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[0:20:59] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten päästään, tuota, kokousasioihin. Eli tosiaan, niin hyvät
valtuutetut, viranhaltijat, muut läsnäolijat ja striimin seuraajat, niin
tervetuloa tosiaan tähän Akaan valtuuston 9. kokoukseen kuluvaa
vuotta, ja, tuota, valtuuston asialista on tänään hyvin
talouspainotteinen, eli siellä on näitä talousarviomuutoksia, ja on
mukaan päässyt sitten tällainen yhtiöittämispykäläkin. Mutta, tuota
lähdetään menemään eteenpäin ja toivotaan, että tekniikka toimii.
Eli siellä on sitten asialistalla pykälä 104: kokoukseen osallistuvien
toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja kokous
on kutsuttu koolle Akaan hallintosäännön ja valtuuston aiemmin
tekemien päätösten mukaisesti niin, että kokouskutsu, joka on
sisältänyt esityslistan, on lähetetty asianosaisille ajoissa, ja
kokouksesta on myös julkaistu kuulutus valtuuston aiemmin
päättämällä tavalla. Ja valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä, eli suoritetaan seuraavaksi
nimenhuuto. Ja Briitta-Liisa, ole hyvä.

[0:22:32] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Ahola.
Ahonen Jukka on ilmoittanut esteestä.
Einola-Virtanen.
Halme.

Holkeri-Salmesvuori.
Hyötyläinen.
Joronen.
Järvinen.
Kallioinen.

[0:22:56] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Paikalla.

[0:22:57] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Koski.
Knuutila.
Käpylä.
Laajoki.
Leinonen.
Liehu.
Lius.
Loppi.
Maijala on ilmoittanut esteestä.
Määttä.
Parikka.
Pulkkinen.
Puomila.
Rajala.
Rantala.

Rupponen.
Rämö.
Salonen.
Setälä.
Toivonen on ilmoittanut esteestä.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen.
Virtanen.
Väisänen.
Yli-Koivisto.
Ja sitten varajäsenet. Keskusta ensimmäiseksi.
Näsi.
Ja sitten Vasemmisto. Ja sieltä Nurmi.
Kivi.
Ja sitten vielä Kokoomus. Rytkönen.
Kiitos. Ja mennään varmaan eteenpäin.

[0:24:30] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Joo. Eli 32 ja 3. Eli paikalla on 32 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua,
eli, tuota, päätösvaltaisuus tältä osin toteutuu, ja näin ollen
voitaneen todeta, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Todetaan todettu ja otetaan sitten vielä viranhaltijat, eli, tuota,
keitäs meillä on täällä sitten?

[0:24:55] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Ensinnä vielä nuorisovaltuuston edustaja, elikkä onko Rantanen
paikalla? Ei ole. Ja sitten viranhaltijat. Peltola.

[0:25:09] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Paikalla.

[0:25:10] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Sinivuori on paikalla. Anttila.
Jämsén.

[0:25:20] Sivistysjohtaja Virve Jämsén

Etänä paikalla.

[0:25:22] Henkiöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Koota.

[0:25:26] Tekninen johtaja Jaana Koota

Paikalla.

[0:25:29] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Mäkinen.

[0:25:33] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen

Paikalla.

[0:25:35] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Puhka-Susi.
Ja Silván.

[0:25:45] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Eli viranhaltijat on nyt myöskin sitten todettu. Eli näin ollen asialistan
kohta 104 loppuun käsitelty. Ja päästään asialistan kohtaan 105:
pöytäkirjan tarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen.
Ja, tuota, meillä olisi ollut tarkastusvuorossa nyt sitten Jukka Ahonen
ja Jussi Halme, mutta Ahonen oli poissa, elikkä sitten siellä olisi –

[0:26:14] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Halme oli se. Holkeri-Salmesvuori, vai onko hän ollut jo?

[0:26:17] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Oli viimeksi jo. Oli viimeksi jo.

[0:26:20] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Onko Hyötyläinen ollut?

[0:26:23] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Oli. Eikö Hyötyläinenkin ollut jo viimeksi? Joo.

[0:26:25] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Joo, kun ne ovat menneet vähän sekaisin. No, Joronen Hanni sitten.

[0:26:29] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Elikkä Halme ja Joronen. Onnistuu molemmille? Hyvä. Eli teidät on
sitten valittu pöytäkirjan tarkastajiksi, ja, tuota, pöytäkirja
tarkastetaan maanantaihin 1.11 kello 15 mennessä ja se pidetään
yleisesti nähtävillä viimeistään keskiviikkona 3.11 Akaan kaupungin
kotisivuilla internetissä. Eli näin asialistan kohta 105 on loppuun
käsitelty. Ja sitten päästään varsinaisiin asioihin, eli pykälä 106:
valtuustoaloite – maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin. Ja,
tuota, valtuustoaloite on sitten hallituksen kautta mennyt
sivistystoimeen ja sitä on yhdessä valmisteltu sitten ruoka- ja
siivouspalveluiden kanssa. Ja, tuota, täällä sitten päätösehdotus on,
että valtuusto toteaa – tämä tulee tiedoksi valtuustolle, ja sitten 2.
kohta, että valtuusto toteaa asian loppuun käsitellyksi. Ja avaan
keskustelun päätösehdotuksesta. Jorma Kivi, ole hyvä.

[0:27:53] Varavaltuutettu Jorma Kivi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja varavaltuutetut ja muut
läsnäolijat. Niin kuin aloitteen tekstissä sanotaan, huomattavalla
osalla peruskoululaisista lapsista ja nuorista ei ole samanlaisia
edellytyksiä saada kotoa tarvittavaa aamupalaa, mikä jo sinänsä on
epätasa-arvoa luova asia. Korona näyttää lisänneen ruoka-avun
tarvetta ja vaikuttaa perheissä myös yhä enemmän koululaisten

arkeen. Huomattu on, että niissä kunnissa, joissa aamupalaa
tarjotaan, jaksaminen ja oppimisen edellytykset koulussa paranevat
huomattavasti.
Jotenkin tuossa vastaustekstissä annetaan ymmärtää, että
taloudellisen panostuksen lisäksi tila- ym. asioita ei voida toteuttaa.
Ymmärtääkseni kouluissa kuitenkin ruokailu järjestetään, ja tilat on
niille, mutta ei sitten tälle aamupalalle. Keittiöongelmat tiedostetaan,
ja ymmärrän, että nekin ratkeavat uuden keskuskeittiön myötä.
Tässä ei ole myöskään arvioitu kokonaiskustannuksia, vain raakaaineiden hinta, joka sekin niin isossa haarukassa liian suurpiirteisesti
laskettu. Siellä on kuitenkin todettu, että erinomainen ajatus, joka
tukisi joidenkin oppilaiden elämää. Mielestämme ei vain joidenkin,
vaan huomattavan osan oppilaista. Akaan tulisi olla tässä asiassa
kuntien kärjessä tukemassa ja tasa-arvottamassa lapsiaan ja
nuoriaan. Kysymys on siitä, haluammeko me päättäjät Akaassa
satsata lapsiin ja nuoriin ja ratkoa estävät ongelmat ja varata
tarvittavat määrärahat budjettiin. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
pitää asian edelleen esillä ja uudistaa aloitteen viimeistään
keskuskeittiön valmistuttua. Kiitos.

[0:29:41] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitos. Sitten: onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, joten
päätösehdotus on tullut hyväksyttyä ja asialistan kohta loppuun
käsitelty.
Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan, eli pykälä 107: kaupungin
hallintosäännön päivittäminen, pykälä 29: kaupunginhallituksen
tehtävät ja toimintavalta / toimikuntien nimittäminen, tehtävät ja
toimivalta. Ja tässä tosiaan on kyseessä se, että
kaupunginhallituksella ei nykyisessä hallintosäännössä ole
mahdollisuutta nimittää tällaisia toimikuntia, ja tässä muun muassa
tähän kouluverkkoasiaan liittyen jo kerran keskusteltiin siitä, että
onko tarvetta perustaa, mutta todettiin, että ei oikein voi, kun ei ole
toimivaltaa hallituksella sitten tällaista toimikuntaa perustaa, niin
tällainen lisäys nyt sitten olisi tarpeen tehdä.
Ja tässä päätösehdotus keskustelun pohjana. Keskustelu alkaa. Ei
pyydettyjä – Pulkkinen, oliko siellä pyydetty puheenvuoro?

[0:30:59] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Onko päällä? No niin, kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät
valtuutetut. Niin kuin puheenjohtaja tuossa totesi, että
hallintosäännössä on puutteita, puutteita, ja se on vasta 1.8 astunut
voimaan, ja heti havaitaan, että se ei ihan kaikilta osin toimi. No, se

ei toiminut myöskään lautakuntapaikkajaossa, eli tulen esittämään
uudelleen sen valmisteluun palautusesityksen niin, että tässä
samassa yhteydessä otetaan sinne tarkkarajainen luku niin, että
mikään tai kukaan taho ei missään yhteydessä voi lähteä pelaamaan
sillä, että onko toimielimessä 2,3,7 vai 11 jäsentä. Elikkä sinne
valitettavasti jäi tällainen liukuma, jolloin toivotaan, että se
hallintosääntö nyt korjataan yhteistuumin myös siltä osin, että
lautakuntien koko on jatkossa selkeä, mennään mihin tilanteeseen
tahansa. Niin esitän sen, että palautetaan siltä osin valmisteluun niin
kuin olen hallituksessakin esittänyt.

[0:32:04] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Niin. Tätä nyt, tavallaan tätä hallituksen ehdotusta voi omalla
tavallaan, vaikka se nyt on hallintosäännön muutos, niin siinä
käytännössähän on kyse lähinnä siitä, että siellä on jäänyt tällainen
tekninen, tekninen, voisiko sanoa, että moka, että tällainen asia on
jäänyt sieltä hallintosäännöstä pois. Tuo sitten, mihin Mervi viittaa,
se on sitten asia, joka vaatii vähän isomman poliittisen keskustelun.
Ja jotenkin se, että pystyttäisiin nyt tämä valuvika korjaamaan tässä
vaiheessa, niin itse näen sen ainakin tärkeänä. Ja varmasti
hallintosääntöä on syytä katsoa sillä tavalla tarkasti, että onko siellä
sitten mahdollisesti muitakin sellaisia kohtia, joita olisi syytä korjata,
mutta ne eivät mielestäni ole tämän keskustelun paikka.
Harri Rämö.

[0:32:48] Valtuutettu Harri Rämö

Kiitos, puheenjohtaja. En malta olla Merville sanomatta, että se, että
siinä luki, että ”enintään”, ei ole mikään valuvika, vaan muistaisin,
että valtuustoryhmien puheenjohtajat nimenomaan näin sopivat. On
ihan eri asia, onko tällainen tekninen virhe, joka korjataan, vai onko
sitten ihan sovittu asia, mutta ei ole kyseessä valuvika eikä vahinko.
Ei muuta.

[0:33:13] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä, kiitoksia. Sitten Jouni Vaittinen.

[0:33:24] Valtuutettu Jouni Vaittinen

Niin, tuota, arvoisa puheenjohtaja, minä olen kyllä Mervin kanssa
ihan samaa mieltä, että kyllä meillä niin kuin pitää olla tiedossa, kun
vaaleihin mennään, että paljonko lautakuntiin tulee jäseniä, mutta
en tässä kohtaa tätä kuitenkaan kannata. Pidän, niin kuin
puheenjohtajakin, tärkeänä, että nyt saadaan tämä - lähinnä
Nappilan koulun toimikunta työn alle, ja tähän lautakuntahommaan
ja siihen jäsenmäärään pitää käydä poliittiset keskustelut, ja minä
uskon, että se on ennen ensi kuntavaaleja käyty.

[0:34:00] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Joo. Aikaa onneksi on. Hyvä. Mutta, tuota, ei ole enempää
pyydettyjä puheenvuoroja. Tosiaan, Mervi Pulkkinen teki keskustelun
aikana ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteluun, mutta sitä ei
kannatettu, joten hallituksen ehdotus on tullut myöskin valtuuston
päätökseksi, ja asialistan kohta on loppuun käsitelty.
Ja sitten asialistan kohta 108: strategisten toimenpideohjelmien
toteutuminen, 1-6/2021. Ja täällä on sitten liitteenä ollut kolme näitä
strategisia toimenpideohjelmia, eli siellä on henkilöstöohjelma,
elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma ja sitten on sivistysohjelma.
Ja perusturva- tai yto-alueen perusturvalautakunta on käsitellyt
myöskin hyvinvointiohjelman käsittääkseni syyskuun kokouksessaan,
mutta jostakin syystä se nyt ei ole sitten tänne asti vielä päätynyt,
että odotellaan sitä varmaan sitten marraskuun kokoukseen, niin
saadaan sekin sitten työn alle. Ja, tuota, pöytäkirjaan liittyen täällä
mainitaan nyt sitten esittelytekstissä itse asiassa, että liitteenä olisi
tällainen kuin teknisen ohjelma. Sellaista itse asiassa meillä ei ole
olemassa, että korjataan se sitten teknisenä korjauksena, ettei jää
pöytäkirjaan virheellistä, virheellistä merkintää. Eli meillähän on
tämä elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma, joka on itse asiassa
yhteinen elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan kanssa, että
varsinaista teknisen ohjelmaa ei ole olemassa. Se on ihan
omanlaisensa kirjoitusvirhe täällä.
Mutta sitten avaan keskustelun asiasta. Herääkö kysymyksiä,
kommentteja? Ei herätä keskustelua, eli keskustelu asiasta päättyy,
ja näin ollen sitten merkitään toimenpideohjelmat ja niiden seuranta
tiedoksi. Näin päätetty ja asialistan kohta loppuun käsitelty.
Ja sitten olemme asialistan kohdassa 9: Elematic Oyj:lle
vuokrattujen teollisuushallien yhtiöittäminen, ja täällä on sitten
myöskin liitteenä, täällä on yhtiöjärjestysluonnos, sitten on tämä
perustamissopimusluonnos ja sitten siellä on, tuota, näitä
talouslaskelmia. Ja tässähän asian taustalla on sitten tämä kuntalain
pykälä 126, ja, tuota, myöskin kaupungin tilintarkastaja on sitten
todennut, että tämä säännös tulisi sitten kaupungin huomioida
näiden omistamiensa toimitilojen vuokrauksessa. Eli se on sitten
taustalla tässä asiassa, minkä takia tätä eteenpäin viedään. Tietysti

myös se, että tämä on meillä talousarviossa, ja sillä on myöskin ihan
isoja taloudellisia vaikutuksia sitten.
Mutta onko kaupunginjohtajalla tähän ensimmäinen puheenvuoro?

[0:37:17] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja linjoilla olijat. Tuossa,
tuota, puheenjohtaja hyvin oikeastaan alustikin tätä käsittelyä ja
sitä, että miksi tämä on täällä päätöksenteossa, ja sehän on meillä
tosiaan tämän vuoden osalta ihan konkreettisena
talousarviotavoitteena, että tämä yhtiöittäminen tullaan
suorittamaan, ja meillä on - aikataulullisesti alkaa olla jo tässä
kohtaa kohtuullisen kova kiire tämän asian kanssa. Tosiaan, täällä on
taustalla nämä, tuota, lainsäädännön vaatimukset, ja nyt keskitytään
tähän yhtiöittämiseen nimenomaan sillä tavalla, että tämä
kokonaisuus tulee kaupungin sataprosenttiseen omistukseen. Sitten
voisi sanoa, että seuraavassa vaiheessa – mikäli tulee myönteiset
päätökset – niin sitten keskitytään siihen asiaan, tarkasteluun, että
tosiaan meidän vuokralaisellamme eli Elematicilla on tunnistettu
tällainen laajentamistarve; puhutaan noin 2500 neliömetristä, noin
kolmen miljoonan euron investoinnista, ja tässä yhteenvedossa on
siitä esitetty vain muutamia esimerkkejä, ja, tuota, sen
toteuttamisen osalta selvitellään myös muita vaihtoehtoja. Mutta
tässä kohtaa keskitytään nimenomaan tähän yhtiön perustamiseen
ja oikeastaan kokonaisuuden toteuttamiseen hyvin samalla tavalla,
mitä tehtiin silloin viime vuonna SSAB:n kohdalla takomon osalta
Puskuritiellä.
Tässä, puheenjohtaja, lyhyesti alustus tähän kohtaan. Ja tosiaan,
niin kuin tuossa Sailakin sanoi, niin sillä on se merkittävä
tulosvaikutus tälle vuodelle, eli puhutaan noin 1,4 miljoonasta
eurosta emokaupungin osalta, ja, tuota, konsernitasolla toki
vaikutukset eivät ole tällaiset, koska konsernitilinpäätöksessä ne
asiat tässä eliminoidaan.
Mutta tosiaan, tämä, tavallaan, yhtiöittäminen on toki huomioitu
tämän vuoden talousarviossa, ja niin kuin tuossa
talousarviomuutoksessa myöhemmin nähdään, niin sillä on oleellinen
osa myös sitten tähän tämän vuoden tilikauden ylijäämään, tai
alijäämätilanteeseen. Mutta, tuota, tässä, puheenjohtaja, lyhyesti
taustat.

[0:39:49] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Kiitoksia. Tässä on, tuota, tämä hallituksen ehdotus
valtuustolle on useampikohtainen, mutta halutaanko asiasta käydä

ensin jotain yleiskeskustelua? Ei puheenvuoropyyntöjä, joten
mennään sitten kohdittain, eli täällä on kohdat 1,2,3,4 ja 9, jotka
koskevat sitten valtuustoa. Eli ensimmäisenä käsittelyssä kohta 1:
hallitus esittää valtuustolle, että se esittää liitteenä olevan yhtiön
perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Ja tästä keskustelu
alkaa. Keskustelu päättyy. Ja kohta hyväksytty.
Sitten mennään kohtaan 2: hallitus esittää valtuustolle, että se
myöntää perustettavalle yhtiölle omavelkaisen takauksen enintään
4945000 euron lainaan valtion tukisäännökset huomioiden niin, että
takauksen määrä on enintään 80% lainan vuotuisesta
jäännöspääomasta. Tästä keskustelua. Mervi Pulkkinen.

[0:41:03] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Olen hallituksessa
esittänyt tästä asiasta jo erittäin huolestuneen kysymyksen siitä, että
jos me arvioidaan itse meidän omaisuutta, ja sitten pankki lähtisi sen
mukaan myöntämään meille lainaa. Eli tämä, on kaksi arviota näihin
suoritettu, OP-koti, jossa 3. kohtana arvioitsijan esteellisyys kohdassa lukee ihan selkeästi: arvioija ei ole toimeksiantajat
huomioiden esteellinen suorittamaan toimeksiantoa. Molemmissa OPkodin arviolausunnoissa on näin: ei ole esteellinen. Ja kuten
hallituksessa on moneen kertaan puhuttu, jokaisen jäsenen pitää itse
arvioida oma esteellisyytensä, sitä ei kukaan muu voi arvioida. Ja
olen hallituksessa pyytänyt, että tämä palautetaan valmisteluun.
Täällä on tämä toinen arviolausunto kiinteistöstä: Arvo- ja
notariaattikeskuksen eli Jaakko Leinosen 2019 tekemä arvio. Hän on
silloin ollut kaupunginhallituksen jäsen ja tällä hetkellä
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Pyysin, että hän kirjaa
arviolausuntoonsa tämän esteellisyysklausuulin, ja siksi esitän
edelleen huolen siitä, että itse itsellemme arviota tehden haetaan
lainaa ja maksatetaan kulut vielä kuntalaisilla. Eli esitän, että tässä
kohtaa palautetaan valmisteluun, ja tämän Arvo- ja
notariaattikeskuksen tulee kirjata sinne arvioitsijalausuntoonsa se
arvioitsijan esteellisyysklausuuli. Kiitos.

[0:43:06] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Sitten, muita puheenvuoropyyntöjä asialistan, taikka tähän
päätösehdotuksen kohtaan 2 ei näy, joten mennään
päätösehdotuksen mukaisesti, eli tuo Mervin esitys raukeaa
kannattamattomana. Mennään kohtaan 3: hallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että se myöntää kaupunginhallitukselle
valtuudet päättää tarvittaessa takauspäätöksen kohdistamisesta
sekä päättää vastavakuudesta. Tästä keskustelua. Keskustelu alkaa,
päättyy, ja ehdotus on hyväksytty.

Ja sitten on kohta 4: hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
myöntää kaupunginhallitukselle valtuudet päättää yhtiöltä
perittävästä takausprovisiosta. Tästä keskustelu alkaa, päättyy, ja
ehdotus hyväksytty. Ja sitten on siellä vielä se kohta 9: esittää
valtuustolle, että edellä mainitut päätökset ovat ehdollisia valtuuston
takauspäätöksen lainvoimaisuudelle. Ja tästä keskustelu alkaa,
päättyy, ja ehdotus on hyväksytty, ja näin ollen koko asialistan kohta
109 on tullut hyväksyttyä.
Ja sitten mennään asialistan kohtaan 110: talousarviomuutos Viialan liikuntahalli. Ja täällä on sitten teknisen lautakunnan kautta
hallitukselle ja sieltä valtuustoon sitten tullut esitys. Onko tekninen
johtaja siellä linjoilla?

[0:45:03] Tekninen johtaja Jaana Koota

Puheenjohtaja, täällä olen.

[0:45:06] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Käytätkö ensimmäisen puheenvuoron asiasta?

[0:45:09] Tekninen johtaja Jaana Koota

Kyllä, kiitos. Tosiaan, Viialan liikuntahallin osalta tässä on kyse
tämän vuoden määrärahamuutoksesta, määrärahaosuuden
muutoksesta, mutta myös siitä hankkeen kokonaismäärärahan
muutoksesta, elikkä siinä esittelytekstissä on avattu sitä, että miten
nämä kustannukset ovat muodostuneet, ja arvioidaan niiden
muodostuvan. Elikkä tosiaan, meillä se kokonaisbudjetti on 7,7
miljoonaa, ja nyt sitten (lisä- ja muutostyötarpeet) [0:45:42], mitä
on hyväksytty, sen jälkeen on tarpeellista ottaa mukaan myös sitten
nämä niin sanotut riidanalaiset lisä- ja muutostyöt, jotka
mahdollisesti sieltä sitten vielä meille tulevat. Me tietenkin käymme
siitä Jatke Pirkanmaan kanssa tiukkaa keskustelua. Mutta sitten
lisäksi on hyvä ottaa mukaan lisäriskiä nyt sitten noin 800000:n
verran, jos tulee jotain lisätarpeita sitten vielä hankkeen lopun
osalta. Ja sen jälkeen (meillä) [0:46:28] on nämä infrahankkeisiin
kohdistuvat määrärahat, joita ei ole budjetoitu, ja niitä on tullut
tässä vaiheessa sitten hankkeen osalta esille. Mutta vastaan
kysymyksiin.

[0:46:46] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitos, Jaana. Sitten, onko mahdollisesti tekniselle johtajalle
kysymyksiä asiaan liittyen? Ellei, niin mennään sitten
päätösehdotukseen, joka on siellä sitten myöskin nelikohtainen, ja
mennään kohdittain. Eli siellä on ensimmäisenä kohta 1, jossa sitten
siirretään sieltä keskuskeittiön määrärahasta tänne puheena olevaan
kohteeseen. Onko tähän jotakin? Ei ole puheenvuoropyyntöjä, eli
kohta on hyväksytty. Mennään kohtaan 2. Siellä sitten lisätään
tuloarvioon 45000 euroa. Tästä kohdasta keskustelua. Ei
keskusteluta, eli kohta hyväksytty. Kohta 3, jossa sitten
kokonaismäärärahaosuuteen tulee lisää 250000 euroa, ja tuloarvioosuuttakin vähän kasvatetaan. Tästä keskustelua. Ei keskusteluta, eli
kohta hyväksytty, ja sitten on vielä kohta 4, eli sinne tulee sitten
vielä näihin infrakustannuksiin se 210000 euroa. Tästä keskustelua.
Ei keskustelua synny, joten kohta hyväksytty, ja näin ollen koko
päätösehdotus tullut hyväksyttyä, ja asialistan kohta loppuun
käsitelty.
Ja sitten jatketaan näillä talousasioissa, eli ollaan kohdassa 111:
vuoden 2021 talousarvion toinen muutos, ja investointiosa on siellä.
Ja, tuota, täällä onkin sitten tätä tekstiä vähän enemmän. Olikos
teknisellä johtajalla tästä – oliko sinulla jokin esitys tästä? Ei ole
esitystä.

[0:48:53] Tekninen johtaja Saila Kallioinen

Puheenjohtaja, minä voisin ottaa tähän nyt tällaisen hieman
selventävän Excelin, jossa ehkä hahmotetaan yksinkertaisemmin
sitä, mitä nuo talousarviomuutokset koskevat. Elikkä siinä tosiaan
meillä –

[0:49:09] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Odota Jaana hetki. Meillä on teknisiä haasteita. Saadaan näkyviin se.
Ei ihan vielä.
No niin. Nyt näkyy Exceliä.

[0:49:44] Tekninen johtaja Jaana Koota

Hyvä. Tosiaan, tähän Excel-taulukkoon on nyt koottu se, mikä –

[0:49:49] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Näkyykö se sinne saliin, täytyykö vähän suurentaa? Joo. Joo.
Eturiviin näkyy, mutta muut eivät näe. Ai jaa, ei näy eturiviinkään
kuulemma.

[0:50:00] Tekninen johtaja Jaana Koota

Ei näy eturiviin. No, jos minä laitan tämän valtuutetuille sitten
erikseen vielä.

[0:50:05] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No, se on hyvä. Joo, laita vain. Mutta käy vähän sitä periaatetta nyt
läpi, ja, tuota.

[0:50:12] Tekninen johtaja Jaana Koota

Joo. Jos näkyy vihreä sarake – (Puheenjohtajan välihuuto.)
[0:50:18] Vihreä sarake näkyy, niin siinä on ne hankkeet tai
hankeryhmittäiset investoinnit, joista tämän vuoden osalta
määrärahaosuudesta jää käyttämättä. Usea, suurin osa näistä
hankkeista on jatkuvia hankkeita, elikkä ne eivät välttämättä ole
yksivuotisia vaan jatkuvat useamman vuoden ajan, elikkä tämä
jaksottaminen näiden määrärahojen osalta on alkuvaiheessa ollut
vähän arvailujen varassa, mutta kun hankkeet ovat edenneet, niin
on pystytty tarkentamaan muun muassa maksupostitaulukon
mukaisesti, mikä tulee olemaan arvioitu toteuma tämän vuoden
osalta, ja vastaavasti mitä jää sitten tulevien vuosien osuudeksi.
Sitten siellä punaisella on merkitty niitä, jotka tarvitsevat nyt sitten
tämän vuoden osalta investointimäärärahaosuuteensa lisäystä, ja

siellä on esimerkiksi sellaisia hankkeita kuin esimerkiksi Hukari,
Savolankentän huoltorakennus, sitten Luhtitie-Lyhteentie, ja nämä
on hankkeita, jotka on toteutettu jo viime vuonna, mutta sitten
hankkeen loppuvaiheessa niin kuin viimeistelytöiden tekeminen on
sitten talven vuoksi siirtynyt tälle vuodelle. Elikkä viimeistelytyöt on
esimerkiksi Hukarissa tehty sitten tämän vuoden puolella, ja koska
siellä ei tälle vuodelle ole sitten sitä määrärahaosuutta, mutta sitten
kustannukset kohdentuvat tälle vuodelle, niin sitten täytyy, meidän
täytyy investointiohjelman sisältä hakea sitten sitä rahoitusta, ettei
tarvitse, että pystytään toimimaan tosiaan sitten sen
investointiohjelman sisällä, ettei tarvitse hakea varsinaista
lisämäärärahaa. Mutta näitä on pystytty tarkastelemaan niin, että me
tosiaan pysytään sen meidän investointi,
kokonaisinvestointimäärärahan sisällä, ja osa siitä jää sitten tänä
vuonna käyttämättä, mutta ne kohdentuvat osissa hankkeissa sitten
tuleville vuosille.
Elikkä tämä on se periaate, millä nyt on tarkasteltu, ja tosiaan, tämä
on syyskuun toteuman mukaan katsottu, koska kesällä suurin osa
investoinneista on saatu käyntiin ja toteutukseen, ja on pystytty
arvioimaan sitten, että mikä on sitten tämä loppuvuoden toteuma ja
mahdollinen jäävä, käyttämättä jäävä investointimäärärahaosuus tai
mahdollisesti tarvittava investointimäärärahaosuus. Mutta vastaan
mielelläni kysymyksiin.

[0:52:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitoksia Jaanalle, ja tämä esitystapa, mikä sinulla tässä on –
tämä Excel – voisi varmaan jatkossakin olla sellainen ihan hyvä tapa
esittää, että tässä äkkiä, kun lukee vain näitä pötköjä täältä, niin ei
ihan aukea aina se, että mikä siirtyy mihinkäkin ja niin edelleen,
mutta että tosiaan, tämä liittyy osin tähän, että kirjanpidollisesti
saadaan asiat sitten oikeaan järjestykseen. Ja niin kuin Jaana sanoi,
niin ei tarvitse sitten hakea kokonaisuudessaan määrärahaylitystä,
vaan niitä siirretään sitten, näitä.

[0:53:30] Tekninen johtaja Jaana Koota

Jalostamme edelleen tätä esitysmuotoa tulevaisuudessa.

[0:53:33] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Joo, tämä vaikuttaa oikein hyvältä. Onko kysymyksiä, huomioita
tässä vaiheessa tähän, muutoksiin? Ei herätä keskustelua. Eli
mennään sitten päätösehdotukseen, elikkä, tuota, näitä on täällä
kaikkinensa yhdeksän kohtaa, enkä ajatellut alkaa niitä kyllä
lukemaan, että onko näihin jotakin vai voidaanko päätösehdotus
tällaisenaan hyväksyä? Ei näy puheenvuoropyyntöjä, elikkä
keskustelu päättyy, ja päätösehdotus on tullut hyväksyttyä, ja
asialistan kohta näin ollen loppuun käsitelty.
Ja sitten päästään asialistan kohtaan 112: vuoden 2021 talousarvion
2. osa / investointimuutos. Ja siellä sitten on myöskin liitteitä
kohtuullinen määrä, eli siellä on käyttötalousosan
talousarviomuutokset, niistä selvitykset, siellä on sitten
tuloslaskelmaa ja investointiosaa ja sitten vielä rahoituslaskelmaa. Ja
onko kaupunginjohtajalla ensimmäinen puheenvuoro asiasta?

[0:54:52] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Kiitos, puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tuosta, jos, tuota,
tekniikka toimii sen verran, että saadaan yksi dia tuonne näkyviin.
Jahka se sieltä löytyy, niin käyn ihan pääkohdittain siitä läpi. Meillä
on talousjohtaja Mari tehnyt kattavat selvitykset, jotka löytyvät sieltä
liiteaineistosta, mutta, tuota, mahtaakohan se löytyä tuolta.
Jos ei löydy, niin mennään ilman dioja näin ollen eteenpäin, mutta,
tuota, joka tapauksessa viime valtuustonkokouksessa käytiin läpi sitä
edellistä talouskatsausta, ja jonkin verran siihen peilaten on tässä
tosiaan nyt tullut muutoksia, ja ehkä sellaiset keskeiset, isoimmat
muutokset, jos lähdetään tästä katsomaan, ne näkyvät toki tuolla
hallintopalveluiden kokonaisuudessa ja kaupunkikehityspalveluissa,
ja siellähän omaisuuden myyntiin liittyviä eriä, ne eivät tosiaan kaikki
nyt tämän vuoden aikana toteudu. Siellä hallintopalveluissa muun
muassa Akaan Porttiin, myyntiin liittyvä kokonaisuus, vaikutus
tuollainen noin 700000 euroa kaiken kaikkiaan, ja sitten Tietotaloon
liittyvä kokonaisuus esimerkiksi, niin sen osalta ei vielä tänä vuonna
kaupat toteudu. Siinä täytyy tehdä joka tapauksessa maankäyttöön
liittyviä tarkasteluita, ja tuossa kaupunginhallituksessa vielä tuli
tahtotila myös siitä, että selvitetään Tietotalon käyttöä myös sitten
mahdollisissa nuorisotiloihin liittyvissä ratkaisuissa. Eli tämän
tyyppistä tarkastelua tehdään siellä.
No, sitten tosiaan kaupunkikehityksen puolella: siellä puhutaan maaja metsäomaisuudesta. Nythän meillä elinvoimalautakunta on
käsitellyt myyntiin tulevia tontteja. Siellä puhutaan ihan mittavasta
kokonaisuudesta, mutta toki ne jaksottuvat sitten varmasti
pidemmälle ajalle, mutta kerros- ja rivitalotonttien osalta karkeasti –
olikohan noin 1,5 miljoonaa euroa. Toki siellä sitten tasearvot ja
muut vaikuttavat, että se tulosvaikutus ei ihan sitä luokkaa ole, ja
samaten siellä on ollut metsä- ja muita maa-alueita käsittelyssä, ja
ne tulevat tuossa nyt sitten myöhemmin kaupunginhallitukseen, ja
vielä tehdään niin kuin maankäytön ja strategian, maankäytön

näkökulmasta vähän sellaista tarkastelua, että mitkä niistä lopulta
sitten sellaisia on, mitä myyntiin kannattaisi sitten laittaa.
Mutta siinä ehkä tosiaan hallintopalveluiden ja kaupunkikehityksen
osalta. Siellä kaupunkikehityksessä toki kaavoitukseen liittyen: siellä
on painetta, ja sitten toki on tuo kaupunkimarkkinoinnin
kokonaisuus. Tärkeitä osa-alueita. Mutta sitten jos mennään tuonne
soten puolelle, niin siellä tosiaan ehkä suurimpana omaishoitoon
liittyvät palkkiot, uudet asiakkaat, eli asiakasmäärä on kasvanut
luonnollisesti, ja sitten koronan seurauksena erilainen palvelun
kysyntä, hoitotarvikkeet, erilainen – niin kuin tiedetään, koronasta
tulee hyvin monenlaisia kustannuksia. Asiakasmaksuissa,
kotihoidossa ei ole ihan päästy siihen tavoitteeseen, mikä on ollut.
Teknisellä puolella: siellä vaikuttaa tämä Elematic, toki niin kuin
positiiviseen suuntaan, eli mikäli tämä yhtiöittäminen toteutetaan
näin loppuvuodesta, niin vastikkeet, mitä kaupungille sieltä tulee
maksettavaksi, ne eivät toki tuossa sitten tämän vuoden osalta ehdi
täysmääräisesti tulla.
Mutta se, mikä näistä myös tosiaan puuttuu: on hyvä huomioida se,
että näissä muutoksissa ei ole vielä korona-avustuksia. Meillä oli
kesäkuun loppuun mennessä vähän reilu 600000 tullut
koronakustannuksia, ja tässä parhaillaan katsotaan, että mikä on
tilanne loppuvuoden osalta, ja sitä toki katsotaan, että paljonko sitä
avustusta lopulta sitten saadaan. Mutta näiden talousarviomuutosten
seurauksena tämä tilikauden alijäämä on noin 2,7 miljoonaa euroa.
Toki mielenkiinnolla, hieman jännitykselläkin seurataan, että
minkälaisia tekijöitä tässä vielä loppuvuodesta nousee esille.
Täällä on myös muutoksia näihin verotuloihin. Sitä verotuloarviota on
korjattu ylöspäin; me saamme marraskuussa vielä tuoreempaa
arviota. Tässä ei ole ihan täysmääräistä korjausta tehty, mitä se
ennuste näytti, mutta kumminkin – niin kuin näkyy – ihan tuntuva
talousarviomuutos. Mutta tässä, puheenjohtaja, lyhyesti.

[1:00:09] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitoksia, Antti. Olisiko kaupunginjohtajalle tai talousjohtajalle tai
toimialajohtajille jotain kysymyksiä asiaan liittyen?
Jaakko Leinonen.

[1:00:29] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kokouksen läsnäolijat ja seuraajat.
Kysyn tässä tästä kaupunkikehityksen toimialasta, että – on
tarkastuslautakunnassa vähän käyty tätä keskustelua, että meillä on

noin 3,5 miljoonaa budjetoitu myyntituloja, ja nyt sitten kun vuotta
on jäljellä, aktiivista työaikaa kuukausi, niin tulee tänne, että on pari
miljoonaa melkeinpä tästä pois, niin kysynpä nyt sitten ehkä
kaupunginjohtajalta tai kaupunkikehitysjohtajalta tai talousjohtajalta,
että miten, mitä meinataan toimenpiteitä tehdä, että tämä ei toistu
joka vuosi Akaassa? Kiitos.

[1:01:12] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Kiitos, tuota, Jaakolle, kysymyksestä. Tässä on toki monia syitä, että
ollaan nyt niin kuin aikataulullisesti tällä tavalla loppuvuodessa.
Meillä on kaupunkikehityksessä käyty nyt ihan ansiokkaasti läpi sitä
omaisuutta, mitä meillä vielä on myytävänä, ja täytyy sanoa, että
siinä on vielä ihan tiettyjen perustietojen osalta kaivamista, että ne
tiedot saadaan. Se on toki hyvä muistaa, että se myytävä omaisuus,
mitä mahdollisesti sitten myydään - ja toki niin kuin mahdollisimman
hyvään hintaan – se ei sinänsä häviä mihinkään, että sen takia meillä
on onneksi tuo tase, ja sinne kertyy sitä ylijäämää taikka alijäämää
kumulatiivisesti.
Mutta se kysymys siitä, että toistuuko tämä, niin kyllä nyt ollaan aika
pitkälle siinä pisteessä, että tämän lisäksi, mitä näitä eriä on ollut
tässä jo käsittelyssä elinvoimalautakunnassa ja tulee myöhemmin
kaupunginhallitukseen, niin siinäpä ne aika lailla kaikki on. Ja
näistäkin eristä, mitä siinä on, voi olla tosiaan, että niin kuin tuossa
äsken sanoin, niin ei lopulta kannata myyntiin laittaa, ehkä siitä
syystä, että siellä on poikkeuksellisen korkeat tasearvot, eli sieltä
saattaa tulla jopa tappioita. Tällaisia kohteita löytyy. Mutta sitten
myös se maankäytön näkökulma: se täytyy vielä tarkastella osana
tätä valmistelua. Nyt kun tulevaa suunnitelmakautta käydään tässä
läpi, ja sitä päästään valtuustoseminaarissakin käsittelemään aika
laajalti, niin siellä maanmyyntiin liittyvä taso – siinä on palattu jo
siihen tavallaan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen. Eli tämän
tyyppistä tilannetta niiltä osin tulevina vuosina ei ole odotettavissa,
koska meillä siinä määrin ei enää ole myytävää omaisuutta. Se
talous täytyy pitää tasapainossa muilla keinoin. Toki, kun meillä Akaa
on tällä hetkellä kohtuullisen hyvin vetovoimainen; meillä
muuttoliikkeen rakenne on hyvä, meillä syyskuun muuttoliike oli
positiivinen, se oli plussalla. Viime vuonna vastaavaan aikaan
syyskuu oli negatiivinen, niin meillä on kohtuullisen hyvä kysyntä, ja
meidän täytyy huolehtia, että meillä on sitä maata tarjolla myyntiin
pidemmälläkin aikavälillä hyvillä paikoilla, hinnoiteltuna valmiina.
Tätä päästään tarkastelemaan tuossa meidän maapoliittisessa
ohjelmassa. Mutta teemme ilman muuta parhaamme siihen, että
löydetään siinä se maltillinen taso, ja saadaan sillä maanmyynnillä,
tonttien myynnillä tuettua tätä Akaan hyvää kehitystä, koska se on
tässä tosi tärkeässä roolissa, että meillä on sitten tarjota tontteja
rakentamiseen ja sitä kautta monipuolista asuntoa kuntalaisille.

[1:04:11] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Janita.

[1:04:27] Valtuutettu Janita Puomila

Kiitos, puheenjohtaja. Ei itse asiassa ole kysymys, vaan enemmänkin
kommentti. Ja pohdin tästä esitystä, mutta todennäköisesti en
sellaista tule tekemään. Elinvoimalautakunnassa on käsitelty tätä
työpaja Horisontin tilaa ja sen vuokraamista, ja minä näen itse
todella ongelmallisena sen, että me olemme sinne laittamassa nyt
ilmastointikoneeseen rahaa, joka saattaa mahdollisesti aiheuttaa
vaikka joitain ongelmiakin siellä rakennuksessa, ja
vastuukysymykset on sitten kysymysmerkkejä siinä kohtaa, että
onko se niin kuin kaupungin vastuulla, koska kyseessä on kaupungin
laitteet, vai onko sitten vuokranantajan vastuulla. Ja, tuota, itse
näkisin, että tämän pitäisi olla sellainen asia, että vuokranantaja
hoitaa sen ilmastointilaitteen, jos haluaa tilaa kaupungille vuokrata.
Myöskin sopimukset pitäisi olla niin kuin kunnossa edes luonnoksina,
kun tällaisia asioita lähdetään viemään eteenpäin. Tällä hetkellä ei
ole vieläkään vuokrasopimusluonnosta edes nähty, ja me olemme
päättämässä pistää rahaa 85000 euroa kiinni kiinteistöön, jota
kaupunki ei omista.
Tuota, itse olen tehnyt tästä kaupunginhallituksessa esityksen, joka
niukin naukin hävisi, jolloin olisi sitten huomioitu, että se olisi siinä
vuokrassa tietyn aikaa, se ilmastointilaite, jotta se yrittäjä saisi sen
kulun sieltä kuitenkin katettua, mutta, tuota, niin kuin sanoin, niin
todennäköisesti en nyt lähde tästä kuitenkaan tekemään esitystä.
Mutta minä haluaisin kuitenkin, että kaupungilla otetaan nyt
huomioon, että tällaisia keikkoja ei enää tehdä, eli ei mennä
suullisilla sopimuksilla, vaan jos aletaan asioita hoitamaan ja tiloja
järjestelemään, niin niistä voidaan toki keskustella ensin, mutta
mitään ei luvata, ennen kuin on sitten vuokrasopimusluonnoksia
hyväksytetty kaupunginhallituksessa ja niin edespäin. Minun mielestä
on niin kuin kuntalaisten rahojen hassaamista tällainen ja vähän
kyseenalaisella tulevaisuudellakin. Kiitos.

[1:07:05] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitoksia, ja todella tuohon jatkan, Janitan puheenvuoroon, sen
verran, että tämä on varmaan monella tapaakin aika opettavainen
case, miten asian ei pitäisi edetä, elikkä tämä, että ei suullisia
sopimuksia mennä tekemään. Mutta se, että varmasti pitäisi ehkä
myöskin hyvin kartoittaa se, että mitä me ihan oikeasti tarvitsemme,
mikä on se tilanne, ja mihin tarkoitukseen sitä tarvitaan, ja sitten

lähteä niin kuin siitä liikkeelle, että tässä nyt tavallaan oli se
lähtökohta, että tässä oli kova kiire ja kova huoli siitä, että miten
tämä asia saadaan ratkaistua. Ja, tuota, sitten tässä ilmeisesti ei
ihan tämä sisäinenkään viestintä ja tiedonkulku kulkenut parhaalla
mahdollisella tavalla, että tässä on monta asiaa opittavana: se
kokonaisuus, mutta myöskin sitten tämä meidän sisäinen, sisäinen
tiedonkulku, niin se pitää myöskin olla sillä mallilla, että tiedetään,
mitä toinen käsi tekee, ettei se hääri toisen taskulla taikka ole
käymättä ja niin edelleen, että se – tämä ei ollut ihan malliesimerkki.
Mutta täällä oli Jaakko Leinosella vielä.

[1:08:18] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on todellakin esimerkki, miten ei pitäisi
kaupungin asioita hoitaa, yhteisiä rahoja. Kysynpä nyt tässä vain
sellaisen asian, että nythän todetaan niin, että kun, jos,
vuokrasopimus aikanaan kaikki päättyy, niin hakeeko kaupunki sitten
ne ilmastointilaitteet sieltä pois, ja kysynpä sitten, että mitä se
niiden purkaminen sitten aikanaan maksaa? Koska nythän me
tavallaan sitoudutaan sitten, että me puretaan aikanaan, kun
vuokrasopimus päättyy, ne laitteet sieltä, niin paljonko siihen
tarvitaan sitten aikanaan määrärahaa?

[1:08:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Tuolla kaupunkikehitysjohtaja viittoilee, niin ole, Lasse, hyvä.

[1:09:07] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Tarkoitus on siihen
vuokrasopimukseen nimenomaan kirjata tämä purkupykälä niin, että
kaupunki voi joko jättää ne sinne tai purkaa ja viedä pois. Ja
tämähän sitten ratkaistaan siinä tilanteessa, kun se vuokrasopimus
päättyy, elikkä mehän emme tässä vaiheessa tiedä, kuinka kauan
siellä ollaan. Jos me olemme siellä – toivottavasti – hyvin pitkään,
niin ne laitteet ovat sitten jo elinkaarensa päässä, ja ei ole varmaan
järkevää silloin niitä purkaa sieltä. Mutta kirjataan se sillä tavalla
sinne, että se mahdollisuus jää meille sitten päätettäväksi, niin ei
tule siitä sitten ylimääräisiä kustannuksia. Mutta jos vuokrasopimus
on lyhyempi, ja ne laitteet ovat ihan käyttökuntoiset ja näin poispäin,
niin silloin ne voidaan sieltä sitten purkaa, jos se katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi.

[1:09:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitoksia. Sitten, onko vielä kysymyksiä, kommentteja? Ei ole.
Mennään sitten päätösehdotukseen. En aio sitäkään lukea, vaan
hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
vuoden 2021 talousarvioon seuraavat muutokset, ja täällä on sitten
ensimmäisenä tuloslaskelmaosaan liittyvät asiat. Siitä keskustelua.
Keskustelu päättyy. Sitten siellä on rahoitusosa, anteeksi,
investointiosa. Ei herätä keskustelua. Rahoitusosa. Ei myöskään.
Tulorahoituksen korjauserät. Antolainauksen muutokset. Ja vaikutus
maksuvalmiuteen -1161300 euroa. Eli ei herättänyt keskustelua,
elikkä näin ollen valtuusto on hyväksynyt hallituksen esityksen, ja
näin ollen asialistan kohta 112 on loppuun käsitelty.
Ja sitten päästään asialistan kohtaan 113: muut asiat. Ja täällä on
sitten, tuota, listalla Akaan hyvinvointikeskuksen taloudellinen
loppuselvitys. Sehän ei varsinaisesti valtuuston asia muuten ole,
mutta haluttiin tuoda se valtuustolle tiedoksi, koska kyseessä oli
kuitenkin mittava investointihanke Akaan kaupungin talouden ja
toiminnan näkökulmasta, niin se on nyt siellä sitten valtuustolle
tiedoksi. Herättääkö kysymyksiä, kommentteja, puheenvuoroja? Ei
herätä, eli merkitään tämä asia tiedoksi. Ja sitten
kaupunginjohtajalle seuraava puheenvuoro.

[1:11:54] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut. Tiedoksi ja ehkä sillä
tavalla niin kuin muistutuksena tässä kohtaa, että meillä tosiaan
valtuustoseminaari lähestyy, eli 8.-9. marraskuuta, ja siihen liittyen
nyt varmaan huomenna tai viimeistään ylihuomenna tulee teille
tällainen ennakkotehtävä. Liittyy meidän kaupunkistrategian
uudistamiseen. Sehän on meillä yksi sellainen iso teema silloin
ensimmäisenä päivänä, ja tosiaan, jos vain suinkin ehditte, niin olisi
hieno juttu, jos pystyisitte vastaamaan siihen kyselyyn. Se on linkin
takana oleva tällainen Webropol-kysely, ja sen perusteella saadaan
sitten jo vähän eväitä siihen ensimmäisen päivän työskentelyyn.
Tämä tällaisena muistutuksena, että jos ei viestiä kuulu, niin
kannattaa, voi ehkä sitä roskapostia käydä myös vilkaisemassa.
Mutta tällainen on tuloillaan, ja jos tosiaan epäröitte, että onko
sellaista tullut, niin olkaa meihin yhteydessä, niin sitten selvitetään,
mihin on kysely mennyt.

[1:13:06] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, hyvä. Kiitoksia, elikkä kotitehtäviä sitten tulossa. Sitten
Jaakko.

[1:13:20] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Terveisiä tarkastuslautakunnasta! Käsiteltiin
maanantaina sidonnaisuusilmoituksia. Seuraavat henkilöt ovat
antaneet sidonnaisuusilmoituksen: Joronen Hanni, Järvinen Hannu,
Kallioinen Saila, Kariniemi Eija, Peltola Antti, Puomila Janita, Rajala
Sami, Rantala Harri, Salonen Jouni, Leinonen Jaakko, Rupponen
Mika. Noin 30 puuttuu, eli hopi hopi.

[1:13:43] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, hopi hopi sitten.

[1:13:44] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Eli totean nyt tässä vielä, että kaupunginhallituksen jäsenet,
kaupunginhallituksen varajäsenet, lautakuntien esittelijät,
elinvoimalautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

[1:13:59] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Joo, ne on hyvä hoitaa ajan tasalle. Sitten täällä oli Annilla
puheenvuoro.

[1:14:11] Valtuutettu Anni Määttä

Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä tosiaan, valtuustoaloite. Ilmeisesti on
saapunut sinne pöydällesi. Hieno juttu, ja allekirjoituksiakin löytyy
oletettavasti sieltä. Onko määrä selvillä, miltä näyttää?

[1:14:34] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

29 on tässä vaiheessa.

[1:14:35] Valtuutettu Anni Määttä

Ihan mahtavaa. Eli 29. Hieno juttu.
Elikkä tosiaan, valtuustoaloite. Akaan kaupunki hakee mukaan
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Akaan kaupungin
strategiassa yhteiset arvomme ovat turvallisuus, aktiivinen
avoimuus, vuorovaikutus, yhteisöllisyys, asukaskeskeisyys ja
kestävä kehitys. Strategian kärjen ”Akaa on kaunis” alla mainitaan,
että akaalaisten hyvinvointi lisääntyy. Turvallinen ja yhteisöllinen
Akaa edistää kaikenikäisten asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Tällä tähtäämme eriarvoistumisen vähentämiseen. Tätä tasa-arvoista
kohtelua lisäisi myös Akaan mukanaolo UNICEFin Lapsiystävällinen
kunta -mallissa.
YK:n Lapsen oikeuksien julistus on hyväksytty 20.11.1959 ja YK:n
Lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989. Lapsen oikeuksien sopimus
on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva, maailman laajimmin
ratifioitu ihmisoikeussopimus, joka luettelee lapsille kuuluvat
oikeudet. Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: syrjimättömyys
ja yhdenvertaisuus, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus
elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen.
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n Lapsen
oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child-friendly
cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.
Tätä me saisimme: Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka
avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lasten oikeudet toteutuvat
mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Malli antaisi Akaalle
välineitä tehdä vielä parempia ratkaisuja niin kaupungin hallinnossa
kuin lasten arjen palveluissa. Malli on tutkitusti kunnille ja
kaupungeille vaikuttava väline lasten oikeuksien edistämiseen. Malli
on myös linjassa kansallisen lapsistrategiatyön kanssa. UNICEF
tarjoaa mallia toteuttavalle kunnalle malliin liittyvät sisällöt ja
materiaalit sekä koulutusta ja digipalvelun kehittämistyön tueksi.
Lisäksi kaupunki pääsee mukaan Lapsiystävällinen kunta -verkostoon
ja saa sitä kautta verkoston tukea ja sparrausta. Mikäli kaupungin
kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallin kriteerit, saa
kaupunki Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttaa jo 44 kuntaa eri
puolilla Suomea, ja se tavoittaa lähes puolet Suomessa asuvista
lapsista. Tärkeää. Lapsiystävällisessä kunnassa jokainen lapsi saa
elää turvassa, jokainen lapsi saa harrastaa, jokaisella lapsella on
kavereita ja turvallinen aikuinen, jokainen lapsi saa äänensä
kuuluviin, jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa, jokainen

lapsi tuntee olevansa arvokas. Tähän me sitoudumme.
Lapsiystävällinen kunta -malli edellyttää kaupungilta koordinaattoria
ja koordinaatiotyöryhmää, joka on yhdessä koordinaattorin kanssa
vastuussa Lapsiystävällinen kunta -työn etenemisestä kunnassa.
Haku vaatii myös koko kaupungin sitoutumista pitkäjänteiseen lasten
oikeuksien edistämiseen, lasten ja nuorten osallistamista
lapsiystävällisyyden kehittämiseen sekä lapsia koskevien asioiden
valmisteluun ja päätöksentekoon. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta
ei siis ole vain sivistyksen toimialueen päätöksin vaikuttava linja,
vaan se on aina kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä jokaisen
kaupungin toimialueen läpi leikkaava asia.
Akaa sitoutuu toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla yllä
mainittuja teemoja, jotka tekevät meistä UNICEFin Lapsiystävällisen
kunnan. Samalla Akaan kaupunki alkaa valmistella oman
lapsineuvoston perustamista vanhus- ja vammaisneuvoston ja
nuorisovaltuuston rinnalle. Hakemalla UNICEFin Lapsiystävällinen
kunta –tunnustusta Akaa sitoutuu myös siihen, että jatkossa lapset
näkyvät vahvemmin Akaan strategiassa.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Akaa hakee
mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin sekä aloittaa
kehittämistyön tavoitteena Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen
saaminen. Ja minua vedettiin tuosta sen verran liivin liepeestä, että
ainakin 30 allekirjoitusta on tällä hetkellä. Kiitoksia.

[1:19:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

30 allekirjoitusta on, eli valtuustoaloite vastaanotettu ja lähetetään
sitten hallitukselle ja sieltä eteenpäin sitten toimialoille. Sitten –
Mervi Pulkkinen.

[1:19:31] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Akaan hallintosääntö, 134. pykälä
mahdollistaa valtuutettujen tehdä hallitukselle kysymyksen. Me
teemme kirjallisen kysymyksen Akaan kaupunginhallitukselle. Miksi
kaupunginhallituksen päätös pykälässä 332, tuomio asiassa
L20/30628 Viitasaari / Akaan kaupunki, miksi päätös on salainen? 2.
kaupunginhallitus teki päätöksen, jolla on merkittäviä taloudellisia
vaikutuksia. Miksi asiaa ei esitetty valtuustolle päätettäväksi? Mervi
Pulkkinen, Jari Näsi, Mika Setälä, Hannu Järvinen, Jouni Salonen, Heli
Einola-Virtanen, Jussi Halme, Timo Virtanen, Martti Laajoki, Hannu
Lius.

[1:20:21] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Otetaan kirjallinen kysymys vastaan, ja tähän on sitten,
oliko se muistaakseni kolme kuukautta aikaa sitten hallituksen sitä
vastausta laatia. Sitten täällä oli Laura Väisäsellä.

[1:20:48] Valtuutettu Laura Väisänen

Kiitos, puheenjohtaja. Ihan kysyisin näistä meidän ajankohtaisista
kulttuuri- ja tila-asioista, että kun Akaan kuvataiteilijat RY on hyvin
ymmärrettävästi ilmaissut pettymyksensä tapaan, jolla kaupunki
perui heidän tilavarauksensa näyttelytoimintaan kulttuuritila
Laaksolassa, niin selvyyden vuoksi nyt vielä tiedustelisin
viranhaltijoilta siellä etäyhteyden päässä, että kenen vastuualueelle
kaupungin organisaatiossa nämä näyttelyiden järjestämiseen liittyvät
asiat kuuluvat, ja lisäksi olisin kiinnostunut siitä, että minkälaisiin
toimiin on ryhdytty tai millaisia toimia on suunnitteilla, että tällaiset
ikävät tilanteet vältettäisiin jatkossa ja kulttuuritoimintaa voitaisiin
Akaassa mahdollistaa niin monipuolisesti ja tasapuolisesti kuin
mahdollista.

[1:21:35] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitos, ja kaupunginjohtaja vastaa.

[1:21:40] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt tosiaan tämän
tyyppisissä tilanteissa ja ylipäätään niin kuin kulttuuripalveluihin
liittyvissä kysymyksissä mennään tuonne sivistystoimen suuntaan, ja
siellä toimialajohtaja on toki Virve Jämsén. Ja, tuota, tällä hetkellä,
kun meillä ei tosiaan kulttuuri- tai tällaista, tuota, kulttuuripalveluista
sinänsä vastaavaa henkilöä, kulttuurikoordinaattoria, ole olemassa,
niin tarkoittaa käytännössä sitä, että myös Virve ihan oikeasti joutuu
näitä asioita siellä luonnollisesti selvittämään. Tässä kyseisessä
tapauksessa – meillä on nyt, on tosiaan tässä tilapalveluihin saatu
aikaisemmilla kierroksilla vahvistus tälle. Meillä on tilakoordinaattori
olemassa, ja hän on tässä kyseisessä tapauksessa etsinyt aika
aktiivisesti näyttelytiloja tähän kyseiseen tarkoitukseen, ja, tuota,
itsekin olen sovittelemassa tapaamisaikaa tämän organisaation
edustajan kanssa, jotta mietitään, että minkälainen tilaratkaisu

tähän kysymykseen löytyisi niin, että ne tilat palvelisivat tällaisen
näyttelyn järjestämistä. Siinä on aika paljon erilaisia vaatimuksia,
että siihen ei mikä tila tahansa tosiaan käy, mutta tähän pyritään
löytämään ratkaisua. Toivottavasti onnistuu.

[1:23:06] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitoksia. Joo, asia on kovasti keskusteluttanut kyllä.
Sitten Jaakko Leinonen.

[1:23:19] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Sellaista vain tiedoksi kaikille, että uudessa
hyvinvointikeskuksessa on erikseen lisätty lisätyönä rakennusaikana
nämä taidenäyttelyn mahdollistavat kiskot sinne, jotta taide
ilahduttaa sitten terveyskeskuksessa tai fysioterapiassa tai
hammaslääkärissä käyviä asiakkaita, ja siellä on myös koodilukot, eli
siellä voidaan myös ilta-aikaan, kun terveyskeskus on niin sanotusti
kiinni, järjestää vaikka näyttelyitä.

[1:23:51] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Näin. Sitten, nyt en näe enää pyydettyjä – ah, Janita. Ole hyvä.

[1:24:03] Valtuutettu Janita Puomila

Kiitos, puheenjohtaja. Taktisesti ihan viime hetkillä, että pääsen
puhumaan viimeisenä. Me tuossa porukalla vähän mietittiin, ja tämä
idea on pyörinyt vähän aikaisemminkin useamman valtuutetun
suulla, ja sitten tänään päätettiin, että nyt tämä ratkaistaan. Eli
Akaan Kokoomus on tehnyt tällaisen tapahtuman, kuin
Koulumatkalla, joka järjestetään 21.11 tänä vuonna. Ja ideana on
se, että me haastamme kaikki teidät valtuustoryhmät – pitäisi olla
kutsu tullut tänään – ja vanhempainyhdistykset, vanhemmat
lapsineen ja kaikki kiinnostuneet kuntalaiset kävelemään meidän
kanssa Toijalan koulujen näiden, tuota, taajaman koulumatkat. Ja
ideana olisi se, että lähdetään sitten sunnuntaina kello 17 Nahkialan
koululta ja kävellään tuonne vanhan terveyskeskuksen tontille, joka

voi mahdollisesti olla se tuleva uuden koulun tontti, ja sitten sieltä
terveyskeskukselta kävellään Pappilan koululle ja sieltä kierretään
sitten vielä Junkkariin ja Junkkarista Arvo Ylpön koululle. Sieltä sitten
ihan vieressä naapurissa on pihamaalla glögit ja piparit tarjolla, ja
sitten vielä reippaillaan toki sieltä takaisin Nahkialan koululle.
Ja ideana tässä on se, että voi kiertää joko koko lenkin tai sitten tulla
kävelemään vain sen oman lapsen koulumatkan tai sen
koulumatkan, mikä itseä kiinnostaa. Joten – haastamme teidät kaikki
kuntalaiset matkaan mukaan, ja matkaa kertyy noin kahdeksan
kilometriä, jos kävelee koko reitin. Ja, tuota, rauhalliseen tahtiin
mennään, jotta voidaan sitten myös ne pienimmät, perheen
pienimmät jäsenet, myös ne koululaiset, ottaa sinne mukaan
kierrokselle. Ja katsotaan vähän, millaisia ne oikeasti on, ne Toijalan
taajaman koulumatkat, ja heti kun tämä julkaistiin, tämä
Koulumatka, niin tuli kyselyä, että kai tämä tehdään muuallakin, niin
ajatuksena on ja tarkoituksena on, että myös ehkä tullaan sitten
Viialaan ja Kylmäkoskellekin kävelemään tässä tulevien kuukausien
aikana.
Mutta ei muuta kuin kaikki reippaasti innolla mukaan, ja viranhaltijat
toki ovat myös tervetulleita. Kiitos.

[1:26:40] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, ja päivämäärä oli 21. marraskuuta?

[1:26:42] Valtuutettu Janita Puomila

Kyllä, ja kello 17.

[1:26:48] Valtuutettu Saila Kallioinen

No niin. No niin. Sitten, nyt ei ole pyydettyjä puheenvuoroja, eli
kohta ”muut asiat” on loppuun käsitelty, ja näin ollen myöskin
kokous on päättynyt. Kop kop.

