nosto sieltä, 

ja toivon, että sieltä henkilöstöjaosto tähän reagoi. Kiitos. 

 



[0:43:34] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

Puheenjohtaja. Sen verran tähän vielä väliin, että niin, mehän 

olimme tarkastuslautakunnassa päättäneet, että tietyt henkilöt 

antavat tietyiltä sektoreilta pohjatietoutta sitten tälle 

Annastiinalle. Että tällainen tähän nyt vielä, että on tästä 

tarkastuslautakunnalta lähtenyt sitten niin kuin tällaista 

pohjatietoutta, mutta niin, tosiaan, niin kuin sa- tässä tuli, eli 

että tämä on hyvin monipu- sanotaan niin kuin 

seikkaperäinen. Mutta se, että tämän henkilön oli helpompi 

tällaisena korona-aikana, kun ei tuolla kaupungintalolla, täältä 

niin kuin puheenjohtajana siellä kävin. (-) [0:44:14] Siellä on 

etänä, etänä on suurin osa, ja sitten on väki vaihtunut sitten 

vielä. Että tässä oli kaiken, kaikenmoista tässä kuluvan vuoden 

aikana. Että tällainen nyt tässä vielä tähän raporttiin tie- tuota 

niin, valtuutetuille tiedoksi. Ei minulla sen enempää. 

 

[0:44:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten meillä on puheenvuoropyyntö siellä. Leinonen 

Jaakko, ole hyvä. 

 

[0:44:40] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut ja striimin 

seuraajat ja kaupungin henkilökunta, jotka ovat tässä 

kokouksessa myös mukana, niin tuota, olisin oikeastaan 

lautakunnan puheenjohtajalle kysynyt ensin yhden 

kysymyksen siitä, että kuinka koet, että lautakunnan 

dynamiikka on toiminut. Ja sitten kysyn saman tien kaksi 

muuta kysymystä, niin tuota, tuossa sivulla 9 on hyvin 

kiteytetty, kiteytetty niin kuin Akaan tällaisia keskeisiä 

mittareita, niin siinä alimpana on tuo kunnallisverotuksen 

tuloveroprosentti, niin onko minkälaista keskustelua 

tarkastuslautakunta käynyt tästä, että miten tämä saadaan 

niin kuin laskemaan. Mikä on meidän strategiassa linjattu 

tavoite, on se, että ollaan siellä keskiarvon, Pirkanmaan 

kuntien keskiarvon, tuntumassa. Nythän me olemme ihan 

huipulla. Ja sitten toinen huolenaihe: omavaraisuusaste. Niin 

oma pääoma per koko pääoma, niin olisin tuosta vielä 

varmistanut, että mitenkäs lautakunnan puheenjohtaja tai 

jäsenet nyt näkevät tämän omavaraisuusasteen, kun 

tuossahan niin kuin, jos heikko mittari on alle 50%, ja me 



olemme nyt 33,6, sehän on kehittynyt hyvin. Mutta miten 

näette, mitä pitäisi tehdä? 

 

[0:46:02] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Humaloja, ole hyvä. 

 

[0:46:03] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

No, tähän en nyt osaa sillä tavalla vastata. Minulla on oma 

mielipiteeni, ja se, että niin, se aiheuttaa keskustelua, jos 

minä oman tässä nyt sanon, niin aina löytyy sitten, että mi- 

kysymyksiä, että miksikä näin. Mutta se, että niin, 

tarkastuslautakunnan sisäisiä asioita, mitä me keskustelemme, 

niin mitä löytyy, sanotaan pöytäkirjasta, niin ne ovat asioita, 

muihin en kommentoi. 

[0:46:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän 

keskustelun, ja mennään ehdotukseen. Elikkä 

tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto 1. käsittelee ja 

merkitsee tiedoksi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja 2. 

velvoittaa kaupunginhallituksen ja lautakunnat käsittelemään 

arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan 

vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. 

Ja en näe tähän vastalauseita, joten todetaan, että valtuusto 

on päättänyt tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ja 

pykälä 45 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 46: Akaan kaupungin tilinpäätös vuodelta 

2020, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden 

myöntäminen. 

Ja tässä ennen kuin annan puheenvuoron kaupunginjohtajalle, 

niin valitettavasti tilintarkastaja Topi Katajala, Katajala KPMG 

Julkistarkastus Oy:stä ei ollut tänään saatavissa eikä päässyt 

paikalle, mutta tuota, kaupunginjohtaja Peltola avannee meille 

hieman tätä tilinpäätöstä. Ja omasta puolestani haluan kiittää 

niin viranhaltijoita kuin henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä 

tästä hienosta tuloksesta, joka on viime vuoden aikana tehty, 

ja on saatu alijäämät katettua, vaikka on tuo koronakin tuossa 



ollut läsnä ja aiheuttanut niin haasteita, mutta myös ehkä 

hieman hyötyjäkin tähän meidän tilinpäätökseen. 

Mutta tässä kohtaa: kaupunginjohtaja Peltolan Antti, ole hyvä. 

 

[0:48:51] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja 

läsnäolijat. Tosiaan, viime vuosihan oli monella tapaa meillä 

Akaassa hyvin poikkeuksellinen koronasta johtuen, ja siitä 

huolimatta, niin kuin tuossa edellisessäkin pykälässä kuultiin ja 

nähtiin, niin kohtuullisen hyvin, ja tullaan tässä kokouksessa ja 

tulevissa pykälissä näkemään, niin kohtuullisen hyvin on asiat 

edennyt ja ollaan saatu asioita edistettyä tosiaan meidän 

tavoitteiden suuntaan. Ja myös tässä ihan aluksi haluan kyllä 

kiittää kaupungin henkilökuntaa viime vuodesta, ja myös 

kaikkia teitä poliittisia päättäjiä, koska olette olleet näitä 

tärkeitä päätöksiä tekemässä. 

Mutta tosiaan, jos katsotaan niin kuin talouden näkökulmasta 

tätä tilannetta, niin toki, toki hieno juttu on se, että toimialat 

pysyivät budjetissaan kautta linjan. Ja korona ilman muuta 

vaikutti hyvin vahvasti monellakin tavalla meidän kaupungin 

talouteen, mutta tehtiin myös erittäin runsaasti monenlaisia 

toimenpiteitä, millä oli sitten oma vaikutuksensa siihen, että 

tämä tilikauden ylijäämä muodostui tuonne 11 piste, noin 11,8 

miljoonan euron tasoon. Ja tosiaan, tarkoittaa toki sitä, että se 

vanha alijäämä saatiin nyt sitten määräaikaan mennessä 

katettua. Eli meillähän se aika siihen vajaan 9 miljoonan euron 

alijäämään oli vuoden 2020 loppuun.  

Mutta jos tosiaan mennään seuraavaan diaan, niin otetaan 

katsaus hieman siihen, että mitkä olivat niitä merkittävimpiä 

tekijöitä, jotka tähän, tuota, tulokseen meillä vaikutti. No 

tosiaan, niin kuin eri yhteyksissä on käyty läpi, niin koronahan 

vaikutti meillä tosiaan monella tavalla. Sen vaikutus 

valtionosuuksiin oli sellainen 4,8 miljoonaa euroa positiivinen, 

eli kaiken kaikkiaan saatiin valtionavustuksia enemmän kuin 

mitä oli sen vaikutukset. Mutta kun lähdetään tosiaan 

purkamaan näitä vaikutuksia, niin verotuloissa meillä tuli 

alkuperäiseen talousarvioon nähden takkiin sellainen noin 

1070000 euroa. Lisäksi korona vaikutti meillä käyttötalouteen 

hyvin monella tavalla asiakasmaksujen menetysten kautta. 

Myös meillä tietyissä kokonaisuuksissa, ihan suojavarusteista, 

testaamisesta, puhtaanapidosta ym. johtuen tuli 

lisäkustannuksia; meillä oli paljon erilaisia tilapäisjärjestelyitä. 

Ja tosiaan, ilman erikoissairaanhoitoa ja kehitysvammapuolen 



laitoshuoltoa tällä oli vaikutukset sellainen -1,6 miljoonaa 

euroa. Mutta toki tämä niin kuin, tämä korona on vaikuttanut 

meidän palveluiden kysyntään, ja erikoissairaanhoidossa 

meillä koronan seurauksena kysyntä laski noin 15 

prosenttiyksikköä, ja sen vaikutus toki kaiken kaikkiaan, sitten 

kun siinä on kehitysvammahuoltoa ja muuta mukana, niin 

tulee aika merkittävä euromäärä. Eli noin 3,9 miljoonaa euroa 

kaiken kaikkiaan. Ja täältä tullaan tähän yhteissummaan, eli 

koronan vaikutukset meillä kaiken kaikkiaan tuollainen 6 

miljoonaa euroa. 

No, me toteutimme viime vuoden aikana myös monia 

toimenpiteitä. Tuossa viime vuoden lopulla vietiin läpi 

Puskuritie-hallin yhtiöittäminen. Sen vaikutus kaiken kaikkiaan 

meidän tulokseen oli 2 miljoonaa, 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi 

me myimme kaupungin maa- ja metsäomaisuutta kaiken 

kaikkiaan noin 2,3 miljoonan euron arvosta, ja lisäksi meillä oli 

kaupungin kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiä tuollainen 

280000 euroa. Eli kaiken kaikkiaan myyntivoittoja sellainen 

4,7 miljoonaa euroa.  

Joskus tosiaan käy niin näissä lastensuojelun korvauksissa, 

että kunta saattaa joutua maksajaksi, mutta joskus saadaan 

myös tuloja, eli hyvä juttu oli toki se, että me saimme 

lastensuojelun korvauksia toiselta kunnalta sellainen 1,9 

miljoonaa euroa. Viime vuoden aikana saatiin myös – tai 

päädyttiin sovintoon – Esperi Care Oy:n kanssa. Siinähän tämä 

sovintosumma, sovintosumma oli noin 300000 euroa. Ja 

tosiaan, näiden yhteisvaikutus se 2,2 miljoonaa euroa kaiken 

kaikkiaan. 

No, tuossa tosiaan viime vuoden aikana tehtiin myös poisto-

ohjelmaan liittyviä muutoksia; niiden vaikutus oli tulokseen 

positiivinen, tuollainen puoli miljoonaa euroa. Ja lisäksi tosiaan 

ilman näitä alaskirjauksia, jotka tässä näkyvät, eli noin 1,6 

miljoonaa euroa, niin meidän tulos olisi noussut tuonne vähän 

päälle 13 miljoonaan euroon, mutta mehän teimme tosiaan 

alaskirjaukset tuosta meidän, mm. Toijalan 

terveyskeskuksesta, vanhasta, ja sitten tämä virastokortteli 

Toijalan keskustasta, niin siitä myös, missä me olemme siis 

yhtenä omistajana. Mutta kaiken kaikkiaan näiden vaikutukset 

olivat se noin 1,1 miljoonaa euroa, ja tuota, tosiaan niin kuin 

tuossa alussa totesin, niin toimielimet alittivat talousarvionsa, 

ja siitä ilman muuta kiitokset koko henkilökunnalle, ja lisäksi 

ilman muuta lautakunnille.  

Ja tässä niin kuin lopputulemana ollaan siinä tilanteessa 

tosiaan, että tilikauden ylijäämä on se 11,8 miljoonaa euroa, 

ja siellä oli se vanha alijäämä 8,8 miljoona euroa, ja tämän 

seurauksena meillä tällä hetkellä taseessa on ylijäämää, pientä 



puskuria, noin 2,9 miljoonaa euroa. Ja tosiaan, kun 

ylijäämästä on kyse, niin sehän on laskennallista ylijäämää, 

mutta joka tapauksessa siellä taseessa nyt se on, ja tämä on 

erittäin tärkeä juttu, koska tämän avulla saadaan sitten, tuota, 

lisäaikaa sen talouden tasapainottamiseen.  

No, sitten jos katsotaan, tuota, rahoituslaskelmapuolta, niin 

siellä näkyy tosiaan toiminnan ja investointien rahavirta, ja 

niin kuin emokaupungin näkökulmasta jos katsotaan, niin toki 

varmasti kuntakentällä aika poikkeuksellista on se, että sekä 

vuonna 2019 että vuonna 2020 Akaassa päästiin myös 

lainamäärää lyhentämään. Ja tosiaan, vielä vanhoja en sen 

enempää muistele, mutta vuonna 2019 meillä ei vielä korona 

vaikuttanut, ja silloin tosiaan Akaa kuului siihen kuntien 

pienimpään kolmannekseen, mikä teki ylijäämäisen tuloksen. 

Se oli tosi hieno saavutus myös silloin. 

Mutta sitten, tuota, katsotaan tätä pitkän tähtäimen kehitystä 

vielä niin kuin visuaalisessa näkökulmassa seuraavalla dialla, 

niin näkyy tosiaan täällä meidän vuosikatteen kehitys, sitten 

tämä tilikauden ylijäämä-alijäämätilanteen kehitys ja 

nettoinvestointien taso, ja täällä tosiaan niin kuin näkyy, niin 

meillä nettoinvestointien taso tässä menneinä vuosina ollut 

kohtuullisen matalalla tasolla, mutta nyt sitten viime vuosina 

toki palveluverkkoon liittyvät kysymykset – Viialan päässä 

hyvinvointikeskus, nyt Toijalan päässä alkaa näkyä täällä 

meidän nettoinvestointien tasossa. Ja lisäksi tosiaan nythän 

ollaan meidän yritysalueita ynnä muita laittamassa kuntoon ja 

vahvistamassa meidän veto- ja pitovoimatekijöitä. 

Mutta sitten seuraavaksi ihan, tuota, sellainen lyhyt 

yleiskatsaus sitten siihen, että miten muualla Pirkanmaalla 

vuosi 2020 on toteutunut. Tämän yhteenvedon on laatinut 

Tampereen kaupungin talousjohtaja. Ja, tuota, tästä ympyröin 

kohdat, joissa viitataan Akaaseen. Mutta kaiken kaikkiaan, niin 

Pirkanmaallahan ja niin kuin ylipäätänsäkin Suomen 

kuntakentällä tilinpäätösten, tilinpäätökset vuonna 2020 ovat 

olleet kohtuullisen hyviä. Pirkanmaalla kaiken kaikkiaan 

asukasmäärän kehitys on ollut, nettomuutos lähes 3,5 tuhatta 

asukasta, kohtuullisen hyvä. Toimintakulujen kehitys on, 

tuota, on vaihdellut aika paljon kunnittain. Meillä Akaassa se 

asettui aika maltillisen kasvun tasoon, näkyy kohta tuolla 

seuraavalla dialla. Mutta jos katsotaan toimintakatteen 

kehitystä, niin siinä ollaan toki näistä poikkeuksellisista eristä, 

koronan vaikutuksista, omaisuuden myynnistä ym. johtuen 

Akaassa toki kehitys on ollut, tai oli, ihan siellä Pirkanmaan 

kärkipäässä. Ja lisäksi tuolta, jos katsotaan näitä 

asukaskohtaisia vuosikatteita, niin se oli Akaassa Pirkanmaan 

suurin. Ja sitten täällä lisäksi, tuossa, mitä katsottiin, 



investointien kehitystä, niin ollaan toki, nyt kun voimakkaasti 

investoidaan, niin sitten Pirkanmaalla ollaan myös siellä aika 

lailla kärkipäässä, eli Virroilla mm. 1734 euroa per asukas ja 

Akaassa 970 euroa. Hieman yli sen, mitä, tuota Tampereella. 

Ja tosiaan, tämä on emokaupungin näkökulmasta, mutta 

konsernitason eurot eivät siitä hirvittävän paljon poikkea, 

koska meillä ei konsernitasolla, konserniyhtiöt eivät ole, tuota, 

meidän tytäryhtiöt, mitään isoja investointeja tehneet.  

No sitten vielä, jos mennään seuraavaan diaan, niin näkyy 

sitten ihan konkreettisia lukuja Akaan osalta, että voi sitten 

asemoida tähän, Pirkanmaan muihin kuntiin. Ja niin kuin tuolla 

esim. näkyy, niin tuo toimintakulujen muutos 1,5 %-yksikköä, 

niin tuota, on kohtuullisen maltillista tasoa. Siinä on ollut aika 

paljon vaihtelua, ja esimerkiksi Nokialla puhutaan 4,7 %-

yksikön muutoksesta, ja jos mennään sitten seuraavaan, niin 

siellä näkyy myös sitten meidän, meidän lähialueen kuntien 

kehitystä ja muutosta. Siellä on Urjalassa ollut 5,7 % ja 

Valkeakoskella 3,4 % mm. tuo toimintakulujen muutos. 

Mutta sitten tosiaan, ihan vielä pari asiaa tähän loppuun. Eli, 

tuota, tätä yleistä kehitystä voi toki seurata monella tavalla, ja 

meillä on olemassa tämä Akaan kuntakortti, joka imaisee nyt 

sitten tiedot aina automaattisesti tuolta tilastokeskuksen 

tietokannasta. Ja tähän on nyt poimittu tuo syntyneiden 

kehitys 2019-2020. 2019 syntyvyys parani Pirkanmaalla, tai 

Akaassa, suhteellisesti eniten koko Pirkanmaalla, ja silloin 

syntyvyys oli 118 lasta, ja nyt sitten vuonna 2020 se oli 126, 

eli sillä tavalla ollaan parempaan suuntaan siinä menossa. Ja 

sitten, jos katsotaan tuota, tätä kuntien välistä nettomuuttoa, 

niin tästä kuvasta hyvin näkyy mm. se, että meillähän 

perinteisesti tämä, tuota, alkusyksy on haasteellinen niin 

sanotusti, koska opiskelijoita muuttaa paljon mm. tuonne 

Tampereen suuntaan, mutta kaiken kaikkiaan meillä tosiaan, 

niin kuntien välinen nettomuutto vuonna 2020 oli -42, ja 

siinäkin ollaan parempaan suuntaan menossa, eli 2019 se oli 

58. Ja jos katsotaan sitä asukasluvun muutosta, niin meillä 

asukasluvun väheneminen, se on tosiaan puolittunut siitä 

tasosta, mitä se oli aikaisemmin, eli nyt se väheni noin 80:lla, 

ja vielä vuotta aikaisemmin se oli tosiaan tuplat. Mutta tällä 

hetkellä ollaan niin kuin asukasluvun kehityksessäkin menossa 

myönteiseen suuntaan, eli ollaan niin kuin yli tuon vuoden 

2020 lopun tilanteen. 

Mutta tässä, puheenjohtaja, minun esitys, ja vielä kerran 

tosiaan kiitokset teille kaikille viime vuodesta. 

 

[1:02:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Kiitoksia kaupunginjohtajalle. Ja sitten mennään 

kaupunginhallituksen puheenjohtajan Harri Rämön 

puheenvuoroon. Ole hyvä, Harri.  

 

[1:02:28] Valtuutettu Harri Rämö 

 

Niin, kiitos, puheenjohtaja. Meinasin olla itse yhtä kömpelö 

kuin eräs valtuutettu tuossa alussa; en meinannut millään 

saada näkyviin tuota palkkia, että saisin mikrofonin ja kuvan 

näkyviin.  

Hyvät kanssavaltuutetut ja kaikki muut linjoilla olijat. Ihan 

aluksi kanssa minä kiitän kaikkia luottamushenkilöitä vuodesta 

20, jonka aikana (olette) toimineet erittäin vastuullisesti Akaan 

talouden tasapainottamiseksi, kuten toki aikaisempinakin 

vuosina. Helppoa se ei aina ole ollut, ja myös kipeitä päätöksiä 

on jouduttu tekemään, mutta vakaa kuntatalous on 

palveluiden tuottamisen perusta, ja näin olemme kyenneet 

ylläpitämään Akaassa hyvän palvelutarjonnan ja –tason. Ja 

myös Akaan elinvoimaisuus on kohentunut.  

Samoin kiitän Anttia ja Maria sekä kaikkia toimialajohtajia ja 

koko kaupungin henkilökuntaa viime vuoden osalta siitä, että 

olette sitoutuneet tehtyihin tasapainottamisohjelmiin, joissa 

keskeistä on ollut myöskin toimintojen uudistaminen. Ja 

toimintoja on Akaassa uudistettu kyllä laajalla rintamalla 

todella ansiokkaasti. 

(Välihuuto.) [1:03:45] 

Olikohan tämä minulle tarkoitettu välihuuto? Voinko jatkaa? 

 

[1:03:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kootan Jaanalla on mikrofoni siellä auki, niin jos laitat kiinni, ja 

Harri saa jatkaa. Ole hyvä. 

 

[1:04:05] Valtuutettu Harri Rämö 

 

No niin. Eli jäin siihen, että tuottavuus paranee toimintoja 

uudistamalla. Kyse ei siis ole Akaassa ollut pelkästään 

säästämisestä, vaan tärkeässä roolissa on ollut myös 



toimintatapojen uudistaminen ja myös joidenkin toimintojen 

tuleva keskittäminen. Keskeistä on se, että vakaasta 

kuntataloudesta huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen 

asia, niin luottamushenkilöiden, toimivan johdon, esimiesten 

kuin työntekijöiden. Tuhlailevaisuuden aika on julkishallinnossa 

ollut ohi jo vuosia. Näin siksi, että julkishallinnossa toimitaan 

pääosin verovaroin. Pitää muistaa, että myös kuntien saamat 

valtionosuudet rahoitetaan valtion keräämillä veroilla.  

Olemme tehneet useita investointipäätöksiä ja tulemme 

tekemään myös jatkossa niitä, ja niiden seurauksena Akaan 

velkataakka nousee melko jyrkästi tulevina vuosina. Erilaisia 

investointisuunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä tulee kyllä 

muistaa se, että velat pitää myös maksaa takaisin. Velan 

määrän pitäisi olla sellainen, että veloista kyetään myös 

selviytymään, eikä siis pidä ylivelkaantua. Pankaapa laskien, 

paljonko uusia asukkaita pitää saada lisää, jos oletetaan, että 

he maksavat ottamamme lisävelan. Välillä kun syntyy 

sellainen kuva, että velalla rakennetut kunnan 

vetovoimatekijät maksetaan helposti takaisin uusien 

asukkaiden tuomilla kasvaneilla verotuloilla. Kyllä velat 

rasittavat myös nykyisiä kuntalaisia, mutta tulevaisuudessa 

erityistesti sieltä nuoremmasta päästä.  

Yksi tärkeä päätös viime vuonna oli sataman alueen 

kehittämisen käynnistäminen karavaanialueen vauhdittamana. 

Uskon sataman alueen kehittyvän kaiken kansan 

virkistysalueeksi, ja näin se lisää akaalaisten viihtyvyyttä ja 

harrastusmahdollisuuksia. Mutta se tuo Akaaseen myös uusia 

vierailijoita, ja toivottavaa on, että he hakevat palveluita ja 

erilaisia tarvikkeita myös sataman ulkopuolelta.  

Akaan asukasmäärän vähentymisestä olemme kantaneet 

huolta jo vuosia, ja erittäin myönteistä on, että viime vuonna 

se väheni enää 84 hengellä, kun sitä ennen se oli jo noin 150 

henkeä per vuosi – väheneminen nimittäin. Eli Akaan 

asukasluvun väheneminen siis puolittui vuonna 2020. Ja 

erittäin ilahduttavaa on se, että tänä vuonna se on huhtikuun 

loppuun mennessä kasvanut 24 hengellä verrattuna 

vastaavaan aikaan vuonna 2020. Aluetutkija Timo Aron 

tekemä laaja selvitys Akaan väestökehityksestä on ollut ja on 

erittäin hyvä väline, työväline tiedolla johtamiseen. Siellä 

tuodaan esiin Akaan pitovoima- ja vetovoimatekijöitä. Niissä ei 

muuten veroprosentti ole korostunut. Mutta tulee muistaa, 

että kaikki kunnat kilpailevat asukkaista lähes samoin keinoin, 

ja se on pitkälti nollasummapeliä, jossa joku voittaa ja joku 

häviää. Akaa on hyötynyt ja hyötyy Tampereen imusta, mutta 

välissä oleva Lempäälä hyötyy huomattavasti 

maantieteellisestä sijainnistaan.  



En käy toistamaan luetteloani kaikesta myönteisestä 

kehityksestä, mitä tällä kaudella Akaassa ja viime vuonna 

Akaassa on aikaansaatu ja liikkeelle lähtenyt. Mutta se on ollut 

laajuudessaan Akaassa ennennäkemätöntä ja –kokematonta.  

Akaa ei ole kriisikunta, minkä katson oikeudekseni taas esiin 

tuoda, koska vuonna 2019 sitä kovasti yritettiin lanseerata 

julkiseen keskusteluun. Toki asiaa edesauttoi kuntien 

tukemiseen menneet valtionosuuksien lisämäärärahat liittyen 

koronaan, mutta merkittävää oli myös meidän omat päätökset 

ja toimenpiteet sekä sitoutuneisuus yhteiseen tavoitteeseen 

talouden tasapainottamiseksi ja kertyneen alijäämän 

kattamiseksi. En käy niitä tarkemmin, tuossa kaupunginjohtaja 

kävi niitä tarkkaan läpi, niin en käy toistamaan. Mutta vuoden 

2020 tilinpäätös on siis 11,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja 

näin katamme määräaikaan mennessä taseeseen kertyneen 

8,8 miljoonan euron alijäämän, ja vielä jää taseeseen 2,9 

miljoonaa euroa ylijäämää.  

Mutta tuon ei pidä antaa luoda harhakuvaa siitä, että 

voisimme unohtaa vakaasta kuntataloudesta huolehtimisen. 

Emme nimittäin voi. Valitettavasti menojen kasvattaminen on 

huomattavasti helpompaa ja mukavampaa kuin niiden 

karsiminen. Joten pidetään talous edelleen tasapainossa 

huolehtimalla siitä, että emme elä yli varojemme ja pidämme 

jatkossakin tiukan budjettikurin, ja näin pystymme 

turvaamaan hyvät palvelut kuntalaisille. Ja mitä enemmän 

lisäämme menoja, sitä kauemmaksi siirtyy tavoite 

veroprosentin alentamisesta. Muistutan, että jo tänä vuonna 

on joitakin talousarvion toteutumiseen liittyviä, että jo tänä 

vuonna on joitakin talousarvion toteutumiseen liittyviä 

epävarmuustekijöitä, ja ensi vuonna on tulossa jo nyt tiedossa 

olevia useita käyttötalousmenoja kasvattavia uusia tekijöitä, 

mm. liikuntahallin käyttötalousmenot. Ja varmasti niitä 

haluttaisiin tuoda vuoden 22 talousarvioon vielä paljon lisää.  

Ja kaupunginhallituksen puolesta kiitän kaikkia 

luottamushenkilöitä, johtavia viranhaltijoita sekä kaupungin 

henkilöstöä vuoden 2020 hienosta tuloksesta ja ansiokkaasta 

työstä. Ja vaikka tämä ei nyt ihan Oscar-gaala olekaan, niin 

lopuksi vielä kiitän omasta puolestani kaikkia 

luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä, kun olemme Akaasta 

huolehtineet. Monen moista on ollut myös viime vuonna, 

mutta ainakin omalta osaltani on aina vain asioista oltu eri 

mieltä – jos on eri mieltä edes oltu. Tavoite on kuitenkin ollut 

yhteinen: Akaan ja akaalaisten etu. Lähestymistavat ovat vain 

olleet erilaiset, ja usein on useampia kuin yksi vaihtoehto, 

joista pitää valita, ja sen mukaan asioista päättää.  



Samoin kiitän toimialajohtajia rakentavasta yhteistyöstä 

menneen vuoden aikana – ja samoin Maria. Ja kiitän koko 

kaupungin muuta henkilökuntaa hyvästä työstä. Ja lopuksi 

erityisesti kiitän Anttia erittäin hyvästä yhteistyötä vuoden 20 

aikana ja toki vielä tämän alkuvuodenkin aikana. Ja vielä kiitän 

teitä kaikkia yhteisesti Akaan eteen tehdystä työstä, jonka 

seurauksena Akaa voi huolehtia kuntalaisistaan entistä 

paremmin. 

Hyvää vaalimenestystä kaikille ehdokkaille tasapuolisesti sekä 

hyvää ja levollista kesää itse kullekin. Kiitos. 

 

[1:12:09] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos, Harri, ja kiitokset myös Harrille tästä viime vuodesta. 

Ja sitten meillä on ryhmäpuheenvuorojen vuoro, ja tuota, 

siellä olisi ensimmäisenä SDP:n ryhmäpuheenvuoro. Olkaa 

hyvä. 

 

[1:12:30] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut, virkahenkilöt 

ja muut linjoilla olijat. 

Meillä tosiaan on takana hyvin erikoinen vuosi, ja se näkyy 

myöskin näissä meidän tilinpäätösasiakirjoissa. Korona toi 

omat vaikutuksensa, ja pelkona oli, että työttömyys lähtee 

kasvuun ja kaupungissa toimivat yritykset joutuvat 

taloudellisiin vaikeuksiin. Pelättiin verotulojen vähenevän. 

Taustalla väijyi pelko siitä, että emme saa kertyneitä alijäämiä 

katettua, vaan joudumme kriisikuntana valtion hellään 

syleilyyn. No, tilinpäätös osoittaa nyt toista. Taseessa on 

ylijäämää lähes 3 miljoonaa euroa, niin kuin Antti tuossa 

äsken kävi läpi. Tulos pitää toki sisällään poikkeuksellisia ja 

kertaluonteisia eriä. Siellä on Puskuritien hallin yhtiöittämistä, 

kaupungin maa- ja metsäomaisuuden mittavaa myyntiä, 

kertaluonteinen lastensuojelun korvaus toiselta kunnalta sekä 

valtiolta saatuja koronatukia. Myös verotulojen toteuma oli 

budjetoitua parempi. Käyttötaloudessa vaikuttaa mm. 

erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten laitoshoidon 

kysynnän pieneneminen lähes 4 miljoonalla eurolla. Tämä on 

erä, joka voi tulevaisuudessa yllättää ja aiheuttaa myös 

lisäresursoinnin tarvetta hoitojen pienenemisen, pitenemisen 

kautta.  



En lähde yksityiskohtaisemmin käymään lukuja läpi; ne 

löytyvät niistä lisämateriaaleista. Tulevien vuosien 

taloussuunnitelmat ovat hivenen ylijäämäisiä, mutta pitää 

muistaa, että ne sisältävät myös talouden 

tasapainottamistoimenpiteitä.  

Myös investoinnit ovat hyvin etenemässä. Toiminta uudessa 

hyvinvointikeskuksessa alkaa kesällä. Viialassa nousee 

liikuntahalli, ja uuden koulun rakentaminen alkaa kesällä. 

Keskuskeittiö on suunnittelussa. Liikennejärjestelyissä on 

tapahtunut erityisesti Toijalassa merkittäviä parannuksia. Myös 

uusi asuinalue Hukari 2 saatettiin myyntikuntoon – Toijalan 

satamaa unohtamatta. Toijalan puolella kouluverkkoratkaisuun 

liittyen on tehty lukuisia selvityksiä, mutta päätökset vielä 

puuttuvat. 

Ilolla voi todeta myös henkilöstön sairaspoissaolopäivissä 

lievää vähennystä. Tämä henkilöstön sairaspoissaolot on asia, 

josta olemme vuosia puhuneet. Toivottavasti tämä 

työhyvinvointikoordinaattorin rekrytointi tuo osaltaan 

ratkaisuja asian, tilanteen korjaantumiseen. 

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toiminnallisia 

tavoitteita saavutettiin verrattain hyvin. Kestohaasteena 

talousarviota laadittaessa on tavoiteasetanta. Kuten 

tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toteaa, osa 

tavoitteista oli sellaisia, joiden toteutumista ei voitu 

tilinpäätöstietoihin perustuen arvioida tai tavoite oli asetettu 

epäselvästi. Tähän kannattaa jatkossa edelleen kiinnittää 

huomiota – että asetettavat tavoitteet eivät ole liian yleisiä, ja 

että tavoite on selkeästi mitattavissa tai arvioitavissa, ihan niin 

kuin Sami Rajala omassa puheenvuorossaan edeltävissä 

pykälissä totesi.  

Mutta toki meillä riittää myös toiminnallisia haasteita ja 

kehittämiskohteita. Kaavoituksessa on selkeä resurssipula, 

jotta asioita voidaan viedä suunnitellusti eteenpäin. 

Joukkoliikenne – erityisesti kaupungin sisäinen – vaatii 

edelleen mittavaa kehittämistä. Hoitajamitoitukseen 

vastaaminen vaatii onnistumista rekrytoinneissa. 

Ennaltaehkäisevien palveluiden hyvä saatavuus takaa sujuvan 

arjen kuntalaisille. Niistä pitää pitää huolta. Koulupuolella 

haastetta on edelleen muutamissa suurissa 

luokkakokoonpanoissa ja vakinaisen henkilökunnan 

lukumäärän määrittelyssä. Näitä ongelmakohtia on hyvä 

ratkoa ja palvelu- ja toimintaprosesseja kehittää hyvässä 

yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta kiitän 

kaupungin henkilöstöä ponnisteluista Akaan hyväksi. Kulunut 



vuosi on vaatinut teiltä monilta venymistä huomattavasti 

normaalia enemmän. Mutta tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Kiitos. 

 

[1:17:09] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia, Saila. Ja sitten on seuraavan ryhmäpuheenvuoron 

aika, eli Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro. Olkaa hyvä. 

 

[1:17:21] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvon läsnäolijat ja, tuota, 

viranhaltijat ja striimin seuraajat. Tässä on ollut erinomaisia 

puheenvuoroja aikaisemmin, ja pahoitteluni, jos muutamia 

lukuja tulee jopa toiseen kertaan. Samoja avainkohtia tässä 

ollaan varmasti kaikki havaittu. Oikeastaan sinänsä 

poikkeavasti ajattelin, että muutamalla sanalla tuosta 

kuntakentästä yleisesti kerron. Kaupunginjohtaja kertoi jo 

Pirkanmaan kuntien tilanteen, mutta niin kuin tässä aiemmin 

on todettu, niin vuosihan oli tosi poikkeuksellinen 

kuntataloudessa, ja tässä nyt esimerkiksi, jos katsoo 

avainlukuja, niin kuntien tai kuntien ja kuntayhtymien 

vuosikate vahvistui 2,4 miljardia euroa verrattuna vuoteen 

2019. Lainakanta kuitenkin kasvoi 2,5 miljardia euroa 

verrattuna vuoteen 19. Ja kuntien tilikauden tulos oli 1,7 

miljardia euroa positiivinen, kun 2019 se oli 300 miljoonaa 

euroa negatiivinen, eli huima hyppäys siellä tulospuolella 

kuntakentässä. Negatiivisen tilinpäätöksen teki 2020 vain 27 

kuntaa, kun niitä oli 19-vuonna 230 kuntaa, joilla oli 

negatiivinen tilinpäätös, eli tässä nämä luvut puhuvat kyllä 

omaa kieltään. Eli lainakanta kasvoi, samaten veroprosentin, 

kunnallisveroprosentin keskiarvo nousi jonkun verran. 

Vapaasti suomentaen tämä siis tarkoittaa sitä, että maan 

hallituksen päätöksellä tuettiin kuntakenttää niin paljon, että 

valtaosa kunnista sai tilinpäätöksen positiiviseksi, ja Akaa oli 

siinä joukossa. Tällä vältettiin mm. koronasta johtuvat 

lomautukset sekä muut toiminnan sopeutukset. Moni kunta – 

mukaan lukien myös Akaa – sai kerrytettyä, tuota, kuitattua 

kertynyttä alijäämää, pääsivät pois kriisikuntakriteeristön 

piiristä, niin kuin kävi myös Akaalle. Ja huomion arvoista nyt 

ehkä on, että tämä on rahoitettu lainarahalla valtion puolelta, 

että kuten tässä Akaan kohdallakin, niin valitettavasti lainat 

pitää maksaa takaisin, ja niin meidän pitää tuo valtion lainakin 

maksaa. Ja jos valtio sopeutti toimintaansa niin, että, tai 



kuntakenttiä niin, ettei lomautuksiin jouduttu, niin yksityinen 

puoli sitten puolestaan olikin helisemässä, ja tuli paljon 

lomautuksia, irtisanomisia, mikä näkyi tietysti sitten 

työllisyysasteessa meidän Akaan osalta. 

Mutta jos mennään Akaaseen, niin tosiaan niin kuin tuossa 

edellä on mainittu, niin hyvin moni syistä, jotka johtivat tähän 

erittäin positiiviseen tilikauden tulokseen, oli muutamia 

sattumia ja kertaluonteisia eriä, joista päästiin eriin tästä 

superkriteeristä kriisikuntakriteeristössä, eli kertynyttä 

alijäämää saatiin poistettua niin paljon, että ei olla enää siellä 

kriteeristön piirissä, ja muut tunnusluvuthan meillä siinä 

kriteeristössä ovat olleetkin kohteellisen hyviä, lainakanta per 

asukas ja muut ovat ns. kurissa. Ja kertynyttä ylijäämää on 

tosiaan se noin 3 miljoonaa euroa tällä hetkellä. Mutta jos 

koronaa ei olisi ollut, niin pidän epätodennäköisenä, että 

oltaisiin ihan koko alijäämää saatu katettua, ja näin 

tarkastuslautakuntakin siinä raportissaan toteaa, että paljon 

oli myös pelkästään koronan arviota. 

No, talousarviota vuodelle 2020 laadittiin, käytiin pitkä 

keskustelu ns. yhtiöittämisjärjestelyistä. Näistä päätettiin 

lopulta toteuttaa vain Puskuritien hallin osa. Puskuritien hallin 

osalta tulosvaikutus oli kaupungille noin 2 miljoonaa euroa. 

Monella päättäjällä onkin varmasti houkutus sanoa, että 

yhtiöittämisjärjestelyjä ei tarvittu. On kuitenkin hyvä ottaa 

huomioon, että vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä ei 

koronasta tai sen seurauksista tiedetty edes Wuhanin torilla. 

Tulokseen vaikutti positiivisesti myös esim. 2,3 miljoonan 

euron kertatuotot kiinteistöjen ja erityisesti metsien 

myynnistä. Ja tässä metsien myynnissähän Kokoomusryhmä 

oli erityisen aktiivinen, ja pyydettiin vielä mittari siihen, että 

saadaan 160 hehtaaria metsää myytyä, ja siihen vielä 

tarkastuslautakunnankin mielestä päädyttiin, eli tuo tavoite, 

saavutettiin se tavoite. 

Kiinteistöjäkin alaskirjattiin 1,6 miljoonalla eurolla, mikä ei 

ehkä kaikille osunut välttämättä silmään, eli on tietysti tulosta 

alentava vaikutus sillä. 

No, sitten verotuloista, joista nyt tässä jo ollaan vähän puhuttu 

aikaisemmin, ja mistä Kokoomusryhmä tietysti mielellään aina 

muistuttelee, kun tilaisuuden saa. Kertymä oli hieman yli 64 

miljoonaa euroa, ja muutetussa talousarviossa tämä summa 

ylittyi 730000 eurolla, mutta alkuperäisestä talousarviosta 

jäätiin yli miljoona. Ja tästä niin kuin ajattelin sanoa sen 

verran, että se kertoo sitä omaa tarinaa, että verotuotot eivät 

ole aina kertolaskua. Tätä me olemme Kokoomusryhmässä 

yrittäneet tuoda esiin, eli jos miettii 730000 euron 

verokertymäylitystä budjettiin verrattuna, niin 0,25 %-



yksikköä oltaisiin voitu laskea meidän kunnallisveroa ja silti 

päästy budjetin tavoitteeseen. Ja edelleenkin siis ollaan tässä 

kunnallisverossa maan kärkikastia niin kuin ollaan nyt oltu 

viimeiset vuodet, ja pidän sitä itse hieman kyseenalaisena 

kunniana, elikkä siitä porukasta olisi hyvä päästä eroon ja 

näyttää sellaista poikkeuksellista linjaa, että päästäisiin 

laskemaan, kun muut, veroprosenttia, kun muut sitä nostavat. 

Toivottavasti seuraavassa talousarviossa ja ennen sitä uusi 

valtuusto tekee rohkeita päätöksiä sen suhteen. 

No, investointipuolella tuossa tosiaan tuli melko kattavasti 

kaikki, mitä ollaan päätetty investoida ja mitä ollaan toteutettu 

niistä, mutta sen verran voisin todeta, että pidän tätä 

investointia ja nimenomaan rohkeita, isoja investointeja 

elinehtona Akaan tulevaisuuden kannalta, eli pidän niitä 

hyvänä vaihtoehtona, vaikka ne toki sitten käyttötalouttakin 

rajoittavat hieman poistojen kautta ja lisäävät tietysti velan 

määrää, mutta meillä on ollut sote-kiinteistöissä ja kouluissa 

paljon velkaa, ollaan säästetty, ja nyt maksun aika on tullut, 

mutta tietysti sitten sillä rahalla saadaan uudet koulut ja 

hyvinvointikeskus, eli hyvä suunta minusta. Ja tässä 

aikaisemmin tulikin esiin se, että asukasluvun laskun 

taittuminen ja kääntyminen ehkä pieneen kasvuunkin on 

erittäin positiivinen uutinen ja varmaan sitä, mitä koko tämä 

valtuuston porukka tässä lähti hakemaan, kun neljä vuotta 

sitten aloiteltiin hommia. 

Lopuksi voisin todeta, että vaikeasta koronavuodesta Akaa 

selvisi lopulta hyvin, ellei jopa erinomaisesti. Koronatapaukset 

saatiin Akaassa pidettyä varsin maltillisella tasolla, monet 

palvelut, erityisesti perusopetus, sopeutuivat uuteen 

toimintamalliin esimerkillisen nopeasti keväällä 2020. Pitkiä 

päiviä tehtiin. Myös Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä sai 

tilanteen hallintaan hyvin, ja ainakin kaupunginhallitus on 

pidetty hyvin ajan tasalla koronatilanteen kehittymisestä ja 

sen vaatimista toimista. Suuri kiitos menneestä vuodesta 

kuuluu erityisesti kaupunginjohtaja Peltolalle sekä muulle 

johtoryhmälle.  

Akaaseen on tuntunut kohdistuvan viime aikoina 

poikkeuksellisen paljon positiivista mielenkiintoa, ja on 

havaittu myös erään valtuutetun peräänkuuluttamaa 

tekemisen meininkiä. Tästä on hyvä jatkaa.  

Tilinpäätös saatiin siis varsin mallikkaisiin lukemiin, ja uusi 

valtuusto pääsee pitkästä aikaa aloittamaan työnsä puhtaalta 

pöydältä – siis kertyneen alijäämän suhteen. Epäilykseni 

kuitenkin on, että joitakin meitä vanhoja valtuutettuja jää 

edelleen kuin pinttyneeksi liaksi uuden valtuuston pöydälle. 



Näillä sanoilla toivotan kollegoilleni, kaupungin työntekijöille ja 

kaikille muille kokousta seuraaville Kokoomusryhmän puolesta 

oikein hyvää kesää, äänestysintoa ja malttia edelleen koronan 

suhteen. Kiitos. 

 

[1:25:50] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten on Keskustan ryhmäpuheenvuoron aika. Olkaa 

hyvä. 

 

[1:26:07] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Akaan taloustilanteen analysointi on nyt 

sitten tarkasti tehty. Se on kaikkineen kirjattu sadoiksi sivuiksi 

dataa, ja sitä on lukuina täälläkin jo ruodittu. Emme ole 

kuitenkin ryhmätöinä näitä puheita laatineet, vaikka samoja 

sävyjä nyt sitten onkin.  

Eli arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut 

linjoilla kuuntelevat. Nyt on juhlan aika. Olemme oikeilla 

päätöksillä, hyvillä sattumilla, onnenkantamoisillakin 

saavuttaneet Akaassa jotain, jotain sellaista, jota Oikeisto piti 

mahdottomana, Vihreät pöyristyttävänä ajatuksena, ja 

Perussuomalaiset pelkäsivät pahinta: salkkumiehiä. Mutta yhtä 

kaikki hyvään lopputulokseen on päästy yhdessä.  

Matka ei ole ollut helppo, eikä matkan varrella käytetty kieli 

ole aina ollut kovin siistiä. Mutta yhdessä on tähän päästy, ja 

silloin on aihetta juhlaan. Matkalta jäi muistoja, joiden tulee 

muistuttaa jokaista päättäjää tänään, huomenna ja myös 13.6 

jälkeen, että asiat riitelevät, eivät ihmiset. Ja kun asiat 

riitelevät, silloin ei lauota henkilöön meneviä huomautuksia. 

Vaikeista asioista on siis väännetty, ja silloin saattaa 

painekattilassa kiehahtaa. Mutta ei parane antaa palaa pohjaa.  

Vuosi 2020 jää historiaan koronan takia, ei 

kriisikuntakiristelyiden. Kukaan ei joulukuussa 2019 

talousarviovaltuustossa Toijalan yhteiskoulun auditoriossa 

osannut ennustaa tulevaa katastrofia, joka koronaksi on 

nimetty, mutta paljon oli tietäjiä kommentoimassa Akaan 

kiinteistöosakeyhtiöittämisestä ja etenkin sen 

tekemättömyyden tyhmyydestä. Paljon puhetta, ja lopulta 

kaikki on vain valintoja. Me valitsimme toisin, enemmistö, 

jonka ansiokkaasta valinnasta Akaan lainakanta mahdollistaa 

tulevaisuudessakin investoinnit lapsiin, vanhuksiin, nuoriin, 



kulttuuriin, liikuntaan, vapaa-aikaan yleensäkin, yhteisiin 

asioihin. Luodaan yrittäjille edellytyksiä, mutta ei puututa 

markkinoihin. Enemmistön näkemyksen mukaan kaupungin ja 

siten siis verorahojen sijoittaminen teollisuushalleihin ei kuulu 

lain edellyttämien peruspalveluiden tuottamiseen, toisin kuin 

lasten päivähoito, koulut ja vanhustenhoito.  

Olemme tällä kaudella rakentaneet Kylmäkoskelle uuden 

koulun. Viialaan on jo rakenteilla uusi liikuntahalli ja koulu, 

mutta myös Toijalaan on lapsiin investoitava. Olemme 

esittäneet Nahkiala-Lentilä –alueelle uutta puukoulua 

rakennettavaksi Toijalan terveyskeskuksen tontille, koska uusi 

hyvinvointikeskus avataan jo elokuussa, ja Toijalan vanha 

terveyskeskus tulee joka tapauksessa purkaa. Samoin Toijalan 

yhteiskoulu – tiensä päässä. Jo kertaalleen 6 miljoonalla 

remontoitu hieno, iso maamerkki Lastussa. Mutta tulevan 

valtuuston on syytä muistaa, että rakennuksillakin on 

käyttöikä, eikä korjaaminen sieltä täältä kuitenkaan anna 

sillekään koululle uuden uutta vastaavaa elinkaarta siis. 

Elikkä olemme siis tällä valtuustokaudella tehneet hyviäkin 

päätöksiä, isompia ja pienempiä, mutta kaikki on perustunut 

kuitenkin rajoitettuun rationaalisuuteen. Siksi pidän erittäin 

harmillisena, että päätöksentekijöitä arvostellaan ihmisinä, 

olkoon kyse sitten mistä tahansa. Tuleville toivon siis viisautta 

valita jaa tahi ei – mutta aina asian, ei esittäjän perusteella. 

Kun päätös on tehty, sitä saa kritisoida perustellen. Päätöstä 

voi arvioida, kritisoidakin, mutta ei päätöksentekijää.  

Kuten tilinpäätöksestä tänään saamme lukea ja olemme 

kuulleet, tehdyt päätökset ovat olleet pääsääntöisesti kuitenkin 

oikeansuuntaisia. Ja Akaan talous tänään, tässä nyt, näyttää 

hyvältä. Ollaan päättämässä kausi paremmin kuin kukaan 

uskalsi unelmoidakaan. Ja viestikapulan vaihto seuraaville 

tapahtuu ihan juhlatunnelmissa.  

Juhlan jälkeen koittaa kuitenkin aina arki. Jäljet on siivottava, 

osallistuneita on kiitettävä. On aika levähtää. Arkinen työ 

Akaan eteen kuitenkin jatkuu. Syksyllä uusien valtuutettujen 

astuessa vetovastuuseen on muistettava, että talous ja 

toiminta vaativat jatkuvaa tarkkailua, huolenpitoa ja 

tasapainottamista. Toivon todella, että uudet 

luottamushenkilöt purkavat vanhoja, huonoja päätöksiä, kuten 

luokkakokorajoja. Pistävät hihat heilumaan uudistamalla 

Toijalan kouluverkon, vaatimalla vanhuksille satsausta myös 

Viialaan sekä kalibroivat kaavoituksen ja maankäytön 

elinvoiman edellytyksen prioriteettilistallaan kärkeen.  

Tilinpäätös on siis hunajaisen positiivinen, ja on koko, niin kuin 

koko Akaakin kokonaisuutena. Keskustan valtuustoryhmä 



kiittää kaikkia viranhaltijoita, kaupungin kaikkia työntekijöitä 

ja luottamushenkilöitä sekä toivottaa aurinkoista kesää. Kiitos. 

 

[1:31:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten on Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron aika. 

Olkaa hyvä. 

 

[1:32:07] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja viranhaltijat ja 

streamin seuraajat myöskin. Kun tarkastellaan Akaan 

kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä, joka on noin 11,8 

miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja tämä onkin muuten ainoa 

numero, mitä minä aion sanoa. Niin helposti voisi olla kovin 

tyytyväinen, että nythän se hyvin menee. Tiedämme 

kuitenkin, että koronan jälkihoidon kustannukset voivat olla 

myös kuntatasolla huimat. Jälkihoito on kuitenkin tehtävä, jos 

aiomme säilyttää vireän ja hyvinvoivan Akaan tulevaisuuden.  

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa sanotaan, että 

koronapandemiasta syntyneillä käyttötalouden kustannusten 

vähenemisillä sekä koronatuilla kaupunki on voinut ylläpitää 

talouden tasapainoa. Samaten he suosittelevat talouden 

tasapainotusohjelman jatkamista edelleen. Siellä myös 

sanotaan, että tasapainotustoimet ovat vaikuttaneet 

vanhuspalveluiden hoidon laatuun, aikaan ja henkilökunnan 

jaksamiseen. Pelkän tasapainotuksen tai leikkauksien sijaan 

voisimme keskittyä kokonaisuuksien hallintaan, josta 

suunnittelu kustannustehokkaasti hyvällä harkinnalla ja 

yhteistyöllä tähdäten kauas tulevaisuuteen on avainasemassa. 

Leikkauksia tehtäessä pitäisi aina miettiä, aiheuttaako se 

esimerkiksi toiminnassa tai palveluissa sellaisen tilanteen, joka 

siirtää kustannuksia toiseen paikkaan. Olemme huolissamme, 

miten vuosia kestäneet ja jatkuvat menojen leikkaukset, jotka 

kohdistuvat kuntalaisten hyvinvointiin, lähinnä 

peruspalveluihin, vaikuttavat niin kuntalaisten kuin 

työntekijöidenkin asemaan.  

Koronan jälkeen edessämme on asioita, joita on hyvin vaikea 

ennustaa. Hoitovelkaa on syntynyt huomattavasti, esimerkiksi 

kiireetöntä hoitoa vaativien asiakkaiden hoitoa on siirretty 

eteenpäin. Se tilanne tulee tulevaisuudessa suorastaan 

räjähtämään käsiimme. Hoidettava se on, tekee sen sitten 



kunta tai maakunta, ja joka tapauksessa verovaroilla on 

huolehdittava, että riittävä rahoitus turvataan. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä 

ennaltaehkäisevä toiminta on myös oltava ykkösasioitamme. 

Koulujen palatessa normaaliin, oppimisvajeeseen on 

vastattava huolehtimalla riittävästä henkilökunnasta niin 

opetuspuolella kuin kouluterveydenhuollossakin. On 

huolehdittava, ettei koulupudokkaita tai oppimisvajetta jää 

millään asteella. Myös psyykkisesti oireilevien lasten ja 

nuorten tilanne on tunnistettava, ja avun ja hoitoon pääsyn 

tulee tapahtua matalalla kynnyksellä ja nopeasti.  

Akaan kouluissa eivät kaikki nuoret ole suurten ryhmäkokojen 

takia yhdenvertaisessa asemassa monien muiden kuntien 

nuorten kanssa. Ryhmäkokoja on pienennettävä 

mahdollisimman nopeasti, niin kuin se on täällä jo useaan 

kertaan todettu, ja porrastamalla eri ryhmien aikatauluja 

tehokkaammin. Opetuksen resursseja on lisättävä, ja 

määräaikaisten toimien käyttämiseen ei saa olla taloudellista 

perustetta.  

Ikäihmisten ja vanhusten osalta kaupungin 

hyvinvointisuunnitelmassa on hyvin kiteytetty elämänhallinnan 

edistäminen, jossa tähdätään toimintakyvyn parantamiseen ja 

osallisuuden sekä sosiaalisten verkostojen lisäämiseen. 

Koronan aikaan moni ikäihminen on jäänyt kotiin lähes 

eristyksiin, ja sosiaaliset kontaktit ovat olleet vähäisiä, jos niitä 

on ollut lainkaan. Meidän on osaltamme huolehdittava, ettei 

kukaan jää yksin, ja että jokainen saa apua, kun sitä tarvitsee. 

Päiväkeskustoiminnan puuttuminen Viialan alueelta näkyy 

kasvavana hoidon tarpeena ja kuormituksena kotihoidossa. 

Päiväkeskustoiminta on juuri ennaltaehkäisevän ja sosiaalisen 

kanssakäymisen kanava, ja siksi se on saatava pikimmiten 

toimimaan kattavasti Akaan alueella. 

Ja ettei mene pelkäksi puutteiden luettelemiseksi, niin kyllä 

Akaan kehitys on saanut uutta puhtia. Hyvinvointikeskuksen 

valmistuminen, Akaa Pointin yritysalueen raakapuuterminaali, 

Viialan yhtenäiskoulun ja liikuntahallin rakentaminen, Toijalan 

sataman kehittyminen ja keskuskeittiö ovat suuria hankkeita, 

jotka ovat toteutumassa. Myös keskustelu kouluverkosta ja 

asemien seudun kehitys on myötätuulessa. Uuden valtuuston 

rooli on ensi töikseen pohtia, miten hankkeita viedään 

eteenpäin.  

Akaan vetovoimaisuutta pitää tarkastella myös kaavoituksen 

kautta. Lisäresurssia tarvitaan, jotta kaavoitus saadaan 

ajanmukaistettua kysyntää vastaavalle tasolle. 

Vetovoimaisuuteen kuuluu myös kulttuuri – liikuntaa 



unohtamatta. Akaa on satsannut 

kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Kuitenkin oman kaupungin 

kulttuurikoordinaattorin palkkaaminen on vuosia junnannut, 

vaikka tahtotilaa on ollut suurimmalla osalla puolueista. 

Herättää vähän ihmetystä tämä ristiriita.  

Vuonna 2020 elettiin koronapandemian varjossa, joka on 

vaatinut kaikilta kaupungin työntekijöiltä, viranhaltijoilta ja 

luottamushenkilöiltä erityistä panostusta, joustamista ja 

muuntautumiskykyä. Akaan Vasemmistoliiton puolesta kiitän 

kaupunginjohtaja Antti Peltolaa ja Mari Puhka-Sutta sekä 

kaikkia viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja panoksesta 

kaupungin hyväksi.  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja luottamushenkilöt. 

Akaan Vasemmistoliiton puolesta kiitän teitä kuluneen 

valtuustokauden hyvästä yhteistyöstä ja toivotan teille mitä 

parhainta vaalimenestystä, jotka ehdolla olette. Kiitos.  

 

[1:38:13] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten on Vihreiden ryhmäpuheenvuoron aika. 

Olkaa hyvä. 

 

[1:38:20] Valtuutettu Kati Kuusisto 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille valtuutetuille ja 

tätä lähetystä seuraaville sekä myös viranhaltijoille.  

Otan vapauden pitää tämän puheen - tilinpäätöksen 2020 

lomassa - myös parin kuukauden päästä päättymässä olevaa 

valtuustokautta silmällä pitäen.  

Kokonaisuutena tämä kausi on vahvasti jakautunut aikaan 

ennen Antti Peltolaa ja aikaan Antti Peltolan kanssa. 

Ensimmäiset pari vuotta tätä valtuustokautta kuljimme melko 

päämäärättömästi ja oikeastaan hyvin vähän uskallettiin tehdä 

todellisia päätöksiä. Elimme hyvin reaktiivisesti, ja esityslistat 

täyttyivät tulipalojen sammutteluista, ja juuri muuhun ei 

voimavarat silloin oikeastaan riittäneetkään. Kun talouden 

näkökulmasta alijäämämme kasvoi alkukaudesta, niin viime 

vuonna saimme - ehkä kaikille pienenä yllätyksenäkin - kaikki 

alijäämät kuitattua ja vielä kerrytettyä ylijäämää 2,9 miljoonaa 

euroa. Tämä on tietenkin vaatinut päätösten tekemistä 



rohkeasti, mutta valtavasti myös uskoa ja luottoa huomiseen. 

Ajatusta siitä, että me selviydymme tästä voittajina. 

Alijäämäkamppailun lisäksi myös kouluihin ja erityisesti 

koulujen kiinteistöihin liittyvät asiat ovat hallinneet tätä 

valtuustokautta. Onneksi tämän suhteen loppusuora alkaa jo 

häämöttää, ja enää on edessä päätöstenteko Toijalan 

kouluverkosta. Mutta se jäänee seuraavalle valtuustolle 

päätettäväksi. Valmistelu on kuitenkin siltä osalta jo pitkällä, 

joten asia etenee. Kylmäkoskelle on uusi koulu jo rakennettu. 

Viialassa aloitetaan kampuksen rakentaminen liikuntahallilla, 

ja koulukin alkaa nousta vielä tämän vuoden aikana. 

Koulujen kiinteistöjen lisäksi on puhuttu koulujen henkilöstön, 

puhuttanut koulujen henkilökunnan työsuhteiden pituudet ja 

luokkakoot, mutta näistäkin onneksi kummastakin on 

selvitykset jo käynnissä, ja toivon, että pääsee, seuraava 

valtuusto pääsee niitä paremmaksi muuttamaan. 

Sen lisäksi, että meillä on Akaassa ollut aika ennen Antti 

Peltolaa ja Antti Peltolan kanssa, meillä on ollut myös aika 

ennen koronaa ja koronan kanssa, ja todennäköisesti tulemme 

elämään koronan kanssa vielä pidemmän aikaa. Toivottavasti 

myös Peltolan Antina. Korona mullisti maailmanlaajuisesti 

kaikkien elämän, ja se on ollut hyvä osoitus siitä, että me 

emme ole täällä Akaassa erillään muusta maailmasta, vaan me 

olemme osa maailmaa, ja maailman heilahdukset osuvat myös 

tänne pieniin taajamiin, ja niiden kerronnaisvaikutukset tulevat 

myös tänne alueille.  

Aiemmin mainitun alijäämän kattamisessa koronan 

ilmaantuminen on ollut yksi avaintekijä, ja koronan 

vaikutukset talouteen olivatkin viime vuonna, niin kuin Antti 

tuossa kertoikin, 5,9 miljoonaa euroa positiivisen puolella, ja 

lisäksi sen alijäämän kattamiseen vaikuttivat myös nämä 

omaisuuden myynnit, joita oli 2,5 miljoonalla eurolla, ja 

kaupungin omistuksessa olevan teollisuushallin yhtiöittämisen 

vaikutus oli 2,1 miljoonaa euroa. Koronasta johtuen myös 

erikoissairaanhoidon kulut tippuivat reilusti, joten siitä, siitä 

hyvää, positiivista kehitystä monella saralla. Koronaa nyt ei voi 

ehkä positiiviseksi luonnehtia, vaikka se suurimman 

positiivisen potin toikin. Mutta kokonaisuudessaan on runsaasti 

tapahtumia, jotka ovat edesauttaneet meitä sen valtavan 

alijäämän kattamisessa, joka jossain kohtaa vähän tunteita 

kuumotti, niin kuin tässä on keskustelussa puhuttu. 

No, muutakin hyvää kehitystä on tapahtunut. Kaupungin 

henkilöstön sairaspoissaolot ovat vähentyneet, tai lähteneet 

laskuun, tämän kauden aikana. Vuonna 2017 ne olivat 22 

päivää työntekijältä, ja vuonna 20 luku oli pudonnut 18,9 



päivään per työntekijä. Suunta on todella hyvä, ja tiedämme, 

että sen eteen on tehty paljon töitä. Vihreä valtuustoryhmä 

nosti silloin alkukaudessa esiin sairastamisen hinnan 

kaupungille, ja myöskin keinoja tilanteen taklaamiseen. Ja 

tosiaan, siellä on tehty paljon hyvää työtä mm. ottamalla 

käyttöön tuunatun työn malli, pidennetty omailmoitusaika 

sairaslomapäivistä ja muut erilaiset toimintatavat, jotka ovat 

nyt tulleet, tulleet arkipäivän käytännöiksi, ja nyt niistä 

aletaan nähdä tuloksia. Ja toivomme, että tätä kehittämistä 

henkilöstön osalta ja henkilöstön viihtyvyyden osalta 

jatketaan, jatketaan entisestään, kun hyvän kehityksen alkuun 

on päästy. 

No, alijäämän kattamisella saimme lopun yhdelle aikakaudelle, 

ja nyt alkaa alijäämän jälkeinen kausi. Ja sanotaan, että se 

vaatii uudelta valtuustolta rohkeutta myöskin nähdä asiat 

tämän uuden kauden valossa. Eli meidän pitää päästää irti 

siitä jatkuvasta talouden tasapainottamispuheesta ja siirtyä 

kehitys- ja muutospuheeseen, sillä jokainen meistä tietää, että 

jos mehua laimentaa liian pitkään, se on lopulta vain vettä. Ja 

sitä me emme halua täällä. 

Mutta tätä pääsevät uudet valtuutetut aloittamaan. Pitäkää 

hyvää huolta Akaasta ja sen asukkaista ja taloudesta. Kiitos, 

Akaa, kuluneesta kaudesta. Vihreä valtuustoryhmä haluaa 

kiittää teitä kaikkia luottamushenkilöitä, kenen kanssa olemme 

päässeet toimimaan, viranhaltijoita, muita kaupungin 

työntekijöitä ja kuntalaisia, jotka olette olleet mukana tässä 

keskustelussa. Te olette tehneet tästä kaudesta ikimuistoisen, 

ja me toivomme, että seuraava kausi on vielä aktiivisempi, 

yhteisöllisempi ja yhteistyötä tekevämpi niin kuntalaisten, 

työntekijöiden kuin luottamushenkilöidenkin kesken. Sillä 

yhdessä me tätä teemme, ja muistetaan, että yhdessä 

maailma on kauniimpi. Kiitos. 

 

[1:45:21] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten on Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron 

aika. Olkaa hyvä. 

 

[1:45:29] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kanssavaltuutetut ja muut 

kuulijat. Akaan ylijäämäinen tilinpäätös oli positiivinen yllätys. 

Positiivinen siitäkin syystä, että olemme jo vuosia 



tasapainottaneet taloutta ja leikanneet valtavasti sieltä, mistä 

leikattavaa ei enää ole. Emme kuitenkaan saa unohtaa sitä 

tosiasiaa, että ilman koronakriisiä emme olisi tässä tilanteessa, 

emmekä voi tukeutua siihen, että joskus tulee uusi 

koronakriisi, joka pelastaa meidät uudelta talouskriisiltä. 

Eläkäämme siis sen mukaan, että omin avuin emme ole 

ylijäämäisiä.  

Akaassa on meneillään valtavan positiivinen pöhinä. 

Rakennamme uusia kouluja, uutta liikuntahallia, ja 

elävöitämme vihdoin Toijalan sataman aluetta. Siltikin meidän 

tulee myös muistaa kiiltokuvan kääntöpuoli. Tukeudumme 

liiankin usein edelleen päätöksenteossa talouden 

tasapainotuspakettiin, ja esittelyteksteissä sekä 

ruohonjuuritason tekemisessä painaa talouden 

tasapainotuspaketin asettamat velvoitteet. Koronatukien 

myötä toivoisin, että tuki suunnattaisiin peruspalveluihin, ja 

hoitaisimme velvoitteemme niiltä osin kuntoon sen kaiken 

positiivisen kehittämisen ohella.  

On totta, että elinvoimainen kaupunki tarvitsee elinvoimaisia 

tekoja, uudistumista ja kaunistumista. Tukea paikallisten 

yrittäjien toimintaa ja mahdollistaa yritysten toiminnan 

jatkumiset sekä houkutella yrityksiä ja asukkaita kuntaamme. 

Kaiken tämän taustalla toivoisin kuitenkin, että kuuntelisimme 

myös niitä Akaan kaupungin keskiössä olevia asukkaita ja 

työntekijöitä. Heidän huutojaan, jotka nyt ovat talouden 

tasapainottamisen myötä välillä kuuluneet tuuleen. 

Tilinpäätöksen sisälle alkaen sivulta 20 kätkeytyy talouden 

tasapainottamisohjelmat aina vuodelta 2013 asti. Jo tuolta asti 

tasapainotusohjelmien kerrotaan vaikuttaneen vanhus- ja 

vammaispalveluiden toimintaan, mm. hoidon laatuun ja 

henkilökunnan jaksamiseen. Sivistyspuolella oppilaat 

opiskelevat edelleen suurissa ryhmissä ja minimituntikehyksin. 

Tässä vain muutama vaikutus mainitakseni, mutta sitäkin 

tärkeämpiä, koska niiden seuraukset ovat pitkäjänteisiä ja 

aiheuttavat ehkä toisaalla erilaisia kuluja. Mikä tuki ne sitten 

pelastaa? 

Näihin samaisiin asioihin useat kuntalaiset ovat pyytäneet 

meiltä muutosta saamatta kuitenkaan mitään konkreettista 

vastausta siihen, miten me aiomme tilanteisiin jatkossa 

reagoida. Toivon, että muistamme myös nämä asiat, kun 

katsomme tulevaisuuteen. Teemme päätöksiä niin, että 

luomme uutta, mutta korjaamme myös vanhaa. Toteutamme 

jo olemassa olevaa strategiaa ja teemme Akaasta entistä 

viihtyisämmän kaikkineen ja kaikille.  

 



[1:48:28] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten meillä on Kristillisdemokraattien puheenvuoro. 

Setälän Mika, ole hyvä.  

 

[1:48:39] Valtuutettu Mika Setälä 

 

Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut 

kuulijat. Valtuutettuna on nyt syytä olla syvästi kiitollinen siitä, 

että alijäämät on katettu ja salkkumiesten uhka on nyt kuin 

pahaa unta. Seuraava valtuusto pääsee aloittamaan tyhjältä 

taululta: olkaa hyvä ja jatkakaa tästä. Tulevaisuus on jopa 

täynnä pientä toiveikkuutta. Mahdottomiakin asioista voi 

tapahtua Akaassa, kuten Toijalan satamassa ja Viialan 

rakennustyömailla saamme nyt nähdä.  

Kuitenkin taloudestakin kannattaa aina olla vähän huolissaan. 

Taloustilamme olisi tälläkin hetkellä parempi, ja seuraavat pari 

vuotta vieläkin valoisamman oloisia, jos Viialan 

koulurakennuksia ei olisi tutkittu liian tarkkaan, ja ratkaisut 

siellä olisi tehty vuotta aiemmin kuin nyt pystyttiin tekemään. 

Siirtokoulujen määrä ja tarvittava aika olisi pystytty 

minimoimaan, ja siten olisi säästöjä jo tällä hetkellä saatu, ja 

puhumattakaan siitä, mitä tässä ihan tulevina parina vuonna 

vielä voitaisiin säästää.  

No, tämä on kaikki kuitenkin jälkiviisautta. Meidänkin ryhmä 

on äänestänyt mitä sattuu, ja tässä ollaan. Tämä on kuitenkin 

tärkeä oppi Toijalan kouluverkkoratkaisujen suhteen, vaikka 

jälkiviisastelua ei kannata tosiaan liikaa harrastaa. Ratkaisut 

pitää tehdä nopeasti, koska aika on rahaa ja pahimmillaan 

myös terveyttä.  

Neljä vuotta sitten valittu valtuusto laittoi aikoinaan pelin 

uusiksi – toistuuko nyt sama ensi syksynä? Viisautta uusille 

valtuutetuille. Ratkaisujen pitää olla sellaisia, että rahaa jää 

tilojen lisäksi myös laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. 

Kiitos kaikille kaupungin työntekijöille, johtaville 

virkahenkilöille, poliitikoillekin oikealta vasemmalle ja 

liberaaleista konservatiiveihin. Sekä kaupunkilaisille, jotka 

jaksavat meitä aina kannustaa ja kirittää parempiin 

suorituksiin. Kiitoksia. 

 

[1:50:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Kiitos. Ja sitten on Sinisten ryhmäpuheenvuoro. Sauli Turja, 

ole hyvä. 

 

[1:50:50] Valtuutettu Sauli Turja 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Nyt minä osasin käyttää hiirtäkin ja sain 

tämän linjan ilmeisesti auki, kun yritin tällaisella 

kumipääkynällä tökkiä tätä kuvaruutua ja sillä konstilla päästä 

linjoille. Tämä on tätä opiskelua jatkuvasti näiden koneiden 

kanssa niin kuin tämän päivän Akaan Seutukin on itsestäni 

huomannut kertoa. 

Kiitos, puheenjohtaja, arvoisa kaupunginjohtaja, kaupungin 

johtavat viranhaltijat, kanssavaltuutetut, kuulijat, läsnäolijat. 

Mitäpä, kuulkaapa, hyvät ystävät, tähän kaikkeen voisi enää 

sanoa lisäksi, mikä on täällä tämän menneen valtuustokauden 

kuvauksena esitetty. Toden teolla aika tyhjentävää tämä 

teidän kaikkien esittämä asia on ollut.  

Yhteen pikkuasiaan, tai ehkä keskeiseenkin, haluaisin 

kuitenkin kiinnittää huomiota. Joskus syntyy näitä puheita 

kuunnellessa ikään kuin yhteiskunnan ja sen yhteydessä 

kunnan pitäisi olla se elin, joka vastaa aivan kaikesta, joka 

tapauksessa paljosta. Että se on se yksikkö, joka pitää meistä 

aivan varhaisimmasta elämänvaiheesta viimeisimpään saakka 

täysin huolta, ja sille kuuluisikin tämä kaikki. Mutta kyllä 

mielestäni pitää muistuttaa aina vain siitäkin, että ihmisillä on 

omasta elämästään ja kanssaihmisistään alusta loppuun 

saakka vastuullinen huoli kannettavana, ja mitä paremmin 

kuntalaiset itse ottavat omasta elämästään vastuuta – lähinnä 

erityisesti ajattelen tässä yhteydessä meidän koulua käyvää 

nuorisoamme, lukiolaisia taikka ammattiin valmistautuvia. 

Ovatko he sisäistäneet se, että he ovat pitkältä oman 

elämänsä seppiä? Ja kunta voi olla auttavana tekijänä tässä, 

muttei heidän puolestaan elää. Ja se on se asia, joka kuitenkin 

edelleenkin on yhteinen meille ihmisille, joudumme 

vastaamaan omasta elämästämme, ja tämän vastuun 

hylkääminen koituu kalliiksi niin kunnalle kuin koko 

yhteiskunnallekin. Ja tässä kohdin tietystikin tuen antaminen 

ja avun antaminen niille, jotka ovat keskuudessamme 

heikoimpia, on se asia, joka tietysti edellyttää ja velvoittaakin 

kuntaa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Että kaveria 

ei jätettäisi niin kuin joskus rintamaolosuhteissa kulkeville 

miehille muistutettiin. 



Oikeastaan tämän enempää en tässä yhteydessä halua enää 

sanoakaan. Tämä on oma viestini tälle valtuustoryhmälle, 

jonka kanssa neljä vuotta on kokoustettu ja ihmetelty, miten 

selvitään vuodesta toiseen, ja nyt olemme erään, voisi sanoa 

suorastaan onnen onnettomuudessa, todistajia. Melkeinpä kuin 

ihme olisi tapahtunut, ja tiedämme, että tämä ei ole lopullista, 

vaan me odotamme tulevaisuutta, joka vaatii meiltä 

vastuullista toimintaa joka aika edelleenkin. 

Kiitoksia teille kaikille kuulolla oleville viranhaltijoille, 

luottamushenkilöille, kuntalaisille, siitä, että jaatte kaikki 

tämän yhteisen huolen tämän yhteisen pesämme 

toimeentulosta nyt ja vasta. Hyvää kuntavaalionnistumista 

teille, jotka ehdolla olette, ja onnellista kesäaikaa meille 

kaikille. Toivottavasti saamme olla vapaammin, elää 

vapaammin, monipuolisemmin, kuin menneen vuoden aikana 

olemme kyenneet. Kiitos. 

 

[1:55:43] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Ja sitten on vielä Ryhmä 2020:n ryhmäpuheenvuoro.  

  Ahonen Jukka, ole hyvä. 

 

[1:55:51] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät 

valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kuntataloudesta aion myös 

puhua, mutta hiukan toisesta näkövinkkelistä.  

Kuntien tulopohjat ovat varsin erilaisia jo sijainnistakin 

johtuen. Kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan 

verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. 

Lainsäädännöllisesti tämä tasaus on osa kunnan 

peruspalveluiden valtionosuutta.  

Akaa sai vuonna 2020 verotuloihin perustuvaa valtiontasausta 

noin 8,5 miljoonaa euroa. Elikkä noin reilun kolmen 

tuloveroprosentin edestä. Vastaavasti naapurikuntamme 

Lempäälä, joka verottaa asukkaitaan paljon maltillisemmin 

kuin Akaa, saa valtiontasausta puoli miljoonaa euroa eli 8 

miljoonaa euroa vähemmän kuin Akaa. Verotulojen 

tasausjärjestelmä koetaankin monesta suusta 

epäoikeudenmukaisena, köyhien ja huonosti asiansa hoitavien 

kuntien kustannusten maksajana. Itse en asiaa ihan näin 



yksioikoisesti tulkitsisi, koska valtio mm. päättää, mihin se 

virastonsa kartalla sijoittaa.  

Kuntien tilintarkastus on myös muuttunut viime vuosina, ja 

valtio katsoo nimenomaan kuntien koko konsernitilinpäätöstä 

eikä ainoastaan emokuntaa. Koko konsernitaseen pitää antaa 

riittävän selkeä kuva koko konsernin tilasta, jotta 

varmistetaan, että kunnan lakisääteisten palveluiden 

tuottamisvelvoite ei vaarannu, ja kuntalaiset saavat heille 

kuuluvat peruspalvelut. Poistoerien pidennykset eivät pidennä 

rakennusten käyttöikää ja käyttökelpoisuutta. Poistoerät eivät 

myöskään voi olla pidempiä kuin asiaa koskevassa 

yleisohjeessa on määritelty. Tilintarkastajan velvollisuus on 

puuttua tilanteeseen, mikäli asian luonne ei vastaa asian 

varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Riippumaton tilintarkastus 

onkin terveen kuntatalouden perusta ja kuntalaisen etu.  

Kunnat käyttävät pääsääntöisesti konsultteja taloudellisen 

tilansa ja toimintansa arviointiin. Konsulttihan on siitä kiva 

kaveri, että konsultti tekee juuri sellaisen raportin kuin tilaaja 

haluaa. Jos vielä konsulttina toimii tilintarkastusta suorittava 

toimisto, on tilintarkastuksen riippumattomuus koetuksella. 

Onkin hyvä kysymys, vaarantaako kuntien tilintarkastuksen 

kilpailutus tilintarkastuksen riippumattomuuden.  

Myös lukujen esitystapa on kuntakentässä hyvin moninaista. 

Miljoonahankinnat esitetään hyvin usein muotoa euroa per 

asukas tai riittävän pitkällä aikajanalla, jolloin 

kokonaisvaikutuksen arviointi onkin jo hankalampaa. 

Kaikenlaisten arvioiden ja mittareiden luomisesta on 

muodostunut hyvin suuri bisnes kuntaluokassa, ja mm. SCG:n 

tapaiset konsulttiyritykset ovat kasvaneet mammuteiksi. Dataa 

on jo nyt valtavasti päätöksenteon pohjaksi, ja niistä oman 

mielipiteen muodostaminen onkin meillä päättäjillä vielä 

haasteellisempaa tulevaisuudessa. 

Ja lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää kesää ja hyvää 

menestystä vaalikentillä. Kiitos. 

 

[1:59:22] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja siinä oli meidän ryhmäpuheenvuorot. Ja mennään 

sitten itse keskusteluun kyseisestä aiheesta eli 

tilinpäätöksestä. Avaan asiasta keskustelun. 

Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

päätösehdotukseen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 

että se merkitsee tiedoksi Akaan kaupungin talouden 



tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024 / seuranta 2020. 

Tilikauden 2020 tuloksen 11737648 euroa ja 45 senttiä. 

Ylijäämän käsittelystä seuraavaa tuloutetaan tehtyä poistoeroa 

suunnitelman mukaan 19591,47 euroa, josta 15900,43 euroa 

on Viialan kirjaston rakentamiseen kohdistuvaa poistoeron 

vähennystä ja 3691,04 euroa Toijalan moottoritien sisääntulon 

rakentamiseen kohdistuvaa poistoeron vähennystä. Tilikauden 

ylijäämä 11757239,92 euroa kirjataan taseessa oman 

pääoman erään tilikauden yli/alijäämä. Tarkastuslautakunta 

saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 valtuuston 

käsittelyyn sekä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja 

vastuuvapauden myöntämistä tarkastuskertomuksessa 

esitetyllä tavalla.  

Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että on 

päätetty näiden päätöksien, ehdotuksien mukaan. Ja pykälä 46 

on loppuun käsitelty. 

Menemme pykälään 47: Akaan kaupungin strategia, 

toimenpideohjelmat vuosille 2018-2020 ja seuranta 12/2020.  

Katsotaanpas, kun saan auki. No niin. Ja tässä tosiaan on 

strategiaan pohjautuvat nämä ohjel- toimenpideohjelmat. Ja 

ehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää, että valtuusto 

merkitsee tiedoksi toimenpideohjelmien vuonna 2018-2020 

seurannan 12/2020.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto päättää 

kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Ja pykälä 47 on 

loppuun käsitelty. 

Menemme pykälään 48: Akaan kaupungin strategia, 

toimenpideohjelmat vuosille 2021-2022 seuranta 3/2021. Ja 

kyseessä on nyt sitten tämänhetkiset toimenpideohjelmat 

strategiaan liittyen, ja ehdotuksena on, että kaupunginhallitus 

esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi toimenpideohjelmien 

vuonna 2021-2022 seurannan 3/2021.  

Ja avaan keskustelun. Ja siellä on puheenvuoropyyntö. 

Leinonen Jaakko, ole hyvä. 

 

[2:03:51] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut ja 

viranhaltijat sekä lähetyksen seuraajat. Olisin nyt kysynyt 

sellaista asiaa, kun tässä, tässä meillä on uusi 

kaupunkikehitysjohtajakin varmasti paikalla, ja, tuota, 



meillähän on nyt hyvin oleellista Akaan, tuossa nyt 

ryhmäpuheenvuoroissa tuli hyvin esille sitä, että tässä 

taitekohta on nyt, lienee saavutettu. Saadaan väkiluku 

nousuun, niin nyt on niin kuin hyvin oleellista, oleellista se, 

että me lisätään riittävät panokset tähän, että saadaan 

riittävästi kaavaa ja infraa syntymään tähän kaupunkiin, jotta 

uudet asukkaat voivat sijoittua turvallisesti sitten Akaaseen.  

Niin olisinkin nyt nähnyt, tässä on, tuota, tässähän nyt 

määritellään näitä meidän keskeisempiä mittareita. Jos 

ajatellaan tätä elinvoiman puolta, niin ensinnäkin Akaa on 

saavutettava. Joo, siihen liittyy niin kuin elinvoiman puolta ja 

joukkoliikenne ja niin edelleen. Akaa on uudistuva, Akaa on 

hyvä kumppanina. Näitä, meidän niin sanottu kymmenen, 

kymmenen tärkeintä strategista tavoitetta. Sitten, kun 

mennään tähän, tuota, esimerkiksi kohtaan yksi: Akaa on 

vireä elinvoimakunta, ja sitten täällä on tavoitteina 

yritysalueiden, asemanseutujen ja kaupungin keskustojen 

kehittäminen ja se, että Akaassa on riittävän monipuolista 

tonttitarjontaa yritysten ja asukkaiden tarpeisiin. Niin se, että 

tässä nyt omat havaintoni perustuu lähinnä siihen, mitä 

seuraan, miten Akaassa nyt kauppa käy, ja nythän on 

tonttikauppa piristynyt koko maassa. Tässä on nyt menossa 

tällainen, voisiko sanoa kehyskuntien buumi, puhutaan 

Nurmijärvi-ilmiö 2:sta ja niin edelleen. Niin nyt kannattaa 

todella takoa, kun rauta on kuumaa.  

Niin olisin nyt kysynyt siitä, että kun täällä on niin kuin 

toteuma 3/21, niin, tuota, täällä on vaikka nyt, kysynpä nyt 

vaikka tuossa niin kuin asuintonttien määrällä, täällä on tila, 

että ”toteutuksessa”. Niin, tuota, olisin halunnut kuulla vähän 

johtavien viranhaltijoiden näkemystä, että mitä, mitä on nyt 

tehty, ja aiotaan tehdä sille, että meillä on jatkossa riittävä 

tonttitarjonta ja riittävät resurssit sitten, toteuttaa sitä. Niin, 

jos tähän saisin vastaukset. Kiitos.  

 

[2:06:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja vastaisiko sieltä kaupunginjohtaja Peltola? Ole hyvä.  

 

[2:06:30] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut. Tuossa Jaakko 

esitti ihan hyviä ja olennaisia kysymyksiä, mutta, tuota, niin 

kuin Jaakko tuossa totesi, niin ollaan tosiaan nyt kuluneen 



vuoden aikana käynnistetty toimenpiteitä mm. asuntotonttien 

osalta vahvasti. Eli meillä on nyt, tuota, vahvasti ollaan oltu eri 

kanavissa markkinointinäkökulmasta esillä. Mutta ilman 

muuta, niin lähdetään ottamaan sitä pitkän tähtäimen 

näkökulmaa tähän kysymykseen niin kuin asumiseen liittyvien 

tonttien näkökulmasta, mutta myös yritystonttien 

näkökulmasta. Ja, tuota, meillä on elinvoimalautakunnan, 

myös, tahdon mukaisesti, mikä tuossa vastikään käsiteltiin, 

niin lähdetään laatimaan tällaista pitkän tähtäimen 

maapoliittista ohjelman päivitystä, ja mm. 

kaupunginhallituksen seminaarissa tullaan tuossa sitten 

kesäkuun 18. päivä ottamaan asiaan lyhyt katsaus, tai katsaus 

kaupunkikehitysjohtaja Lassen toimesta. Ja, tuota, siihen 

otetaan tällainen suunnitelmallinen ote. Nyt on hyvin, hyvin, 

tämän kampanjan seurauksena jo nähty, että kysyntää on 

herännyt, ja, tuota, meidän pitää pystyä niin kuin 

maankäytössä ja kaavoituksessa vastaamaan siihen, siihen 

tarpeeseen, mikä nyt on olemassa.  

 

[2:08:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? 

En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten mennään 

päätösehdotukseen. Eli kaupunginhallitus esittää, että 

valtuusto merkitsee tiedoksi toimenpideohjelmien vuoden 

2021-2022 seurannan 3/2021.  

Ja en näe puheenvuoropyyntöjä, joten todetaan, että valtuusto 

on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Ja 

pykälä 48 on loppuun käsitelty. 

Ja sitten mennään pykälään 49: valmistelutoimielimen tehtävä 

ja kokoonpano. Ja kyseessä on tosiaan hallintosäännön 

päivitystä. Sieltä viimeksi jätettiin puheenjohtajakoalitio pois 

ja todettiin, että halutaan kuitenkin pitää jonkinlainen 

valmisteleva toimielin. Joten nyt on valmisteltu sitten tällainen 

valmistelutoimielin ja sen tehtävät. Ja avaan asiasta 

keskustelun. 

Ja siellä on puheenvuoropyyntö. Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[2:09:36] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 



Kiitos, kiitos, puheenjohtaja. Kuten esittelytekstistä näkyy, niin 

asiasta on keskusteltu pitkästikin hallituksessa. Elikkä 

hallitukseen tuli kaupunginjohtajalta hyvä pohjaehdotus, 

mutta se ei sitten ryhmiä ihan täsmällisesti miellyttänyt, ja 

käytiin siitä paljon keskustelua siis hallituksen kokouksessa ja 

sitten myös sen jälkeen. Elikkä mikä on se 

valmistelutoimikunnan, tuota, muoto sitten, koska tulevillehan 

me tätä ollaan nyt tekemässä.  Ja on paljon kuultu, tuota, 

perusteluja niistä aikaisemmista, että pitäisi niin kuin 

hyödyntää sitä tietoa, mitä on jo, ja sitten taas toisaalta, 

ainahan pitää koettaa parantaa. No nyt sitten vielä tänään 

kerran koetetaan parantaa. Eli tarkoitus on, että 

valmistelutoimikunta olisi niin kuin lähetekeskustelutyyppistä 

poliittista ohjausta poliittisten taustatekijöiden ja 

viranhaltijoiden välillä, mutta kuitenkin niin, että siellä olisi 

kaikilla, myös pienillä ryhmillä, mahdollisuus ottaa osaa 

keskusteluun. Ja painotus siis poliittisilla osallistujilla, ja senpä 

takia nyt sitten teen muutosesityksen, jossa viranhaltijoiden 

määrää rajattaisiin niin, että vain, vain puheenjohtajan kanssa 

sovitusti kutsutaan toimialojen johtajia paikalle kuulemaan, jos 

on tärkeästä asiasta heidän toimialueeltaan lähetekeskustelua. 

Ja sitten taas toisaalta, hallintosäännön käsittelyn yhteydessä, 

Maija Toivonenkin toi esille, kuinka tärkeää olisi osallistaa 

lautakunnatkin kaikkeen päätöksentekoon jo 

valmisteluvaiheessa. Niin esityksessä, siis muutosesityksessä, 

tuodaan se jo kertaalleen kaupunginjohtajan esittämä malli, 

että lautakuntien puheenjohtajat kuuluisivat tähän 

valmistelutoimikuntaan. Ja olen sen tuohon muutosesitykseen 

nyt sitten todellakin kirjannut niin, että siellä on elinvoima, 

sivistys ja tekninen, eli ei oteta sitä perusturvaa tähän, kun ei 

tiedä sitten, että kuinka siinä sotessa käy. Laitan 

muutosesityksen tuonne chat-kanavalle; en tiedä, tuleeko se 

teille sinne näkyväksi, mutta se kuuluisi näin, että: 

Valmistelutoimikunnan jäseninä ovat valtuuston 

puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 

lautakuntien - eli elinvoima, sivistys ja tekninen, elikkä kolme 

- puheenjohtajat sieltä, sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. 

Viranhaltijapuolelta valmistelutoimielimeen tarvittaessa 

kutsutaan toimialajohtaja ja / tai talousjohtaja. Hallintojohtaja 

toimii toimielimen sihteerinä. Valmistelutoimikunnan tehtävänä 

on edistää toimialojen yhteistyötä ja antaa poliittista ohjausta. 

Valmistelutoimielimen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja 

puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 

Kiitos. 

 

[2:12:48] Puheenjohtaja Janita Puomila 



  

Kiitoksia. Ja sitten meillä on siellä puheenvuoropyyntö. Liehu 

Vesa, ole hyvä. 

 

[2:12:56] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Harmillista, että normaalia 

toimintatapaa ei ole noudatettu, että olisi ryhmien kesken 

etukäteen keskusteltu, että mikä tämä (-) [2:13:10] voisi olla. 

Mutta tämä on erinomainen tämä Pulkkisen Mervin ehdotus, ja 

minä kannatan sitä. Kiitos. 

 

[2:13:22] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö. Rajala Sami, ole hyvä. 

 

[2:13:29] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, niin kuin valtuutettu Pulkkinen 

tuossa sanoi, niin tästä tosiaan pitkä pätkä 

kaupunginhallituksessa keskusteltiin, ja meillä oli oma 

esityskin Kokoomusryhmässä tähän, mutta puntaroimme 

asiaa, ja todettiin, että lopulta tuo kaupunginhallituksen 

päätöksenä tullut esitys valtuustolle on meille varsin kelpaava 

kompromissi. Ja sen verran haluaisin taustoittaa tuossa nyt, 

miksi meillä tuli, tuota, pari aika samansuuntaista kehitystä 

tuohon kaupunginhallitukseen, oli se, että me nähtiin siellä 

melko yhdessä, että jos ryhmän, keskustelevan ryhmän, 

kokoonpano nousee pitkälle toiselle kymmenelle, elikkä siellä 

on 10-20 henkilöä, niin siellä keskustelu ei enää oikein tahdo 

toimia, siellä on hyvin hankala enää tietää, että mistä siellä 

keskusteltiin, jos kaikki ovat kovasti eri mieltä ja näin 

poispäin. Eli siksi päädyttiin siihen, että tuollainen hieman 

pienempi kokoonpano on tarpeen. Nyt sitten tuossa on yksi 

edustaja kustakin valtuustoryhmästä, eli sinne voi sitten 

laittaa vaikkapa sen lautakunnan puheenjohtajan, tai muun, 

mikäli valtuustoryhmä näin päättää. Eli mielestäni tuo on ihan 

hyvä, tuo kaupunginhallituksen pohjaesitys, ja olen ainakin 

itse sen kannalla. Ja tosiaan, ihan pelkästään nyt sillä 

perustella, että siitä keskusteluyhteydestä saadaan parempi, 



kun ollaan pienemmällä porukalla. Tai en minä siellä ehkä ole, 

mutta ne, jotka ovat. 

 

[2:14:48] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö. Leinonen Jaakko, ole 

hyvä. 

 

[2:15:08] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvon puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut, 

viranhaltijat, stream-lähetyksen seuraajat. Tässä, tuota, tästä 

voitaisiin pitää pitkätkin taustapuheet, mutta tuota, tuossa kun 

pari vuotta toimin valtuuston puheenjohtajana ja myöskin 

tämän nykyisen puheenjohtajakoalition puheenjohtajana, niin 

tuota, on pakko todeta se asia, että siellä kun on niin kuin 

lähes 20 ihmistä paikalla mukaan lukien viranhaltijat, ja sitten 

keskustellaan tuntitolkulla, haetaan sitä yhteistä linjaa. 

Viranhaltijat ovat varmasti aivan sekaisin, että mikä tässä on 

nyt tämä poliittisten ryhmien tai heidän edustajien tahtotila. Ja 

sitten tulee seuraavan päivän kokous, ja päätetään jotain 

aivan muuta. Niin sen tähden olen myöskin tuon kannalla, 

mitä tuo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rämö teki 

hallituksen kokouksessa esityksen, joka sitten lopulta 

yksimielisesti hyväksyttiin. Se on erittäin hyvä kompromissi 

tähän, koska sitten jos se paisuu ihan niin kuin, sanotaanko 

suureksi henkilömääräksi - tämä ei ole mikään niin kuin 

demokraattinen kysymys siinä mielessä, koska sitten, kun on 

asioita, mistä pitää valtuutetut ja varavaltuutetutkin pitää 

tietoisina, niin silloin valtuuston puheenjohtaja kutsunee 

jatkossakin valtuuston iltakouluun, ja käydään sitä keskustelua 

siellä ihan koolle kutsutussa iltakoulussa. Eli korostan vielä, 

että tämän tarkoitus ei ole missään nimessä korvata 

valtuuston iltakoulua, vaan tämä on niin kuin valmisteluun 

tulevien asioiden käsittelyä, jossa niin kuin kaupunginjohtajan 

johdolla viranhaltijat voivat sitten niin kuin koeponnistaa 

vähän sitä ajatusta ja ottaa siihen sitä poliittista ohjausta. 

Toivon nyt, että tässä päästään sellaiseen hyvään 

kompromissiin, jotta tätä elintä kannattaa jatkossa kutsua 

koolle.  

 

[2:17:18] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö. Järvinen Hannu, ole 

hyvä. 

 

[2:17:29] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät seuraajat ja 

viranhaltijat. Se, mitä minä ihmettelen: ensinnäkin lähden 

siitä, että koska ei olla hallituksen esitykseen tyytyväisiä, niin 

olisi ryhmäpuheenjohtaja Liehu voinut sitten minulle ilmoittaa, 

ettemme ole tyytyväisiä, teemme uutta esitystä. Ihmettelen 

sitten, kun äänestyksessä Pulkkinenkin on ollut tämän Harri 

Rämön esityksen takana täällä, ja nyt sitten todennäköisesti 

Keskustaryhmä on ruvennut sitten eri mieltä olemaan muuten. 

Mutta se, että, tuota, tämähän on tällainen poliittinen 

ohjausryhmä, mikä nyt ei saa olla (-) [2:18:15] iso, suuri, 

koska tämä, meillä oli aikaisempi tämä, mitä Leinonenkin 

tuossa kehui, niin se ei toiminut ollenkaan. Siellä huudettiin 

kaksi tuntia ja mitään ei saatu aikaiseksi, siellä oli niin paljon 

porukkaa. Sitten minä ihmettelen, että mitä lautakuntien 

puheenjohtajat sitten yleensä tekevät, koska eihän ne sitten 

niin kuin ohjaa sitä lautakuntaa niin kuin, että jos ei me 

viranhaltijoita sinne, niin miten se poliittisena sitten, 

lautakunnan puheenjohtajatko sitten poliittisena ohjauksena 

siellä lautakunnassa johtaa sen puheen sitten, mitä ne täällä 

ovat, täällä niin tuota. Ihmettelen tätä kyllä tällaista nyt 

suunnitelmaa. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että tämä on 

sopiva pieni porukka, mikä tähän nyt on päätetty, tähän 

hallituksen esitykseen, minkä Harri Rämö on esittänyt. Olen 

ehdottomasti hallituksen pohjan takana. Kiitos. 

 

[2:19:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten oli puheenvuoropyyntö. Kallioinen Saila, ole 

hyvä. 

 

[2:19:19] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. 

Tuota, komppaan nyt kyllä tässä Rajalan Samia, Leinosen, 

Leinosen Jaakkoa, Hannuakin, että, tuota, jos se on liian iso se 



ryhmä, niin se ei ole toimiva. Se keskustelu ei toimi. Sitten 

tätä voi tietysti ajatella siitäkin näkökulmasta, että jos siellä 

nyt on edustajana valtuuston puheenjohtaja, hallituksen 

puheenjohtaja, edustaja valtuustoryhmästä. Jos sinne tulee 

lautakuntien puheenjohtajat niin kuin systemaattisesti, sehän 

kasvattaa tuota isojen ryhmien roolia. Elikkä sekään ei 

välttämättä tästä demokratian näkökulmasta sitten ole tässä 

tilanteessa paras vaihtoehto. Sitten toisaalta: tuollahan 

todetaan, että tarvittaessa voidaan asiantuntijoiksi kutsua 

viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, niin silloin, tietyissä 

tilanteissa, voisi olla ihan järkevää esim. lautakunnan 

puheenjohtaja sitten kutsua sellaiseen tilanteeseen 

asiantuntijaksi, jossa käsitellään sellaista asiaa, että sieltä saisi 

sitten esim. lautakuntien luottamushenkilön näkemystä ja niin 

edelleen. Eli, tuota, olen pohjaesityksen kannalla. Kiitos.  

 

[2:20:26] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö vielä. Leinonen 

Jaakko, ole hyvä. 

 

[2:20:32] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitoksia, arvon puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja 

lähetyksen seuraajat sekä viranhaltijat, ketkä ovat 

kokouksessa. Olisin nyt Pulkkiselta kysynyt sitä, että kuinka 

monta luottamushenkilöä tässä sinun esityksessä olisi tässä 

valmisteluelimessä, ja kuinka monta viranhaltijaa. 

 

[2:20:59] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Ja Pulkkinen vastaa. 

 

[2:21:08] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä viranhaltijoista, niin laskelman 

mukaan kaksi elikkä hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja. Ja 

kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajissa on kaksi, 

lautakuntien puheenjohtajia on kolme. Siinä on viisi plus kaksi 



eli seitsemän jäsentä. Ja sitten: valtuustoryhmiähän on tällä 

hetkellä - niitä taitaa olla maksimissaan yhdeksän. Elikkä tämä 

tekemäni muutosesitys on pienennys siitä kaupunginjohtajan 

esityksestä, ja tämä turvaisi myös pienten ryhmien 

osallistumismahdollisuuden poliittiseen kes- 

valmistelukeskusteluun, koska saattaa olla, että lautakunnissa 

sitten asiat, ei enää sitten niin paljon keskusteluttaisi, kun olisi 

näissä lähetekeskusteluissa mukana. Eli tuota, tämä on 

kuitenkin paljon pienempi kuin se alkuperäinen, mitä siinä nyt 

sitten hallituksessa sitä muotoiltiin moneen kertaan.  

 

[2:22:19] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten siellä on kommentti. Leinonen Jaakko, ole 

hyvä. 

 

[2:22:23] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Joo, kiitos puheenjohtaja, kiitos, Pulkkinen. Tuota, vielä 

kysymyksenä että, en nyt tiedä pääsinkö laskuissa nyt ihan 

siihen, mutta siis lähes 20 henkeä on silloinkin sitten tässä 

ryhmässä. Totean vain, ettei ryhmädynamiikan kannalta ole 

merkitystä. Ja sitten totean vielä sen, että jos me pidetään 

niin kuin veronmaksajien rajoilla kokouksia, joilla ei ole niin 

kuin niin sanotusti mitään virkaa, niin ei sellaisia kokouksia 

kannata kauheasti pitää, vaan sitten voidaan omalla vapaalla 

vaikka mennä Toijalan torille käymään tätä keskustelua, jos 

halutaan, isolla joukolla, ja sitten valtuuston puheenjohtaja 

kutsuu valtuuston iltakouluun porukan, kun pitää käydä isolla 

porukalla keskustelua. Ei muuta.  

 

[2:23:02] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö vielä. Harri Rämö, 

ole hyvä. 

 

[2:23:09] Valtuutettu Harri Rämö 

  



Kiitos. Saila avasikin sen, mitä piti sanoa, että siinä on 

nimenomaan ajateltu sitä, että sitten voidaan kutsua 

asiantuntijoiksi toimialajohtajia, ja tarvittaessa (--) [2:23:19] 

nyt on myöskin lautakunnan puheenjohtajia. Ja sitten siinä on 

hei kyllä tällainen peruslähtökohta, että kuntalakihan 

velvoittaa, että kaupunginjohtaja ja (kaupunginhallituksen) 

puheenjohtaja toimivat erittäin tiiviissä yhteistyössä ja 

hyvässä yhteistyössä, niin sekin on siinä huomioitu, että. Ja 

tässä nyt vielä toistan sitä, että Antin kanssa on helppo tehdä 

yhteistyötä. Mutta kuitenkin, kuntalaki velvoittaa. Ei muuta. 

 

[2:23:49] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos, ja sitten tuli vielä puheenvuoropyyntö. Orava Antti, ole 

hyvä. 

 

[2:23:55] Varavaltuutettu Antti Orava 

 

Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja ja kanssavaltuutetut ja muut 

kuulijat. Minun mielestä tällainen joustava, mikä tässä 

pohjassa on, niin joustava tapa, tämä on parempi kyllä. Että 

kannatan tätä pohjaa myös. 

 

[2:24:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja todetaan, että on tehty muutosesitys Pulkkisen 

Mervin toimesta. Ja silloin meidän pitää asiasta äänestää, 

koska sitä on Vesa Liehu kannattanut. Ja, tuota, muutosesitys 

kuului siis näin. Valmistelutoimikunnan jäseninä ovat 

valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja, lautakuntien – suluissa elinvoima, sivistys, 

tekninen, puheenjohtajat - sekä valtuustoryhmien 

puheenjohtajat. Viranhaltijapuolelta valmistelutoimielimeen 

tarvittaessa kutsutaan toimialajohtaja ja / tai talousjohtaja. 

Hallintojohtaja toimii toimielimen sihteerinä. 

Valmistelutoimikunnan tehtävänä on edistää toimialojen 

yhteistyötä ja antaa poliittista ohjausta. Valmistelutoimielimen 

esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja puheenjohtajana toimii 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 

Ja nimenhuutoäänestys sopinee. Ja äänestetään siten, että 

kaupunginhallituksen pohjaesitys, eli kaupunginhallitus esittää 



valtuustolle hallintosääntöön kohtaan 16, 16.pykälä, 16, 

valmistelutoimielimen tehtävät ja kokoonpano. 

Valmisteluelimen tehtävänä on lisätä poliittisten ryhmien 

välistä yhteistyötä asioiden käsittelyn edistämiseksi. 

Valmisteluelimen jäseniä ovat valtuuston puheenjohtaja, 

kaupunginhalli-, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, yksi 

edustaja kustakin valtuustoryhmästä ja kaupunginjohtaja. 

Sihteerinä toimii erikseen nimetty viranhaltija. Tarvittaessa 

voidaan asiantuntijoiksi kutsua viranhaltijoita ja 

luottamushenkilöitä. Koolle kutsujana toimii 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämä oli siis 

kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle, eli pohjaesitys, ja 

siten äänestyksessä jaa. Eli pohjaesitys on jaa. Ja sitten Mervi 

Pulkkisen tekemä, Liehun Vesan kannattama muutosesitys on 

ei. Eli pohjaesitys on jaa ja muutosesitys ei. 

Ja Maija Sieppi, ole hyvä. 

 

[2:27:03] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ahonen Jukka. 

 

[2:27:04] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

  Ahonen Jukka äänestää jaa. 

 

[2:27:08] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[2:27:10] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää jaa. 

 

[2:27:13] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 



 

[2:27:15] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää ei. 

 

[2:27:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

  Heinonen Hilkka. 

 

[2:27:47] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Ja oliko mikki kiinni taas. Heinonen Hilkka äänestää jaa. 

 

[2:27:53] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti. 

 

[2:27:55] Valtuutettu Matti Humaloja 

 

  Jaa. 

 

[2:27:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Joronen Hanni on poissa. Järvinen Hannu. 

 

[2:28:02] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää jaa. 

 

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



 

  Kallioinen Saila. 

 

[2:28:08] Valtuutettu Saila Kallioinen 

  Kallioinen Saila äänestää jaa. 

 

[2:28:12] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[2:28:15] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää jaa. 

 

[2:28:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Knuutila Heikki poissa. Kuusisto Kati. 

 

[2:28:21] Valtuutettu Kati Kuusisto 

 

  Kati Kuusisto äänestää jaa. 

 

[2:28:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[2:28:26] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää jaa. 

 

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



 

  Leinonen Jaakko. 

 

[2:28:33] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Leinonen Jaakko äänestää jaa. 

 

[2:28:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[2:28:40] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Vesa Liehu äänestää ei. 

 

[2:28:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 

 

[2:28:46] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Nord-Sarkola Kirsi äänestää jaa. 

 

[2:28:50] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[2:28:52] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää jaa. 

 



[2:28:54] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[2:28:56] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltolan Marko äänestää jaa. 

 

[2:28:59] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[2:29:02] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää ei. 

 

[2:29:06] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Pulkkinen Mervi. 

 

[2:29:08] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää ei. 

 

[2:29:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[2:29:13] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää jaa. 



 

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

 

  Rantala Harri. 

 

[2:29:19] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri äänestää jaa. 

 

[2:29:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[2:29:25] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajalan Sami äänestää jaa. 

 

[2:29:28] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Roininen Saija. 

 

[2:29:31] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää jaa. 

 

[2:29:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[2:29:36] Valtuutettu Mika Rupponen 

 



  Rupponen Mika äänestää jaa. 

 

[2:29:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[2:29:42] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää jaa. 

 

[2:29:46] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[2:29:48] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämön Harri äänestää jaa. 

 

[2:29:50] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saari Jukka poissa. Salonen Jouni. 

 

[2:29:54] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää jaa. 

 

[2:29:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Saramies Jaana poissa. Setälä Mika. 

 

[2:30:03] Valtuutettu Mika Setälä 



 

  Setälä Mika äänestää jaa. 

 

[2:30:08] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[2:30:10] Valtuutettu Maija Toivonen  

 

  Toivonen Maija äänestää jaa. 

 

[2:30:13] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija. 

 

[2:30:16] Valtuutettu Tuija Toivonen-Perttunen 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija äänestää jaa. 

 

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

 

  Turja Sauli. 

  Elikkä Turja Saulin äänestysvuoro oli. 

 

[2:30:56] Valtuutettu Sauli Turja 

 

Kiitos. Jostakin syystä Teams häipyi kokonaan koneelta. 

Äänestän jaa. 

 

[2:31:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Vaittinen Jouni on poissa. Vaittinen Kirsi. 

 

[2:31:07] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi äänestää jaa. 

 

[2:31:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten varajäsenet. Orava Antti. 

 

[2:31:14] Varavaltuutettu Antti Orava 

 

  Antti Orava äänestää jaa. 

 

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

 

  Loppi Inka. 

 

[2:31:21] Varavaltuutettu Inka Loppi 

 

  Inka Loppi äänestää jaa. 

 

[2:31:23] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Naakka Jaakko. 

 

[2:31:27] Varavaltuutettu Jaakko Naakka 

 

  Jaakko Naakka äänestää jaa. 

 

[2:31:30] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Kylmälä Pasi. 

 

[2:31:32] Varavaltuutettu Pasi Kylmälä 

 

  Kylmälä Pasi äänestää ei. 

 

[2:31:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Kivi Jorma. 

 

[2:31:40] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma äänestää jaa. 

 

[2:32:06] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

30 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä saan täällä. Onko Setälä samoilla 

linjoilla? 

 

[2:32:15] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä vahvistaa. 

 

[3:32:20] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli todetaan, että kaupunginhallituksen esitys on tullut 

valtuuston päätökseksi äänin 30 jaa ja 5 ei. Eli valtuusto on 

päättänyt kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Ja 

pykälä 49 on loppuun käsitelty.  

Menemme pykälään 50: Etelä- Pirkanmaan ilmasto-ohjelman 

ja resurssiviisauden tiekartan hyväksyminen. Ja tästä meillä 

on alustamassa tekninen johtaja Jaana Koota. Ole hyvä. 



 

[2:33:05] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tosiaan, tämä Etelä-

Pirkanmaan ilmasto-ohjelma ja resurssiviisauden tiekartta 

pohjautuu siihen, että mekin olemme liittyneet Hinku-

verkostoon vuonna 19 ja samanaikaisesti myös niin sanottuun 

KETS:ään eli kuntien energiatehokkuussopimukseen, ja 

yhdessä nyt sitten Valkeakosken, Urjalan ja Pälkäneen kanssa 

on laadittu tällainen ilmasto-ohjelma ja resurssiviisauden 

tiekartta, joka on, joka on, tuota, tehty kolmen vuoden 

jaksoissa oikeastaan, tuonne vuoteen 2030, koska tämän 

Hinku-tavoitteiden mukaisesti meidän pitäisi vähentää meidän 

päästöä 80% vuoteen 30 mennessä suhteessa vuoteen 2007.  

Tosiaan, tiiviissä yhteistyössä ollaan tehty tätä. Tämä on ollut 

erittäin mielenkiintoista. Tässä on matkan varrella huomattu 

myös kuntien erilainen tilanne tai taso juurikin näissä 

ilmastoasioiden eteenpäinviemisissä, mutta että yhdessä 

ollaan koottu nämä, nämä kokonaisuudet ja haettu tähän 

kaistat – niin sanotut kaistat – ja ne koostuvat, meillä on eri 

kaistoja. Elikkä meillä on energiantuotanto ja kulutus, 

liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalit sekä 

kuntalaisten osallisuus ja luontosuhde. Ja nämä on jaettu, 

nämä kaistat, sitten kolme vuoden tavoitetiloihin. Ja eri kunnat 

sitten menevät vähän eri tahdissa, ja tietysti pyritään, pyritään 

tukemaan toinen toisiamme ja tekemään asioita yhdessä.  

Se, että tätä työstettiin varsin pitkään ja varsin 

perusteellisesti, että saatiin sinne konkretiaa, konkreettisia 

toimenpiteitä, listauksia siitä, mitä ollaan, osa kunnista on jo 

tehnyt, mutta myös niitä sellaisia käytännönläheisiä 

toimenpiteitä, jotka ovat oikeasti toteutuskelpoisia, koska on 

turha tehdä paperia, jota ei pystytä käytännössä viemään 

käytäntöön. Ja nämä jokaiset, nämä toimenpiteet, mitä tänne 

on listattu, niitä voidaan tuoda sinne lisää. Niin se edellyttää 

sitä, että me omassa toiminnassamme sitten sitoudumme 

niiden toteuttamiseen ja otamme ne huomioon niin strategian 

toteutuksessa, toimenpideohjelmissa kuin talousarviossa.  

Ja se, miten me olemme nyt jatkaneet tätä asiaa, niin me 

olemme saaneet nyt hankerahoitusta. On ympäristöministeriön 

Kuntien ilmastoratkaisut – ohjelma, ja siitä ollaan saatu nyt 

hankerahoitusta tällaiseen Etelä-Pirkanmaan ilmasto-

osaamisen johtamisen toimintamalliin. Ja me viemme tätä 

hanketta nyt eteenpäin yhdessä, ja se on käynnistynyt nyt 

toukokuun alussa, ja se valmistuu nyt sitten marraskuussa 

2022. Elikkä tästä saadaan tällainen johtamisen malli, jolla me 



voimme sitten omalta osaltamme johtaa ja viedä asioita, 

asioita eteenpäin, niin siihen saatiin varsin hyvin rahoitusta. 

Siinä maksimirahoitus on 70000 euroa, elikkä 70% siitä 

hankkeen kustannuksista.  

Mutta se – olette varmasti tutustuneet siihen ilmasto-

ohjelmaan ja resurssiviisauden tiekarttaan - jos täällä tulee 

jotain kysymyksiä, niin vastaan mielellään.  

 

[2:36:46] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos paljon, tekninen johtaja Koota. Sitten meillä – avaan 

asiasta keskustelun, ja meillä on täällä jo 

puheenvuoropyyntöjä, joten siellä on ensimmäisenä Kivistö 

Tapio. Ole hyvä. 

 

[2:37:00] Varavaltuutettu Tapio Kivistö 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, viranhaltijat 

ja lähetyksen seuraajat. Vaikkakin Etelä-Pirkanmaan ilmasto-

ohjelma ja resurssiviisauden tiekartta onkin esitetty vain 

tavoitteellisena, pitäisi näkemykseni mukaan ohjelmassa 

mainittu kohta ”kunnan rakennuksissa luovutaan 

öljylämmityksessä, lämmityksestä” edellyttää luetteloituna 

kyseessä olevat rakennukset kunnassamme sekä lisäksi olla 

selvitettynä lämmitystapamuutoksesta aiheutuvat 

kustannukset ja kuinka ne jakautuisivat vuosien varrelle, 

varsille. Ohjelmassa on myös maininta keskusta-alueiden 

tiivistämisestä kaavoituksessa. Tuleeko tämä lauseke 

tarkoittamaan kuntamme osalta vähitellen sitä, että 

luopuisimme uusista asuinalueista luonnon läheisyydessä, ja 

haja-asutusalueille tulisi sitä mukaa rakennuskielto?  

Minkälaiseksi arvioidaan painoarvo esimerkiksi kaupungin 

järjestämissä tarjouspyynnöissä esimerkiksi liikennöinnin tai 

maanrakennuksen osalta, jos liikennöitsijän tai urakoitsijan 

ajoneuvojen päästöissä on eroa tai käyttävät esimerkiksi 

biodieseliä niissä? Paljonko olemme valmiita maksamaan 

enemmän? 

Jaana tuossa mainitsikin jo, että sitoutumisesta, mutta, mutta 

tämä tiekartan, viisauden tiekartan hyväksyminen, niin, tuota, 

sehän voidaan hyväksyä, mutta haluaisin vielä täsmennyksen 

siitä, että onko kyse nimenomaan tavoitteellisuudesta, sillä 

muistan hyvin johtavan toisenkin viranhaltijan mm. muun 



asian yhteydessä vedonneen siihen, että olemme sitoutuneet 

Hinku-hankkeeseen. Mitä tämä tulee sitten velvoittamaan 

vielä? Sitä asiaa on toki käsitelty kaupunginhallituksessa, 

mutta te kaupunginvaltuustossa päätätte.  

Hyvät valtuutetut, toivon teidän vielä harkitsevan, onko 

asiassa tarvetta lisäselvitykselle ennen pykälän hyväksymistä. 

Kiitos. 

 

[2:39:32] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

  Puheenjohtaja, saanko kommentoida? 

 

[2:39:34] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kyllä, olin juuri antamassa sinulle puheenvuoroa. Ole hyvä, 

tekninen johtaja Jaana Koota.  

 

[2:39:41] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Niin, puheenjohtaja, minä täsmentäisin sitä tosiaan, että tämä 

on meidän neljän kunnan yhteinen ilmasto-ohjelma ja 

resurssitiekartta, resurssiviisauden tiekartta, ja jokainen 

kunta, kunta omalta osaltaan toteuttaa sitä omissa 

toiminnoissaan, koska me kuljemme, kaikki kunnat, eri 

tahdissa. Ne, mitä Kivistö tuossa äsken otti esille, esimerkiksi 

öljylämmityskohteiden muuttaminen vaihtoehtoiselle 

lämmitysmuodolle, esimerkiksi maalämmölle, se on meillä nyt 

jo tarkasteltu, ja meillä on sille budjetäärinen hinta, ja sitä 

tullaan esittämään myös sitten ilmasto-ohjelmaan. Näitähän 

meillä on jo käytännössä otettu, otettu listaukseen ja 

toteutukseen. Maankäytön osalta on hyvä tarkastella 

kokonaisuuksia, että mitä, miten pystytään mahdollisesti 

esimerkiksi hyödyntämään olemassa olevia liikenneverkostoja 

ja mahdollistamaan erityisesti kevyenliikenteen väylien käyttö. 

Sitten tässä oli, sitten yksi kysymys oli vielä. 

(Välihuuto.) [2:40:46]  

 

Niin. Siis joka tapauksessa meidän jo, kun me olemme 

mukana Hinku – me olemme Hinku-kunta, ja me olemme 



mukana kuntien energia - tässä KETS:ssä, 

energiatehokkuussopimuksessa, niin meiltä edellytetään 

vuosittaista raportointia siitä, mitä toimenpiteitä me omalta 

osaltamme olemme tehneet ja teemme ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Se on ihan, sitä on toteutettu nyt vuodesta 19 

asti ja se on käytännössä - se toteutetaan siellä minun 

puolella, ja minä teen sitä raportointia.  

 

[2:41:25] Varavaltuutettu Tapio Kivistö 

 

Tuota, minä kommentoisin tähän sitä, että tuota, onko sitä, 

eihän sitä niin kuin, raportointia aina voidaan tehdä. Onko siitä 

jotain seurauksia, jos ei siinä pysytä mukana? Ja sitten siinä 

oli vielä tämä näin, että tämä, tuota noin niin, vähäpäästöisien 

ajoneuvojen –  

 

[2:41:45] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Aivan, aivan. Se on, ne ovat meillä kilpailutuksessa mukana jo. 

Ne, mitä teknisellä toimella on kilpailutettu, esimerkiksi 

konekuljetuksia, niin siellä olemme huomioineet 

euroluokitukset. Elikkä nämä ovat meillä, siis meidän puolella 

käytännössä toiminnassa. Ja se, että raportoida voidaan 

ainoastaan toteutuneita toimenpiteitä, koska siellä on 

määriteltynä tavoitteet. Nyt minä puhun teknisestä puolesta. 

Teknisellä puolella. Ja me raportoimme niiden toteutumisen. Ei 

sinne kirjoiteta tyhjänpäiväisiä raportteja vaan raportoidaan 

tarkasti niitä toteumia samoin kuin seurataan energiaa. Eihän 

täällä käytännössä ole esimerkiksi energianseurantaa 

toteutettu ennen kuin me aloitimme sen reilu kaksi vuotta 

sitten.  

 

[2:42:32] Varavaltuutettu Tapio Kivistö  

 

Saanko vielä kommentoida yhden jutun. Tämä näin, että 

tuotetaan jo valmiina kaikki nämä lämmitystapamuutokset, 

niitä on valmisteltu, eli tämäkin on sitten sellainen homma, 

että tämä nyt, tämä nyt, tuota, tässä päätetään, ja ilman, että 

tiedetään, että mitä siitä on sitten seurauksia, ja sitten sinä 

isket myöhemmin laskun, että tämä nyt vain maksaa näin 

paljon. 



 

[2:43:02] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Totta kai sillä on oma hintansa. Voin sanoa, että meidän 

öljylämmityskohteiden muuttaminen muulle lämmitysmuodolle 

maksaa 300000 euroa, yhteensä ne kohteet, mitä meillä vielä 

öljylämmityksellä on. Mutta se, että tosiaan tämä, nämä 

tavoitetilat, mitä tässä on, että osa kunnista on, esimerkiksi 

Urjala on huomattavasti meitä jäljessä näissä asioissa. 

Mutta hankinnoissa me olemme huomioineet jo, tuota, mitä on 

valmisteltu, niin vähäpäästöisyydet, toisaalta hiilijalanjäljen 

laskennat ynnä muut. 

(Välihuuto.) [2:43:42] 

 

[2:43:44] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten otamme puheenvuoropyyntöjen kautta. Emme 

jatka jatkuvaa keskustelua, annetaan muillekin 

puheenvuoromahdollisuus. Ja sieltä laittoi kaupunginjohtaja 

puheenvuoropyynnön, niin annan sen hänelle ensin. Ole hyvä, 

Antti Peltola. 

 

[2:44:02] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja linjoilla 

olevat. Tuossa Jaana hyvin kuvasikin tavallaan näitä Hinku-

tavoitteita, mihin ollaan sitouduttu. Se, että tämä, tämä 

ilmasto-ohjelma on täällä valtuustossa päätöksenteossa, me 

toimme sen tänne nimenomaan sen takia, että haetaan 

oikeasti niin kuin aidosti sitoutumista näihin yleisiin linjauksiin 

ja tavoitteisiin, mitä täällä on. Eli tietyllä tavalla voisi niin kuin 

verrata strategisen tason asiakirjaan, joka ohjaa meidän 

toimintaa ja valmistelua. Mutta se on tietenkin ihan 

päivänselvä juttu, että asioita valmistellaan, asioista päätetään 

siellä, missä hallintosäännön mukaan annetaan valtuudet, ja 

toki niin kuin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Eli 

tuon tyyppistä uhkakuvaa, mitä Tapio tuossa kuvasi, niin se on 

ihan toki ymmärrettävä huoli, mutta tällaista riskiä siihen ei 

toki sitten sisälly. Eli niin kuin tuossa Jaanakin totesi, niin 

tietyt asiat sitten huomioidaan ihan konkreettisesti budjetissa, 

ja resurssien puitteissa niitä toteutetaan. Ei muuta, kiitos. 



 

[2:45:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten jatketaan puheenvuoropyyntöjä. Siellä on 

puheenvuoropyyntö: Toivonen Maija, ole hyvä. 

 

[2:45:24] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja arvoisat 

streamin katselijat. Olemme tosiaan niin kuin liittyneet tähän 

Hinku – elikkä hiilineutraali, hiilineutraalit kunnat – jo vuonna 

2019. Vihreä valtuustoryhmä teki siitä silloin 

valtuustoaloitteen, että lämmin kiitos heille, heille. Ja niin kuin 

tuo kaupunginjohtaja Peltola tuossa jo totesikin, niin minun 

mielestä tämä on ehkä niin kuin tärkein asiakirja strategian 

jälkeen, että tässä niin kuin määritellään se tavoitetaso, ja se, 

ne toimet, ympäristötoimet, joiden pitää ohjata niin kuin 

kaikkea toimintaa kunnassa.  

Ja, tuota, valtuutettu Kivistö esitteli tuossa uhkakuvia ja 

hintalappuja, mutta nämä ovat sellaisia muutoksia, joita meillä 

ei ole varaa olla tekemättä. Ja kun me lisäämme 

energiatehokkuutta ja käytämme resursseja tehokkaammin, 

niin saadaan sieltä sitä kautta myös säästöjä. Sille 300000 

euron hintalapulle, johon tekninen johtaja Koota tuossa 

viittasi, niin sille varmasti pystytään laskemaan 

kuolettamisaika, kun vaihdetaan öljylämmitystä johonkin 

muuhun lämmitysmuotoon, joka sopii tähän hiilineutraaliin 

ohjelmaan paremmin. 

Ja sitten on tulossa myös lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka 

tavallaan pakottavat ne kunnat tekemään näitä muutoksia. Ja 

on todella hienoa, että Akaan kaupunki on tässä etupellossa 

tekemässä näitä muutoksia. Ilmastonmuutoksesta puhutaan 

paljon, ja kuntien on tehtävä ilmastotyötä. Me olemme ihan 

ratkaisevassa asiassa, asemassa tässä Suomen ilmastotyössä. 

Ja minä olen todella onnellinen, että tämä tiekartta on tehty, 

ja se tuodaan meille valtuustoon hyväksyttäväksi, että voidaan 

siihen kaikki sitoutua, ja olen todella iloinen, että meidän 

viranhaltijat ovat ottaneet tämän asian omakseen ja vieneet 

tätä hienosti eteenpäin. Kiitoksia. 

 

[2:47:37] Puheenjohtaja Janita Puomila 



 

  Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö: Liehu Vesa, ole hyvä. 

 

[2:27:45] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät 

valtuutetut. Mielestäni seutukunnan ilmasto-ohjelman tulisi 

paremmin korostaa, että alkutuotanto eli maa- ja metsätalous 

ovat ne ainoat toimialat, jotka voivat sitoa hiilidioksidia. Siksi 

ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisut ja päästöjen 

vähennykset tulee maataloudessa suunnata nimenomaan 

viljelymenetelmiin ja pellonkääntömuutoksiin. Tämä on paljon 

keskeisempää kuin ahdistella asettamalla omia paikallisia 

vaatimuksia pientalouden päästöjen hillintään. 

Maataloussektorilla on tosi suuri mahdollisuus hyödyntää 

biokaasua energiamuotona ja mikä tärkeintä, myös auttaa 

muita sektoreita tuottamalla sitä liikennepolttoaineeksi. 

Biokaasun tuotanto lannasta ja nurmesta tehostaa aina myös 

paikallista ravinnekiertoa. Biomassojen raaka-ainekysynnän 

nousu tuo aina myös markkinoita hiilisidontaa tehostaville 

kasveille. Syntyy huoltovarmuutta, uusia elinkeinoja, 

työpaikkoja ja kaivattua kannattavuutta 

maaseutuelinkeinoihin. Tähän pitää Akaan elinkeinopolitiikassa 

panostaa tavoitteena saada pian biokaasun tuotantolaitos ja (-

) [2:49:18] tuotanto viipymättä.  

Huomautan myös, että maaperä on erilaista eri puolilla 

seutukuntaamme. Emme todellisuudessa tiedä juuri mitään 

sen hiilensidontakyvystä. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta tieto 

saadaan tehokkaasti biokiertotaloudelle tuottamaan. Se johtaa 

myös maatalouden kestävään tehostamista (--) [2:29:45] 

tarkentuu, ja satovasteet lannoitukselle paranevat. Kun 

satotasot nousevat ja satovasteen kysyntä kasvaa, 

maatalouden kannattavuus paranee.  

Hyvät valtuutetut. Strategia eikä edes viisas tiekartta ole 

minkään arvoinen paperi ilman järkevää toimenpideohjelmaa. 

Pidetään huolta, että hyödynnämme hyvän sijaintimme, 

käynnistämme ponnistukset seutuyhteistyön uudistamiseen ja 

teemme Etelä-Pirkanmaasta naapuriemme kanssa bioenergia-

alan johtavan osaajan ja bioenergian tehokkaan hyödyntäjän. 

Kiitos. 

 

[2:50:32] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 



Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö: Naakka Jaakko, ole 

hyvä. 

 

[2:50:40] Varavaltuutettu Jaakko Naakka 

 

Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut 

kuuntelijat. Koko Vihreän ryhmän puolesta kiitos tekniselle 

johtajalle ja kaikille, jotka ovat tässä olleet. Hienoa, että 

Hinku-hanketta on viety tällä tavalla eteenpäin ja hienoa, että 

tällainen tiekartta on saatu aikaiseksi naapurikuntien kanssa. 

Ihan mahtavaa, että tähän on myöskin saatu ulkopuolelta 

rahoitusta. On myöskin kiva huomata, että tässä on paljon 

teemoja, joita Akaassa on aika helppoa edistää, esimerkiksi 

hyödyntää Akaan kahta juna-asemaa ja koettaa tehdä 

esimerkiksi lii- tuota, liikenneyhteydet näille asemille 

helpommiksi ja helpommin saavutettavaksi ja edistää sitä 

kautta esimerkiksi kevyen liikenteen väylien kehittämistä, 

mikä myöskin taas auttaa esimerkiksi lasten liikkumista 

kouluihin ja harrastuksiin.  

Hienoa tässä on myöskin se, että tuntuu, että näitä monia 

asioita viedään eteenpäin aika usealla rintamalla, ehkä vähän 

sillä tavalla sivukauttakin, esimerkiksi nyt, mitä sataman 

kehittämistä Toijalassa tehdään, ja miten siellä taas 

yrittäjävetoisesti on vaikka maastopyöräreittejä nostettu 

hienosti esiin, niin tällaisella on myöskin iso merkitys 

kuntalaisten osallisuudelle ja luontosuhteelle, mikä tässä 

tiekartassa oli yhtenä esimerkkinä nostettu esiin. Eli tämän 

kaiken tekemisen ei välttämättä tarvitse kuitenkaan olla ihan 

pelkästään kaupungin vetoista, vaan tässä toiminnassa on 

mukana myöskin muita kuin pelkkä kaupunki. Mutta vielä 

kiitos kovasti Vihreän ryhmän puolesta.  

 

[2:52:30] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten puheenvuoropyyntö: Leinonen Jaakko, ole 

hyvä. 

 

[2:52:37] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos, arvon puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja lähetyksen 

seuraajat. Minä ottaisin tästä nyt pari asiaa esiin. Ensinnäkin 



sen, että on hienoa, että on tällainen paperi tässä käsittelyssä, 

mutta kun tässä puhutaan nimenomaan resurssiviisaudesta, 

niin minä otan yhden faktan esiin teille. Keskimäärin 90% 

lämmitettävistä kiinteistöistä on koko ajan tyhjänä. Ja tässä 

näkisin, että Etelä-Pirkanmaa yhdessä voisi näyttää 

esimerkkiä, ruvetaan kartoittamaan sitä, että mitä kiinteistöjä 

aidosti tarvitaan, lopetetaan niiden turha vuokranmaksaminen 

ja ennen kaikkea lämmittäminen. Eli tavallaan ihan 

peruskiinteistöjohtamista kunnille: järjestelmät kuntoon, jotta 

tiedetään, paljonko on ulosvuokrattua tilaa, paljonko sisään 

vuokrattua tilaa, paljonko on omassa taseessa olevaa tilaa, 

mitä ei oikeasti tarvita. Eli sitä olisin vähän ehkä kaivannut 

lisäksi tähän ohjelmaan. Minun mielestä tämä on hyvä alku, 

mutta se, että meillä voi olla vaikka 10 juna-asemaa, meillä 

voi olla mitä, tuota, ulkoilureittejä sun muita tahansa, mutta 

silti me kuitenkin lähtökohtaisesti haluamme, että se mökki tai 

talo, missä me ensi yönäkin nukumme, se on lähtökohtaisesti 

lämmitetty. Nyt siellä on plus kuusi lämmintä, ja meillä olisi 

kylmä, jollei se lämmitys pelaa. Eli tavallaan niin kuin haetaan 

sitä resurssiviisautta myös näihin kunnan suoraan tai 

välillisesti käyttämiin – tarkoitan välillisten vuokrasopimusten 

kautta – käyttämiin kiinteistöihin, niin se, että tavallaan se on 

se lähtökohta, ja toivon jatkossa, että niin ikään kuin tässä 

Vihreäkin ryhmä on peräänkuuluttanut, niin se, että Akaa 

myös huomioi näitä ilmastoasioita kilpailuttaessaan palveluita. 

Vaikkapa nyt – otan pari esimerkkiä tästä, että, tuota, onko 

meillä vaikka joukkoliikennepalvelut, niin en muista miten se 

nyt menee, niin kuin Tapio, dieselin käyttö. Ja Liehulle 

kommentoisin sitä, että yli kymmenen vuotta sitten olen 

esittänyt, että silloinen Akaan Yritys-Konho, nykyinen Akaa 

Point, siitä tulisi tuollainen Suomen bioenergiakeskus, joka, 

jossa olisi tällainen bioenergialla toimiva 

matalakaukolämpöverkko, jolla sitten teollisuusalue voisi 

lämmetä. Eipä muuta. Kiitos.  

 

[2:55:03] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten meillä on puheenvuoropyyntö vielä. Koota 

Jaana, ole hyvä. 

 

[2:55:10] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Kiitoksia. Kiitoksia Jaakolle kommentista. Tuota, sen verran 

sanoisin, että olemme yrittäneet saada tähän tällaista, vähän 



niin kuin yleisluontoisia sisältöjä niin, että jokainen kunta voi 

omalta osaltaan hyödyntää niitä. Meillä on tuo kiinteistöasia 

kirjattu ehkä vähän liian laveasti, se on sivulla 11. Kun otetaan 

esille energiatuotanto ja -kulutus ja tavoitetilat ja tavoitetilat 

2023. Kunta edistää toimitilojensa ja kiinteistöjensä 

energiatehokkuutta, niin siihen osaltaan liittyy 

energiakatselmoinnit tietysti, ja sitten lämmitysjärjestelmien 

muuttamista, mutta myös nämä keinot tilankäytön 

optimoimiseen. Että se on ehkä vähän laaja käsite tähän, 

mitä, Jaakko, ajat takaa, mutta tästä on keskusteltu. Mutta 

koska tosiaan, koska on tehty neljän kunnan yhteinen tällainen 

tiekartta, niin jokainen kunta sitten omalta osaltaan tarkentaa 

sitä omiin, omiin toimintoihinsa tarpeen mukaan.  

 

[2:56:21] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja sitten vielä Leinosella kommentti, ole hyvä. 

 

[2:56:25] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Kiitos. Sitä kohtaa juuri tässä katselin ja halusin sitä juurikin 

korostaa, että se niin kuin kiinteistön, yksittäisen kiinteistön, 

energiatehokkuushan tarkoittaa sitä, miten tehokkaasti se 

energia tuotetaan siinä kiinteistössä. Mutta sitten kun 

puhutaan niin kuin resurssitehokkuudesta eli koko Akaan 

kunnan kiinteistöissä se on 72000 m2, niin se, jos me 

tarvitsisimmekin niistä neliöistä vain 50000, jää 22200 m2 

pois, niin saadaan tehdä aika paljon hokkuspokkustemppuja, 

että korvataan ne hiilidioksidipäästöt sillä energiatehokkuuden 

lisäämisellä. Mutta kyllä minä tiedän, Jaana, mitä tarkoitat. 

Tämä on hyvä alku.   

 

[2:57:08] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten meillä on puheenvuoropyyntö siellä. Uusi 

kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, ole hyvä ja tervetuloa 

Akaaseen.  

 

[2:57:18] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván 

 



Kiitos, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tässä tuli 

aika paljon itse asiassa keskustelun aikana sellaisia asioita, 

jotka liittyvät kaupunkikehityksen toimialaan, ja minä ajattelin, 

että minä kootusti nyt hieman kommentoin näitä asioita, mitä 

tässä on esiin nostettu keskustelussa. 

Ehdottomasti juurikin, että tämä energiatehokkuuden niin kuin 

huomiointi maankäytössä on varmasti sellainen asia, mitä me 

käymme tässä strategisen yleiskaavan yhteydessä myös, ja 

olemme tässä pohtineetkin sellaista vaihtoehtoa, että tehdään 

hieman laskentaakin siitä, että mitä eri vaihtoehdot tekevät. 

Sitten toisaalta niin kuin näiden ympäristökysymysten 

näkökulmasta, hiilijalanjäljen laskenta tuossa on vielä 

pikkuisen Suomessa kehittymätöntä, mutta me selvitämme 

sitä nyt konsultin kanssa, onko sellaista mahdollista tehdä 

järkevästi ja riittävällä tarkkuudella, että siitä on jotain hyötyä, 

mutta samalla me kyllä teemme sitten tällaista taloudellista 

vertailua näistä eri kaavavaihtoehdoista. Siihen meiltä löytyy 

aika paljon osaamista jo Suomesta ja hyvääkin sellaista. Me 

pystymme vähän miettimään sitä, että millaisia 

kaavoitusratkaisuja me teemme jatkossa, ja se sitten liittyy 

tähän toiseen isoon kysymykseen, mikä meillä nyt tulee sitten 

tässä syksyn aikana, elikkä tämä maapoliittinen ohjelma, jossa 

sitten mietitään sitä, että esimerkiksi mihin suuntaan 

maanhankintaa ja tällaisia perusasioita tässä meidän 

maankäytön prosessissa tullaan ohjaamaan. 

Sitten tuli kysymys, loppuuko uudet asemakaava-alueet ja 

haja-asutusalueiden rakentaminen. Ei varmastikaan tule 

loppumaan. Ollaan jälleen taas sen ison kysymyksen äärellä, 

elikkä tullaan siihen maapoliittiseen ohjelmaan, ja kysymys on 

siinä, että haetaan sieltä se yhteinen tahtotila ja se poliittinen 

ohjaus näiden asioiden ja kysymysten ratkaisemiseen. 

Sitten tuli tuollainen biokaasu ja muut paikalliset 

energiantuotantomuodot ja sitten maanperän, niin kuin hiilen, 

sidontakysymys. Esimerkiksi HAMK:ssa on erittäin hyvää 

osaamista tähän biokiertomallin luomiseen, ja sitä voidaan 

miettiä tässä sitten, että lähdetäänkö sitä kautta selvittämään 

tätä, niin kuin tavallaan biokierron kautta. Löytyykö sieltä 

meille Akaaseen sitten tällaista toimivaa 

liiketoimintaympäristöä biokaasuntuotantoon. Ja tämän 

tyyppisiä kysymyksiä. Ja toden totta, raideliikenne, 

matkaketjut, on sellainen tärkeä osa meidän maankäytön 

miettimistä. Totta kai tavallaan pyritään sitä liikkumista 

vähentämään, tai sen tarvetta vähentämään, ja ohjaamaan 

sitä totta kai kevyelle liikenteelle, ja sitä kautta pyritään niin 

kuin edistämään kevyen liikenteen niin kuin edellytyksiä 

toimintaan. Oikein suurella maastopyöräilyn, oikein suurella 



innolla olen näiden maastopyöräreittien kehittämisessä 

mukana, nimittäin ei pelkästään matkailunäkökulmasta vaan 

yleensäkin virkistäytymisen näkökulmasta, niin että myös 

sitten kuntalaiset pystyvät hyödyntämään meidän loistavia 

mahdollisuuksia tässä sitten tähän virkistäytymiseen sen 

maastopyöräilyn kautta. 

Että tässä nyt päällimmäiset, mitä minulla jäi tästä 

keskustelusta mieleen, niin ajattelin, että näihin on hyvää 

ottaa hieman kantaa. Kiitos.  

 

[3:00:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia. Ja sitten siellä näyttäisi olevan Liehun Vesalla käsi 

pystyssä. Onko puheenvuoropyyntö? 

 

[3:00:43] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

Kyllä. Pyydän anteeksi, puheenjohtaja, etten pysty 

kirjoittamaan sitä tänne kommenttikenttään. Minun 

nakkisormet eivät toimi niin kuin minä haluaisin. 

Mutta tuota noin niin, tätä keskustelua kuunnellessa, niin 

esitän, että asia palautetaan valmisteluun sillä perusteella, 

että tämä bioenergiajalostamo-asia selvitetään kunnolla, koska 

jos se nyt jää tekemättä, niin se jää taas 20 vuodeksi 

unholaan. Eli esitän valmisteluun palautusta. Kiitos. 

 

[3:01:23] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten pieni hetki. Täällä on hieman keskustelua 

välissä. Siellä on puheenvuoropyyntö. Ahonen Jukka, ole hyvä. 

 

[3:01:52] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Minusta tuo valtuutettu Liehu teki 

erittäin asiallisen esityksen, ja minä kannatan hänen 

esitystään. 

 



[3:02:04] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

  Kiitos. Sitten Pulkkinen, ole hyvä. 

 

[3:02:08] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan valmisteluun palauttamista. 

 

[3:02:14] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

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

hyvä. 

 

[3:02:25] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Kannatan Liehun esitystä. 

 

[3:02:31] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Joten todetaan, että on tehty muutosesitys. Eli Vesa 

Liehu on esittänyt valmisteluun palautuksen, ja sitä ovat 

Ahonen, Pulkkinen ja Einola-Virtanen kannattaneet, joten 

menemme äänestämään. 

Siellä on muuten Kootan Jaanalla vielä käsi pystyssä. Ole 

hyvä. 

 

[3:02:57] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Ihan nyt teille tiedoksi, että tosiaan 

tämä on muissa kunnissa hyväksytty, koska tämä on tehty 

yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Niin tämä tekee, tämä 

tekee, tämä uudelleen valmisteluun palautus tästä nyt varsin 

monimutkaista, koska tämä ei ole pelkästään meidän paperi 

vaan kolmen muunkin kunnan, tuota, ohjelma. Että toivon, 

että huomioitte tämän asian. Muualla se on jo hyväksytty.  



 

[3:03:31] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja kommentti, puheenvuoro. Pulkkinen, ole hyvä. 

 

[3:03:38] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Asiat ovat usein haastavia ja hankalia, 

mutta niin kuin valtuutettu Liehu tuossa sanoi, että tätä ei voi 

jättää huomioimatta, koska, tuota, ehdottomasti näen sen 

niin, että myös Valkeakoski, Urjala, Pälkäne tulevat, tämä on 

heidänkin edukseen. Ja olettaisin että, tuota, ovat innolla 

mukana. Että nyt tosiaan selvitetään ja, tuota, mietitään ihan 

tarkoin sekin, että onko tarpeellista - että mitä 

hiilineutraalisuutta se sitten on, että meidän jätteet ajetaan 

rekoilla Vaasaan poltettavaksi. Että kyllä Hirsikangas täytyisi 

saada jotenkin tähän mukaan, Etelä-Pirkanmaan asioissa siis.  

 

[3:04:29] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Sitten on puheenvuoropyyntö: Toivonen Maija, ole 

hyvä. 

 

[3:04:37] Valtuutettu Maija Toivonen  

 

Joo, tosiaan, tässä ihmettelen myös, että miten nämä 

muutosesitykset tulee tässä, tässä, kun tämä on teknisessä 

lautakunnassa mennyt yksimielisesti yli, läpi, ja 

kaupunginhallituksessa yksimielisesti. Mutta, tuota, tekninen 

johtaja Kootalle olisi kysymys, että mitenkäs tämä vaikuttaa 

mahdolliseen hankerahoitukseen, jos me emme pysty 

etenemään tässä aikataulussa, aikataulussa sen takia, kun 

tämä jää, palautetaan uudelleen valmisteluun.  

 

[3:05:06] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

Puheenjohtaja. Minä en osaa sanoa tuohon, ja se osaltaan 

minua tässä hirvittää, koska tämän pohjalta, tähän me 



olemme nyt saaneet 70000 rahaa viedä tätä eteenpäin 

käytäntötasolle. Koska nythän tätä jatketaan tosiaan sillä, siis 

Etelä-Pirkanmaan ilmasto-osaamisen johtamisen 

toimintamallihankkeella. Ja tätä viedään siinä sitten enemmän 

ja konkreettisesti käytäntöön, ja sieltä johtamisen 

näkökulmasta, elikkä siihen, mitä valtuustokin tekee, eli se 

johtaa toimintaa. Niin, tuota, minä en osaa ottaa kantaa tähän 

yhtään, että miten se vaikuttaa se hankerahoitus. Hanke on 

alkanut. 

 

[3:05:50] Valtuutettu Maija Toivonen 

  

  Kiitoksia. 

 

[3:05:52] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja tässä kohtaa muistutan, että tosiaan ei käydä sitä 

keskustelua tuolla chatissa. Täällä ei puheenjohtaja pysy 

perässä puheenvuoropyynnöissä. Ja, tuota, sitten siellä on 

seuraavana puheenvuoropyyntö. Kuusisto Kati, ole hyvä. 

 

[3:06:14] Valtuutettu Kati Kuusisto 

 

Joo, kiitoksia, puheenjohtaja ja muut kokousta seuraavat. 

Myös tähän pöydälle jättämiseen. Tuntuu erikoiselta nyt: 

biojalostamo-asia on varmasti tärkeä ja oleellinen selvittää, 

mutta se on oletettavasti ihan oma hankkeensa. Nyt tässä 

kyseisessä tiekartassa oli kuitenkin kysymys kunnan 

toiminnasta hiilineutraalisti, joten toivoisin, että pitäydymme 

nyt keskustelemassa tästä nimenomaan kunnan 

hiilineutraalius-tiekartasta eikä yksittäisistä hankkeista, jotka 

eivät suoranaisesti liity kunnan hiilineutraaliin toimintaan näin 

niin kuin tiekarttatyössä. Kiitoksia.  

 

[3:07:05] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten siellä on puheenvuoropyyntö: Kallioinen Saila, 

ole hyvä. 

 



[3:07:11] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, muut kuulijat, ei 

kai nämä, vaikka me hyväksyttäisiin nyt tämä, tämä, tuota, 

ilmasto-ohjelma, niin eihän se sulje pois sitä, etteikö tällaista 

selvitystä voisi sitten jonkinlaisella kuntayhteistyöllä niin kuin 

lähteä viemään eteenpäin ja kyselemään muiden näkökulmia 

siihen, että minkälainen konklaavi tämä on. Muistan 

historiasta, että silloin joskus jo, olisikohan ollut 80-luvulla, 

Hirsikankaalle selvitettiin tällaista biokaasusysteemiä silloin, 

kun Vaasan Mustasaareen ensimmäisiä tällaisia vastaavia 

yksiköitä Suomeen tehtiin. Silloin todettiin, että tällainen alue 

yksistään ei ollut niin kuin kannattava eikä järkevä. No okei, 

aika muuttuu, mutta siinä olisi ehkä hyvä kartoittaa niitä 

kumppaneita, kenen kanssa sellaista selvitystä lähdetään 

tekemään. Minä en kytkisi sitä nyt tähän. Minä hyväksyisin 

tämän, mutta eri foorumeilla sitten tällaisen asian voisi ottaa 

keskusteluun ja valmistella vaikka siitä sitten omaa keissiä, 

mitä lähtisi viemään eteenpäin. Ei muuta.  

 

[3:08:19] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Olen Kallioisen Sailan kanssa täysin samaa mieltä, että 

tätä asiaa tulisi viedä omana hankkeenaan eteenpäin, että 

näkisin, että järkevämpää olisi tehdä tähän päätökseen joko 

ponsi tai valtuustoaloite muissa asioissa. Mutta tällä hetkellä 

meillä on esitettynä valmisteluun palautus, jota on kannatettu, 

joten joudumme äänestämään. Ja, tuota, äänestämme – 

nimenhuutoäänestys sopinee. Ei kuulu vastalauseita, joten 

mennään siten, että jaa on, että jatketaan käsittelyä, ja ei on 

Liehun esittämä valmisteluun palautus. Eli jaa on, että 

jatketaan käsittelyä, ja ei on valmisteluun palautus. 

Ja sitten mennään äänestämään. Maija Sieppi, ole hyvä.  

 

[3:09:39] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

   

  Ahonen Jukka.  

 

[3:09:42] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 



  Ahonen Jukka äänestää ei. 

 

[3:09:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Bister Salla. 

 

[3:09:47] Valtuutettu Salla Bister 

 

  Bister Salla äänestää jaa. 

 

[3:09:51] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Einola-Virtanen Heli. 

 

[3:09:54] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

  Einola-Virtanen Heli äänestää ei. 

 

[3:09:57] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Heinonen Hilkka. 

 

[3:10:00] Valtuutettu Hilkka Heinonen 

 

  Heinonen Hilkka äänestää jaa. 

 

[3:10:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Humaloja Matti. 

 

[3:10:06] Valtuutettu Matti Humaloja 



 

  Äänestää ei. 

 

[3:10:09] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Järvinen Hannu. 

 

[3:10:13] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

  Hannu Järvinen äänestää jaa. 

 

[3:10:16] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kallioinen Saila. 

 

[3:10:19] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

  Kallioinen Saila äänestää jaa. 

 

[3:10:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kivi Marko. 

 

[3:10:25] Valtuutettu Marko Kivi 

 

  Kivi Marko äänestää jaa. 

 

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

 

  Kuusisto Kati. 

 



[3:10:39] Valtuutettu Kati Kuusisto 

 

  Kati Kuusisto äänestää jaa. 

 

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

 

  Lapinleimu Sari. 

 

[3:10:46] Valtuutettu Sari Lapinleimu 

 

  Lapinleimu Sari äänestää jaa. 

 

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

 

  Leinonen Jaakko. 

 

[3:10:53] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  Leinonen Jaakko äänestää jaa. 

 

[3:10:56] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Liehu Vesa. 

 

[3:10:58] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Liehu Vesa äänestää ei. 

 

[3:11:02] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Nord-Sarkola Kirsi. 



 

[3:11:05] Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola 

 

  Nord-Sarkola Kirsi äänestää jaa. 

 

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

 

  Pajasmaa Mika. 

 

[3:11:10] Valtuutettu Mika Pajasmaa 

 

  Mika Pajasmaa äänestää jaa. 

 

[3:11:13] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Peltola Marko. 

 

[3:11:15] Valtuutettu Marko Peltola 

 

  Peltolan Marko äänestää jaa. 

 

[3:11:18] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Piirainen Heli. 

 

[3:11:21] Valtuutettu Heli Piirainen 

 

  Piirainen Heli äänestää jaa. 

 

[3:11:24] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 



  Pulkkinen Mervi. 

 

[3:11:26] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

  Pulkkinen Mervi äänestää ei. 

 

[3:11:29] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Puomila Janita. 

 

[3:11:33] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Puomila Janita äänestää jaa. 

 

[3:11:37] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rantala Harri. 

 

[3:11:39] Valtuutettu Harri Rantala 

 

  Rantala Harri äänestää jaa. 

 

[3:11:43] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rajala Sami. 

 

[3:11:45] Valtuutettu Sami Rajala 

 

  Rajalan Sami äänestää jaa. 

 

[3:11:49] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 



 

  Roininen Saija. 

 

[3:11:52] Valtuutettu Saija Roininen 

 

  Saija Roininen äänestää jaa. 

 

[3:11:55] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rupponen Mika. 

 

[3:11:58] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

  Rupponen Mika äänestää jaa. 

 

[3:12:01] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rytkönen Jouko. 

 

[3:12:04] Valtuutettu Jouko Rytkönen 

 

  Rytkönen Jouko äänestää jaa. 

 

[3:12:07] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Rämö Harri. 

 

[3:12:09] Valtuutettu Harri Rämö 

 

  Rämön Harri äänestää jaa. 

 



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

 

  Salonen Jouni. 

 

[3:12:15] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

  Salosen Jouni äänestää jaa. 

 

[3:12:19] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Setälä Mika. 

 

[3:12:22] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Setälä Mika äänestää jaa. 

 

[3:12:25] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen Maija. 

 

[3:12:28] Valtuutettu Maija Toivonen  

 

  Toivonen Maija äänestää jaa. 

 

[3:12:31] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija. 

 

[3:12:35] Valtuutettu Tuija Toivonen-Perttunen 

 

  Toivonen-Perttunen Tuija äänestää jaa. 



 

[3:12:40] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Turja Sauli. 

 

[3:12:41] Valtuutettu Sauli Turja 

 

  Turja Sauli äänestää jaa. 

 

[3:12:45] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Vaittinen Kirsi. 

 

[3:12:47] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

  Vaittinen Kirsi äänestää jaa. 

 

[3:12:50] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Sitten varajäsenet. Orava Antti. 

 

[3:12:55] Varavaltuutettu Antti Orava 

 

  Antti Orava äänestää jaa. 

 

[3:12:58] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Loppi Inka. 

 

[3:13:02] Varavaltuutettu Inka Loppi 

 



  Inka Loppi äänestää jaa. 

 

[3:13:04] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Naakka Jaakko. 

 

[3:13:08] Varavaltuutettu Jaakko Naakka 

 

  Jaakko Naakka äänestää jaa. 

 

[3:13:11] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Kylmälä Pasi. 

 

[3:13:13] Varavaltuutettu Pasi Kylmälä 

 

  Kylmälä Pasi äänestää ei. 

 

[3:13:17] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi 

 

  Ja Kivi Jorma. 

 

[3:13:20] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

  Kivi Jorma äänestää jaa. 

 

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

 

  Sihteeri sai 6 ei ja 29 jaa. 

 

[3:13:34] Valtuutettu Maija Toivonen  



 

  Sama saatiin täällä. 

 

[3:13:39] Valtuutettu Mika Setälä 

 

  Sama täällä. 

 

[3:13:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Eli todetaan, että jatketaan käsittelyä 29 jaa-äänellä ja 

kuudella ei-äänellä.  

Joten jatketaan käsittelyä. Ja en näe pyydettyjä 

puheenvuoroja, joten mennään päätösehdotukseen. Ja 

kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy teknisen 

lautakunnan esityksen mukaisesti liitteenä olevan Etelä-

Pirkanmaan ilmasto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan. 

Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, ja pykälä 50 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 51: viran muutos päätoimisen 

tuntiopettajan tehtäväksi (vakanssinumero 11366013). Ja 

kyseessä on tosiaan kuvataiteen lehtorin virka, joka ollaan 

sitten muuttamassa tuntiopettajaksi, ja sen verran tässä on 

todettu matkan varrella, että, tuota, siellä on käynyt pieni 

kirjoitusvirhe kaupunginhallituksen esityksessä, eli siellä 

puhutaan kuvaamataiteiden tuntiopettajasta, ja kyseessä on 

kuitenkin kuvataide, kuvataiteen tuntiopettajan virka, joten, 

tuota, jos valtuustolle sopinee, niin tehdään tällainen pieni 

tekninen korjaus päätösehdotukseen.  

Ja avaan asiasta keskustelun.  

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun, 

ja mennään päätösehdotukseen. Eli kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle henkilöstöjaoston päätöksen mukaisesti, että 

kuvataiteiden lehtorin virka (vakanssinumero 11366013) 

lakkautetaan, ja sen tilalle samalla vakanssinumerolla 

perustetaan kuvataiteiden tuntiopettajan virka 1.8.2021 lukien 

sivistyslautakunnan esittämillä perusteilla.  

Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, ja pykälä 51 on loppuun käsitelty. 



Mennään pykälään 52: talouskatsaus 1-3/2021. Ja ihan 

perustalouskatsaus ja tasapainottamistoimenpiteiden 

seurannat siellä. Ja, tuota, ehdotuksena on, että 

kaupunginhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi 

talouskatsauksen 1-3/2021 ja Akaan kaupungin talouden 

tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024, seuranta 1-3/2021 ja 

Akaan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2021 / 

seuranta 1-3/2021. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

päätösehdotukseen. Ja se on kyseinen, mitä aikaisemmin luin, 

ja koska ei tule muita puheenvuoropyyntöjä, todetaan että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti. Ja pykälä 52 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 53: kaupunginhallituksen ja valtuuston 

ylimääräiset kokoukset vuonna 2021. Ja tosiaan tämä korona 

tekee meille vieläkin hieman muutoksia, ja koska vaaleja 

siirrettiin, niin myös menee hieman valtuuston kokoukset 

uusiksi, ja kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuuston ylimääräinen kokous pidetään keskiviikkona 11.8 

kello 18.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

päätösehdotukseen. Ja se on kyseinen, minkä juuri luin. Ja 

todetaan, että valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen 

ehdotuksen mukaisesti. Ja pykälä 53 on loppuun käsitelty.  

Mennään pykälään 54: kiinteistötoimitusten uskottujen 

miesten 2017-2021 toimikauden jatkaminen heinäkuun 2021 

loppuun. Ja tosiaan tätäkin joudutaan näiden vaalien 

siirtämisen vuoksi siirtämään eteenpäin, joten toimikausi 

jatkuu myös kiinteistötoimitusten uskotuilla miehillä 31.7 asti.  

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

päätösehdotukseen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 

että se päättää jatkaa kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi 

valittujen toimikautta 31.7.2021 saakka ja valitsee siihen 

seuraavat jäsenet. Pekka Sintonen SPD, Timo Tammisto SDP, 

Ilkka Rehuttu Keskusta, Pentti Palonen Perussuomalaiset, 

nykyään Kokoomus, Matti Humaloja Vasemmistoliitto, Antti 

Orava Vihreät. 

Ja siellä on puheenvuoropyyntö. Kivi Jorma, ole hyvä. 

 



[3:20:56] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Nyt täytyy ilmoittaa näin 

Vasemmistoliiton puolesta, että täällä on vanhaa tietoa. Matti 

Humaloja ei ole uskottuna miehenä ollut, vaan se oli melkein 

alusta saakka Marjatta Kivi. Että pyydän vaihtamaan sen 

sinne. 

 

[3:21:16] Puheenjohtaja Janita Puomila 

   

Kiitoksia. Tehdään siis korjaus tähän kohtaan. Se sopinee 

valtuustolle, että yksimielisesti korjataan, että Matti 

Humalojan tilalle laitetaan Marjatta Kivi. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

kaupunginhallitus, ei kun valtuusto on päättänyt 

kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti tällä yhdellä 

muutoksella. Ja pykälä 54 on loppuun käsitelty.  

Mennään pykälään 55: valtuustoaloite, Toijalan yhteiskoulun 

kuntotutkimus. Ja kyseessä on tosiaan Saija Roinisen ja neljän 

muun valtuutetun tekemä aloite, ja siihen on nyt saatu 

selvitys. Ja kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. 

merkitsee tiedoksi esittelytekstin mukaisen selvityksen ja 2. 

toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

Avaan asiasta keskustelun. 

En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään 

päätösehdotukseen. Ja se tosiaan oli, että merkitään tiedoksi 

ja valtuustoaloite käsitellään loppuun valtuuston osalta. Ja en 

näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että valtuusto 

on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, ja 

pykälä 55 on loppuun käsitelty. 

Mennään pykälään 56: valtuustoaloite, liikenneympyrä 

Kurisjärventien ja Hämeentien risteykseen. Ja siellä on tosiaan 

valtuusto vastaanottanut Vesa Liehun ja kolmen muun 

valtuutetun aloitteen, jossa pyydetään selvittämään 

Hämeentien ja Kurisjärventien kiertoliittymän (-) [3:23:42] Ja, 

tuota, kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. 

merkitsee tiedoksi esittelytekstin mukaisen selvityksen ja 2. 

toteaa valtuustoaloitteen loppuun, tulleen loppuun käsitellyksi.  

Avaan asiasta keskustelun. 



En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että 

valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 

mukaisesti ja pykälä 56 on loppuun käsitelty. 

Ja sitten mennään viimeiseen pykälään: pykälä 57, muut asiat. 

Ja avaan asiasta keskustelun. Ja siellä on puheenvuoropyyntö: 

Pulkkinen Mervi, ole hyvä. 

 

[2:24:53] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuustoaloite. Perustuen sosiaalisessa 

mediassa käytyyn liikuntasihteeri-liikuntakoordinaattori –

keskusteluun, joka on virinnyt ihan viime päivinä, niin esitän, 

että Akaan liikuntapoliittinen ohjelma, joka on laadittu vuosille 

2012-2015 ja hyväksytty valtuustossa 20.6.2012 päivitetään. 

Elikkä tämä liikuntapoliittinen ohjelma päivitetään tälle, tälle, 

tuota, vuosituhannelle, kymmenelle.  

Ja sitten heti perään toinen valtuustoaloite. 

Yksityistieavustusrahoituksen määräytymisperuste. Keskustan 

valtuutetut esittävät, että Akaan kaupungin 

yksityistieavustusrahoituksen määräytymisperusteeksi otetaan 

prosenttiosuus kiinteistöverokertymästä. Akaan kaupunki 

kerää kiinteistöveroa kaupungin alueelta vuosittain yli 3 

miljoonaa euroa. Haja-asutusalueille ei kaava-alueen tavoin 

ohjaudu kaupungin budjettivaroja infran rakentamiseen tai 

ylläpitoon, ja harvaan asuttujen alueiden asukkaat eivät tältä 

osin ole yhdenvertaisessa asemassa. Asuinpaikan valinnan 

ymmärretään toki vaikuttavan asiaan, mutta maksetulle 

verolle ei koeta saatavan vastinetta. Kaupungille ja haja-

asutusalueelle ihmisille on tärkeää, haja-asutusalueen ihmisille 

on tärkeää, että alueen tiestö pysyy kunnossa ja mahdollistaa 

harva-alueen välttämättömän liikenteen. Yksityistiestön 

ylläpito ja kunto ovat asukkaiden rahoittamien 

tienhoitokuntien varassa, ja kaupungin vuotuinen 

avustusmääräraha on välttämätön apu tienhoitokunnille. 

Vuosittain tuo yksityismääräraha kuitenkin kyseenalaistetaan, 

ja määrärahan määrästä käydään poliittinen vääntö. 

Yksityistieverkosto on välttämätön pitää liikennöitävässä 

kunnossa, eikä tiestö palvele pelkästään tienhoitokunnan 

osakkaita. Yksityistieverkosto on tärkeä osa Akaata. Akaan 

kaupungin olisi hyvä profiloitua Suomen kuntakentässä 

esimerkinnäyttäjänä ja (määritellä) yksityistieavustuksen 

laskentaperusteet tunnustaen samalla yksityistiestön 

merkityksen. Kiinteistöverokertymän käyttäminen ohjaavana 



elementtinä olisi selkeä viesti myös kerätyn veron 

palautumisesta osaltaan myös haja-asutusalueiden tarpeisiin. 

Ehdotamme, että Akaan kaupunki ottaa yksityistien 

määrärahan määräytymisperusteeksi prosentuaalisen osuuden 

kaupungin alueelta kerättävästä kiinteistöverosta. 

Määräytymisperuste on talousarvion suunnittelua ohjaava 

periaate, perusperiaate määriteltäessä yksityistiestön 

vuotuista avustusmäärärahaa. Laskennassa käytettäisiin 

viimeisimmän vahvistetun verovuoden kiinteistöverokertymää 

ja siitä 2,8% ohjattaisiin yksityistieavustuksiin. Esim. 2020 

kiinteistöverosta 3272900 euroa yksityisteiden kunnossapitoon 

olisi varattu vuodelle 2021 suoraan 91641 euroa.  

Pidetään koko Akaa asuttuna ja tiet kunnossa. Mervi 

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

 

[3:28:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitos. Ja sitten siellä on puheenvuoropyyntö: Ahonen Jukka, 

ole hyvä. 

 

[3:28:47] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuustoaloite. Viialan Kulttuuriklubi on 

toiminnallaan saanut aikaan positiivista virettä jopa Akaan 

naapurikunnissa. Monien iloksi Luttusen uimarantakin heräsi 

viime kesänä uuteen eloon Kulttuuriklubin toimesta. 

Kulttuuriklubi suunnitteli viime kesänä Luttusiin katettua 

esiintymislavaa kuten esim. Valkeakosken Apialla. Akaan 

kaupunki suhtautui silloin hankkeeseen myötämielisesti, mutta 

siihen se sitten jäikin. Mainittakoon, että Viialan Teatterilla oli 

NOTEK:n vanha lavarakenne, jonka arvo oli noin 20000 euroa, 

mutta Akaan kaupunki huutokauppasi sen noin 500 euron 

hintaan. 

Useimmat ovat varmaan noteeranneet, että Viialan Teatteri vie 

esityksensä tulevana kesänä naapurikuntiin, kun Akaasta ei 

löytynyt paikkaa. Esitämme valtuustoaloitteena, että Akaan 

kaupunki hankkii yhteistyössä Viialan Kulttuuriklubin kanssa 

esiintymislavan Luttusen uimarannalle jo kuluvaksi kesäksi 

2021. Valtuutetut Jukka Ahonen ja Kati Kuusisto. Ja sitten 

tämän ovat vielä allekirjoittaneet Saija Roininen, Mika Setälä, 

Mika Rupponen, Saila Kallioinen, Harri Rantala, Kirsi Vaittinen, 

Kirsi Nord-Sarkola ja Hannu Järvinen. 



 

[2:30:12] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitos. Ja sitten puheenvuoropyyntö: Liehu Vesa, ole hyvä. 

 

[3:30:19] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

Kiitos. Koska valtuuston puheenjohtaja minua kehotti näin 

tekemään, niin teen aloitteen, jota lyhempää ette taatusti ole 

kuulleet. Eli esitän, että Akaaseen selvitetään mahdollisuutta 

rakentaa bioenergiajalostamo. Vesa Liehu, Akaan Keskustan 

valtuustoryhmä. Kiitos. 

 

[3:30:45] Puheenjohtaja Janita Puomila  

 

  Kiitoksia. Näin saadaan tämäkin asia etenemään.  

 

[3:30:50] Valtuutettu Vesa Liehu 

 

  Lähetän sen sähköpostilla Maijalle. 

 

[3:30:55] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

  Kiitoksia. Ja olikos sitten vielä muita puheenvuoropyyntöjä? 

  Ei ainakaan näy, joten tällä kohtaa kiitän kaikkia valtuutettuja. 

Jaha. En sitten vielä. Vielä tuli puheenvuoropyyntö: Kylmälä 

Pasi, ole hyvä. 

 

[3:31:21] Varavaltuutettu Pasi Kylmälä 

 

Näin juuri ennen kokouksen päättymistä: oletan tämän olevan 

viimeinen kokoukseni ja haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä. 

Minä tosiaan jään pois ja 35 vuotta olen roikkunut mukana ja 



toivotan teille oikein hyviä päätöksiä jatkossa. Kiitoksia ja 

hyvää kesää. 

 

[3:31:42] Puheenjohtaja Janita Puomila 

 

Kiitoksia paljon Kylmälän Pasille tästä pitkästä suorituksesta 

Akaan ja aiempien kuntien eteen. Ja sitten siellä on Heli 

Einola-Virtanen todennut, että hän allekirjoittaa Vesan 

aloitteen, joten sinne saatte toisenkin nimen.  

Mutta nyt tällä kohtaa en näe enää pyydettyjä puheenvuoroja, 

joten haluan kiittää valtuutettuja ja viranhaltijoita ja tosiaan 

myös henkilökuntaa tästä meidän mahtavasta tuloksesta, joka 

tämän päivän tilinpäätöksessä on todettu ja josta jo aiemmin 

kiitin. Kiitos myös streamin katselijoille, että olette olleet 

mukana täällä valtuuston kokouksessa. Ja tässä kohtaa sanon, 

että hyvää illanjatkoa. Kokous on päättynyt. 

 


