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Litterointimerkinnät
sa-

sana jää kesken

(sana)

epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja

(-)

sana, josta ei ole saatu selvää

(--)

useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää

,.?:

kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko puheessa

[0:19:12] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja striimin seuraajat. Vuosi on
kääntymässä lopuilleen - poikkeuksellisen sellainen – mutta pääsimme jo
maistamaan vähän normaaliakin elämää; pystyimme pitämään valtuuston
kokouksia ihan livenä ja valtuustoseminaarin samoin tuossa marraskuun alussa.
Kaupunkimme kehityksessä on tapahtunut paljon myönteisiä asioita; paljon hyviä
hankkeita on vireillä. Väkiluvun kehityksessä tapahtunut muutos oli odotettu ja
mieluinen asia. Samoin nämä uudet kerrostalohankkeet Toijalan keskustaan –
lisääkin niitä toki Akaaseen mahtuu. Viialaan nousee koulukampus, ja Lidlikin on
tulossa kaupunkiin. Osaltaan valtuusto otti kantaa tässä syksyllä myös Toijalan
kouluverkkoratkaisuun. Katsotaan nyt, että kuinka asia sitten käytännössä lähtee
etenemään.
Meillä on tänään käsittelyssä ensi vuoden talousarvio, tulevien vuosien
taloussuunnitelma, joka pitää sisällään muun muassa mittavan määrän
investointeja, joilla pyritään pitämään Akaa elinvoimaisena ja viihtyisänä
kaupunkina asukkaille ja erilaiselle yritystoiminnalle. Toki tulevaisuus ja
hyvinvointialueen vaikutus varmasti montaa meistä mietityttää. Samoin se, että
olemme tekemässä tänään alijäämäistä talousarviota ensi vuodelle.
Sijaitsemme Suomen niin sanotussa kasvukolmiossa, ja kaupungissa on
havaittavissa eri aloilla hyvää tekemisen meininkiä. Yhteen hiileen puhaltamalla
meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä tulevaisuuden haasteista. Tässä
yhteydessä jo haluan lämpimästi kiittää kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä
kuluneesta vuodesta. Organisaatiomme on todennetusti tehokas ja ketterä
palveluiden tuottaja. Samalla toivotan tässä myös jo hyvää joulun aikaa ja
turvallista tulevaa vuotta kaikille. Kokous on avattu.
Ja sitten ihan näistä teknisistä asioista. Tosiaan, kun ollaan tässä nyt, tuota,
etäkokouksessa, niin Katariina on tänään lähettänyt niitä toimintaohjeita, ja nyt
kaikki toivottavasti ovat edelleen siellä linjoilla, mutta, tosiaan, silloin kun
puhutaan, niin pidetään sekä kamera auki että mikki auki, ja sitten, kun ei olla tai
pidetä puheenvuoroa, niin silloin laitetaan se mikki kiinni, niin se ei lähde
kiertämään, niin kuullaan kaikki sitten paremmin, ja pysyy myöskin nämä

yhteydet päällä, kun ei ole kuvat päällä silloin, kun ei olla sitten itse pitämässä
puheenvuoroa. Ja sitten siellä Katariinan ohjeissa oli niitä puhelinnumeroita, eli
mihin olette sitten yhteydessä, jos käy niin, että putoatte sieltä linjoita, koska me
siinä tilanteessa sitten keskeytämme kokouksen, ja varmistetaan sitten, että
kaikki ovat taas takaisin linjoilla, kun jatketaan asioiden käsittelyä. Mutta
toivottavasti kaikilla olisi sillä tavalla, että on ymmärretty, kuinka tässä toimitaan.
Ja puheenvuoropyynnöt sinne chat-kenttään. Minulla ei tässä minun padillani näy
räpylät, niin en pysty esimerkiksi niihin sitten reagoimaan, eli sen takia ne
puheenvuoropyynnöt sitten sinne chat-kenttään. Ja tuossa sitten, kun tehdään
nimenhuutoa, niin sitten sanotte selkeästi oman nimenne ja sitten, että olette
paikalla. Samalla lailla, jos joudutaan äänestämään joistakin asioista, niin sitten
kun äänestätte, niin sitten nimi ensin ja sitten jaa taikka ei, niin pysytään selvillä
siitä, että kuka on sitten mitäkin, minkäkin laisen äänen sitten antanut.
Hyvä, mutta ilmeisesti pelisäännöt on kaikille tältä osin selvät, ja sitten mennään
tuohon ensimmäiseen asialistan kohtaan, eli pykälä 132: kokoukseen osallistuvien
toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja tähän täytyy heti
aluksi myöskin todeta, että alkuperäinen kokouskutsuhan piti sisällään sen, että
kokouspaikkana olisi tämä Yhteiskoulun auditorio, mutta nyt sitten tästä
koronatilanteesta johtuen siirryttiin tähän etäkokousmoodiin, ja tämän
lainmukaisuus on sitten varmistettu myös tuolta kuntaliiton lakimieheltä, ja siinä
oli muutamia edellytyksiä, että tällainen muutos voitiin tehdä. Yksi oli se, että
valtuutetut on kaikki tavoitettava tällä muutosviestillä, ja näin on tapahtunut, eli
Katariina on kaikkiin ollut yhteydessä ja saanut kuitin asiasta. Sitten tämä muutos
tässä kokouspaikassa: todetaan tässä kokouksen alussa. Näin on nyt todettu, ja
tämä kirjataan myöskin pöytäkirjaan, niin näillä edellytyksillä tästä kokouspaikan
muutoksesta ei synny valitusperustetta.
Eli näin. Ja sitten lähdetään menemään eteenpäin, eli, tuota, muutoin valtuuston
kokous on kutsuttu koolle kaupungin hallintosäännön mukaisesti niin, että
esityslista on lähetetty asianosaisille vähintään viisi päivää ennen kokousta, ja
kokouksesta on myös julkaistu kuulutus valtuuston aiemmin päättämällä tavalla
yleisessä tietoverkossa Akaan verkkosivuilla. Eli voitaneen todeta, että kokous on
päätösvaltainen, tai, anteeksi, laillinen, ja kokous on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä, ja tämän asian
todentamiseksi sitten suoritetaan seuraavaksi nimenhuuto, ja Katariina, ole hyvä.

[0:25:48] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahola.

[0:25:53] Valtuutettu Sami Ahola

Ahola Sami täällä paikalla.

[0:25:55] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahonen.

[0:25:57] Valtuutettu Jukka Ahonen

Ahonen Jukka paikalla.

[0:26:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Einola-Virtanen.

[0:26:04] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Einola-Virtanen Heli paikalla.

[0:26:07] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Halme.

[0:26:09] Valtuutettu Jussi Halme

Halme Jussi paikalla.

[0:26:12] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Holkeri-Salmesvuori.

[0:26:18] Valtuutettu Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori

Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria paikalla.

[0:26:22] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Hyötyläinen.

[0:26:25] Valtuutettu Sami Hyötyläinen

Paikalla.

[0:26:30] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Joronen Hanni on ilmoittanut poissaolosta. Järvinen Hannu.

[0:26:36] Valtuutettu Hannu Järvinen

Hannu Järvinen on paikalla.

[0:26:39] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kallioinen.

[0:26:42] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kallioinen Saila paikalla.

[0:26:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koski.

[0:26:46] Valtuutettu Jouni Koski

Jouni Koski paikalla.

[0:26:50] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Knuutila.

[0:26:51] Valtuutettu Heikki Knuutila

Heikki Knuutila paikalla.

[0:26:54] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Käpylä.

[0:26:57] Valtuutettu Arttu Käpylä

Käpylä Arttu paikalla.

[0:27:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Laajoki

[0:27:05] Valtuutettu Martti Laajoki

Laajoki Martti paikalla.

[0:27:07] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Leinonen.

[0:27:11] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Leinonen Jaakko paikalla.

[0:27:14] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Liehu.

[0:27:17] Valtuutettu Vesa Liehu

Liehu Vesa paikalla.

[0:27:20] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Lius.

[0:27:35] Valtuutettu Hannu Lius

Hannu Lius paikalla.

[0:27:37] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Loppi.

[0:27:42] Valtuutettu Inka Loppi

Loppi Inka paikalla.

[0:27:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Maijala.

[0:27:47] Valtuutettu Antti Maijala

Maijalan Antti paikalla.

[0:27:50] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Määttä.

[0:27:52] Valtuutettu Anni Määttä

Määttä Anni paikalla.

[0:27:55] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Parikka.

[0:27:57] Valtuutettu Jouni Parikka

Parikka Jouni paikalla.

[0:28:00] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Pulkkinen.

[0:28:03] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Pulkkinen Mervi paikalla.

[0:28:05] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puomila.
Janita paikalla?
Nyt tuli näkyviin.

[0:28:36] Valtuutettu Janita Puomila

No niin. Kuuluuko? Toisella laitteella sitten sisään, kun ei meinaa
toimia tuo tietokone. Eli Puomila Janita on paikalla.

[0:28:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kyllä. Rajala.

[0:28:51] Valtuutettu Sami Rajala

Rajala Sami paikalla.

[0:28:53] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rantala.

[0:28:55] Valtuutettu Harri Rantala

Rantala Harri paikalla.

[0:28:57] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rupponen.

[0:29:01] Valtuutettu Mika Rupponen

Rupponen Mika paikalla.

[0:29:08] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rämö.

[0:29:09] Valtuutettu Harri Rämö

Rämön Harri linjalla.

[0:29:14] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Salonen.

[0:29:19] Valtuutettu Jouni Salonen

Salosen Jouni paikalla.

[0:29:22] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Setälä.

[0:29:27] Valtuutettu Mika Setälä

Setälä Mika paikalla.

[0:29:29] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Toivonen.

[0:29:31] Valtuutettu Maija Toivonen

Toivonen Maija paikalla.

[0:29:34] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Jouni.

[0:29:38] Valtuutettu Jouni Vaittinen

Jouni Vaittinen paikalla.

[0:29:41] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ja Vaittinen Kirsi.

[0:29:43] Valtuutettu Kirsi Vaittinen

Vaittinen Kirsi paikalla.

[0:29:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Virolainen Mikko on ilmoittanut poissaolosta. Virtanen Timo.

[0:29:50] Valtuutettu Timo Virtanen

Timo Virtanen paikalla.

[0:29:53] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Väisänen.

[0:29:56] Valtuutettu Laura Väisänen

Väisänen Laura paikalla.

[0:30:00] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Yli-Koivisto.

[0:30:02] Valtuutettu Mari Yli-Koivisto

Yli-Koiviston Mari paikalla.

[0:30:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ja varajäsenistä Koivula Kati.

[0:30:08] Varavaltuutettu Kati Koivula

Koivula Kati paikalla.

[0:30:11] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ja Nurmi Mira.

[0:30:15] Varavaltuutettu Mira Nurmi

Mira Nurmi paikalla myös.

[0:30:20] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Sitten nuorisovaltuuston edustaja Rantanen Atte.

[0:30:33] Nuorisovaltuutettu Atte Rantanen

Rantanen Atte paikalla.

[0:30:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ja viranhaltijat. Peltola.

[0:30:29] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Peltolan Antti paikalla.

[0:30:32] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puhka-Susi Mari.

[0:30:36] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi

Mari Puhka-Susi paikalla.

[0:30:39] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Sinivuori.

[0:30:43] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

Sinivuori Briitta-Liisa paikalla.

[0:30:47] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koota.

[0:30:50] Tekninen johtaja Jaana Koota

Jaana Koota paikalla.

[0:30:53] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Silván.

[0:30:57] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván

Silván Lasse paikalla.

[0:30:57] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Jämsén.

[0:31:01] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén

Jämsén Virve paikalla.

[0:31:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ja Anttila.

[0:31:08] Ma. perusturvajohtaja Elina Anttila

Anttila Elina paikalla.

[0:31:12] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ja allekirjoittanut, Koivisto, paikalla. Elikkä meillä oli varsinaisia
valtuutettuja 33 ja kaksi varajäsentä.

[0:31:22] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Kiitoksia. Eli näin ollen voitaneen todeta, että valtuusto on
myös päätösvaltainen. Eli kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Todetaan, todettu. Ja tässä yhteydessä vielä käsittelyjärjestykseen
sen verran, elikkä meillä on täällä, tuota, pykälä 137: vuoden 2021
talousarvion kolmas muutos, ja nyt kysyisin, että olisiko mahdollista,
että käsiteltäisiin tämä pykälä nyt ennen, koska muuten me
aloittaisimme käsittelemään talousarviota tuossa pykälässä 134, niin
käsiteltäisiin nyt ensin tämän vuoden kolmas talousarviomuutos ja
mentäisiin sen jälkeen sitten käsittelemään vasta ensi vuoden
talousarviota. Sopiiko tällainen käsittelyjärjestyksen muutos?

[0:32:18] (-)

Kyllä kelpaa.

[0:32:21] (-)

Jep.

[0:32:23] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Jaakko Leinonen.

[0:32:25] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Kyllä, sopii vallan hyvin tällainen
käsittelyjärjestyksen muutos.

[0:32:30] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Muita puheenvuoropyyntöjä ei asiaan ole, joten todetaan, että
muutetaan tältä osin käsittelyjärjestystä, eli tuo 137-pykälä
käsitellään siinä, missä pitäisi käsitellä 134, ja siitä lähdetään sitten
juoksuttamaan normaalisti alaspäin.
Näin, elikkä asialistan kohta 132 on loppuun käsitelty, ja päästään
asialistan kohtaan 133: pöytäkirjantarkastajien vaali ja
tarkastusajankohdan määrääminen. Ja täällä sitten meillä olisi
pöytäkirjantarkastusvuorossa Heli Einola-Virtanen ja Jussi Halme.
Sopiiko Helille ja Jussille toimia pöytäkirjantarkastajina?

[0:33:15] Valtuutettu Jussi Halme

Kyllä sopii.

[0:33:18] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Helille sopii myös.

[0:33:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä, eli teidät on sitten valittu pöytäkirjan tarkastajiksi, ja toimitte
sitten samalla äänten laskijoina. Ja valtuusto määrää pöytäkirjan
tarkastettavaksi maanantaihin 20.12.21 kello 15 mennessä, ja
tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään keskiviikkona
22.12.21 Akaan kaupungin kotisivuilla internetissä. Ja tähän ei liene
puheenvuoropyyntöjä, ei ole, joten asialistan kohta on loppuun
käsitelty. Ja näin ollen päästään sitten asialistan kohtaan – eli
otetaan nyt sieltä sitten se 137-pykälä, joka käsitellään nyt tässä
vaiheessa, eli vuoden 2021 talousarvion kolmas muutos. Ja tässä
varmaan nyt sitten ensimmäinen puheenvuoro kaupunginjohtajalle.
Ole hyvä, Antti.

[0:34:21] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja striimin päässä
olijat. Tosiaan, meillä on tässä nyt vuoden kolmas talousarviomuutos
käsillä, ja käyn tässä nyt ihan pääkohdat läpi, ja niin kuin
esittelytekstistä huomaa, niin siellä ensimmäiset
talousarviomuutokset tosiaan kohdistuvat
kaupunkikehityspalveluihin. Siellä tuodaan alaspäin maan myyntiin
liittyvää ennustetta. Lisäksi siellä kaavoituksen puolella on ollut
hieman menopainetta, joten sitä korjataan siellä, ja lisäksi sitten
joukkoliikenteessä on saatu muun muassa valtion avustuksia, jotka
sitten huomioidaan, ja sillä tavalla kokonaisvaikutus näkyy tuossa
nettomenoissa, noin 727000 euroa.
Perusturvalautakunnan puolella: siellä selkeästi isoin kokonaisuus
löytyy tuolta lastensuojelun sijaishuollon kustannuksista. Tämä on
tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös, josta lankesi tälle
vuodelle maksettavaksi noin, vaikutus 1,2 miljoonaa euroa, ja siitä
on toki sitten häntiä tuonne ensi vuoden puolelle. No, siellä sitten
vanhuspalveluiden puolella kaiken kaikkiaan sairasloma, sairaslomien
kehitys ei ollut ihan niin myönteinen, vaikka se kehitys on ollut hyvä,
mutta joka tapauksessa ei ihan sellainen, mitä ennakoitiin, ja siellä
on henkilöstökuluissa jonkin verran ylitystä, ja sitten siellä on lisäksi
asiakasmaksutuloissa, erilaisissa, näkyy kaiken kaikkiaan alitusta, eli
sieltä tulee ne suurimmat muutokset. Ja sitten kokonaisuudessaan
teknisen toimen puolella vastaavasti budjetti alittuu sellaisen noin
360000 euroa.

No, sitten jos mennään tänne verorahoitteisten tulojen puolelle, niin
tosiaan, saatiin harkinnanvaraista valtion avustusta vähän reilu 1,2
miljoonaa euroa, eli se on täällä huomioitu, ja sitten haettiin koronaavustuksia noin 1,3 miljoonaa, ja täysmääräisesti sitä ei ole tässä
huomioitu, mutta näiden erotus joka tapauksessa tuohon 2
miljoonaan euroon, eli noin 800000 karkeasti. Lisäksi korkotuloissa
ja korkomenoissa pieniä muutoksia, ja näiden vaikutukset toki
näkyvät tuolla investointipuolella, erityisesti tuloissa – tuo maan
myyntiennusteen laskeminen, ja sitten tosiaan, näillä muutoksilla
niin kuin sinänsä ei vuosikatevaikutusta ole, että se on niin kuin plus
miinus nolla, mutta sitten tosiaan, täällä, niin kuin näette, niin on
sitten tämä kohta ”muuta”, ja tämä otettiin sen varalta – meillähän
on ollut Elematicin yhtiöittäminen tässä työn alla, ja toki tavoitteena
on ollut, että tehdään kaupat tämän vuoden loppuun mennessä,
mutta edellyttää sitä, että valtuuston päätös 27.10 saa lain voiman.
Tosiaan, eilen meillä hallintojohtaja oli yhteydessä tuonne hallintooikeuteen ja tarkisti tilanteen, niin nyt on (valitus) tullut, eli
tarkoittaa sitä, että nyt ei näitä kauppoja päästä solmimaan vuoden
loppuun mennessä, ja näin ollen sitten tosiaan, nyt tälle vuodelle
sitten tulee vielä nämä tulosvaikutukset, mitkä tässä on kaiken
kaikkiaan kuvattu. Eli vuosikatteeseen vaikutus tuollainen 1,5
miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan. Mutta tässä, puheenjohtaja,
lyhyesti esittely.

[0:38:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, hyvä. Kiitoksia, Antti, ja tosiaan, todetaan tuossa myös se,
että tietohallintojohtaja Asko Mäkinen on paikalla, hän jäi tuossa
nimenhuudossa äsken mainitsematta, mutta on paikalla, niin tulee
kirjatuksi sitten myöskin pöytäkirjaan. Ja tosiaan, tämä pykälä oli
sellainen, että kaupunginhallitus käsitteli sitä eilen, eli päätösehdotus
on, että kaupunginhallitus hyväksyy tämän ehdotuksen
yksimielisesti. Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, eli
näin ollen valtuusto hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti, ja
asialistan kohta on loppuun käsitelty.
Ja sitten päästään – mennään vähän takaisin ja otetaan sieltä se
pykälä 134 ja päästään Akaan kaupungin talousarvioon 2022 ja
taloussuunnitelma 22-26. Ja, tuota, täällä sitten tähän talousarvioon
liittyen, tosiaan, siellä on se talousarvio, taloussuunnitelma, liitteenä,
ja se on siinä muodossa, kuin se on ollut silloin, kun se on lähtenyt
hallitukseen, eli päivätty 7.12, eli se itse talousarviokirja ei sisällä
niitä muutoksia, mitä kaupunginhallitus siihen on tehnyt, vaan ne
kaupunginhallituksen tekemät muutokset löytyvät sitten tuosta
kaupunginhallituksen päätöksestä, eli mitä siellä on tehty, että se
kannattaa siinä huomioida, ja se nyt on tuolla mainittukin sitten, että
ei sisällä näitä muutoksia, niin se tällaisena teknisenä asiana tästä
talousarviosta.
Ja sitten tämä talousarvion käsittelyjärjestys on seuraava: elikkä
ensimmäisenä kaupunginjohtaja esittelee tätä talousarviota, ja sen
jälkeen, kun lähdetään puheenvuoroihin, niin ensimmäisen

puheenvuoron pitää kaupunginhallituksen puheenjohtaja, sen jälkeen
on ryhmäpuheenvuorot, ja niihin ohjeistin jo aikaisemmin, että
maksimissaan kahdeksan minuuttia per ryhmä. Sitten jos halutaan,
niin on mahdollisuus käydä yleiskeskustelua, ja vasta sen jälkeen
mennään sitten yksityiskohtaiseen käsittelyyn, ja siinä
yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään sitten ne muutosesitykset,
jos sellaisia on.
Eli, tuota, nyt sitten annan Antille ensimmäisen puheenvuoron. Ole
hyvä.

[0:41:13] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut linjoilla
olijat. Käyn tässä, tuota, lyhyesti talousarvioesityksen pääkohdat läpi
ja hieman taustaa; osittain tuttua asiaa myös tuolta meidän viime
valtuustoseminaarista, mutta tosiaan, tärkeää huomata se, mitä
puheenjohtaja tuossa mainitsi, eli tämä on se esitys, mikä lähti
omana esityksenä kaupunginhallitukseen, ja ne muutokset tosiaan
näkyvät sieltä, mitä hallitus teki, sieltä päätöspöytäkirjasta.
Tosiaan, ensi vuoteen lähdetään kohtuullisen positiivisissa yleisissä
talouden ennustelukujen valoissa, niin kuin näkyy, niin VM arvioi ensi
vuodelle tuollaista vähän vajaata kolmen prosenttiyksikön kasvua.
Sitten siitä seuraavalle vuodelle toki arviot näyttää siltä, että tullaan
hieman ehkä sille normaalimmalle tasolle, missä oltiin ennen
koronaa. No, tuossa aika tavalla koko kuntakenttä ja toki myös me
täällä Akaassa odotimme sillä tavalla mielenkiinnolla erilaisia
kuntapäätöksiä ja erityisesti päätöksiä valtionosuuksista ensi
vuodelle, ja joltain osin siinä oli toki pieni pettymys riippumatta siitä,
että viime vuonna valtionosuuksia saatiin kuntakentälle kohtuullisen
avokätisesti, mutta siellä niin kuin ehkä ne keskeisimmät, mitkä
siellä tuli negatiivisena yllätyksenä, oli toki se, että kustannustenjaon
tarkistusta ei ihan täysmääräisesti tehty, ja sitten tämä kikyvähennys, sitä ei näihin valtionosuuspohjiin korjattu, ja tarkoittaa
sitä, että jos ihan karkeasti asukasluvun suhteessa katsoo, niin
meillä se menetys oli noin 1,5 miljoonaa euroa.
No, tosiaan, toki kun tässä tulevaa suunnitellaan, niin strategia on
siellä vahvasti taustalla, ja pyritään löytämään sellaisia toimenpiteitä
ja tavoitteita, että ne vie meitä kohti tätä valtuuston hyväksymää
strategiaa. Eli se on tässä ilman muuta taustalla, ja meidän pitää
pystyä ylläpitämään sitä myönteistä, positiivista kehitystä talouden
tasapainon huomioiden, mitä tässä on nyt tehty. Mutta pääkohdista
voisi sen todeta, että tässä niin kuin prosessin aikana mehän
kävimme hyvin laajasti läpi erilaisia tasapainottamistoimenpiteitä;
käytiin läpi ei-lakisääteisiä palveluita hyvinkin laajasti ja niin kuin
nähtiin, niin kohtuullisen pienet euromääräiset volyymit meillä eilakisääteisissä palveluissa kokonaisuudessaan liikkuu.
Tosiaan, pyritään turvaamaan tämä kehitys jatkossa sillä tavalla,
että tämä talouden tasapaino tässä suunnitelmakauden aikana
pidetään hallinnassa, ja toki yksi historiallisen iso muutos, mikä

meillä on tässä käsillä, liittyy tähän sote-uudistukseen - ja vähän
tavallaan voisi puhua uudesta kunnasta - ja sen jälkeiseen aikaan,
jolloin meilläkin Akaassa kaupungin rooli on hyvin erilainen ja
tehtäväkenttä hyvin erilainen, mitä se on tosiaan tällä hetkellä. No,
niin kuin seminaarissakin käytiin läpi tätä meidän tämän hetken
kustannustasoa, ja jos katsotaan niin kuin nettokäyttökustannukset
euroa asukasta kohden, ja vähän vertailua, ja laitetaan Suomen
kunnat pienimmästä suurimpaan järjestykseen, eli edullisimmasta
kalleimpaan, niin Akaa on siellä 15. edullisin kunta, 15. pienimmät
nettokustannukset. Tuossa näkyy se kokonaiskehitys. Siellä näkyy
tilanne suhteessa koko Suomen – manner-Suomen – kuntiin, ja
sitten näihin verrokkeihin, mitä on tässä alapuolella, ja tarkoittaa
toki sitä, että tavallaan se talouden tasapainottaminen sieltä
menopuolelta tulee aina vain vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
Tosiaan, tämä talousarvioesitys on alijäämäinen noin 2 miljoonaa
euroa, ja tosiaan nyt ensi kevään aikana – ensi kevät on monellakin
tavalla mielenkiintoinen – mutta ajatuksena on se, että kevään
aikana suoritetaan tuossa puolivuotistarkastelu, tällainen
perälautatarkastelu, jolloin arvioidaan sitten mahdollisten uusien
toimenpiteiden käyttöönottoa, tehdään niistä mahdolliset tarvittavat
päätökset. Ja se, että minkä takia tämä on hyvä ajoittaa tähän
kevääseen, on se, että silloin meillä on jo käytössä tarkemmat tiedot
toki kuluvan vuoden verotuloarviosta, mutta sitten myös
verotuloarvioista vuodesta 2023 eteenpäin, eli sitä aikaa, milloin
sitten palvelut ovat sinne hyvinvointialueelle siirtyneet. Ja se on toki
erittäin tärkeä tieto, ja sitten täytyy monia asioita tarkastella sitten
siinä valossa vielä lisää. Mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin
totesin, niin se, että tässä niin kuin talousarvioesityksessä tämä
suunnitelmakausi on tasapainossa, mutta on selvää, että se myös
edellyttää mittavia toimenpiteitä, mikäli sitten verotulot ja
valtionosuudet eivät kasva arvioitua nopeammin. Ja tosiaan, tällä
suunnitelmakaudella veroperusteisiin ei esitetä muutoksia; tässä on
luonnollisesti huomioitu kaupunginvaltuuston 17.11 tekemät
päätökset, ja niin kuin silloin todettiin ja käytiin läpi, niin niillä tullaan
nyt seuraavat kaksi vuotta, on tultava toimeen.
Jos jatketaan näitä talousarvioesityksen pääkohtia, niin
henkilöstölisäyksissä pääpaino on nimenomaan näissä lainsäädännön
muutoksiin liittyvissä kysymyksissä ja jonkin verran palveluntarpeen
kasvuun liittyvissä kysymyksissä, mutta kunnalliseen toimintaan
tyypillisesti nämä lainsäädännön muutokset vahvasti vaikuttavat.
Toinen iso tekijä on toki sitten myös se, että nyt tässä niin kuin
omaisuudenmyynnissä, maanmyynnissä, on palattu niin sanotusti
normaalille tasolle, koska aikanaan saatiin vanhat alijäämät
kuitattua, ja ollaan toki – meillä on maaomaisuutta, mitä vielä
myydään, mutta siinä on tultava siihen normaalille tasolle, ja näinpä
se on tässä talousarvioesityksessä sitten huomioitu.
No, tässä ihan pääkohdat näistä henkilöstölisäyksistä. Kaikki eivät
ole suoria lisäyksiä, niin kuin näistä otsikoista näkyy, eli täällä on
kokonaan uudet ja työajanlisäykset, sitten on erilaiset
sisältömuutokset ja määräaikaisten vakinaistamiset, mutta
hallintopalveluista esimerkiksi siellä on tämä
sovellusasiantuntijayksikkö, eli tällaista ollaan aikeissa perustaa, ja
tuotetaan sitten palveluita muun muassa Valkeakoskelle, ja
kokonaisuus, joka siirtyy sitten hyvinvointialueelle vuonna 2023. Ja

työhyvinvointikoordinaattorin määräaikainen toimi, sen
vakinaistamista esitetään, eli siitä meillä on todella hyvät
kokemukset ja hyvä tekijä saatu tähän kyseiseen tehtävään.
Elinvoimalautakunnan puolella, rakennusvalvonnassa, siellä on
tarkastusinsinöörin määräaikaisen toimen vakinaistaminen ja sitten
on palvelusihteerin toimen luonnollisen poistuman myötä
muuttaminen enemmän asiantuntijatyöksi, eli muuttaminen
lupainsinöörin viraksi. No, sitten perusturvalautakunnan puolella
näkyy sitten jo enemmän näitä mitoituksen kautta tulevia
vaatimuksia; sosiaalityön puolella siellä on muun muassa
kuraattoreita, on sosiaalityöntekijää, eli tulee sitä kautta,
vanhuspalveluiden puolella, vaikka siellä näkyy toki, että on iso
määrä uusia vakansseja, niin ihan euromääräisesti noin isosta
uudesta määrästä ei ole, koska siihen sisältyy tämä
resurssipooliajattelu, joka aika pitkälle katetaan sitten tuolta sisäisin
järjestelyin, mutta toki siellä esimerkiksi Havulinnassa ja
Tarpiakodissa sitten mitoituksen nosto vaatii ihan uusiakin lisäyksiä.
No, sitten, tuossa nuo näkyvätkin: terveydenhuollon puolelta vielä
sairaanhoitajan määräaikaisen toimen vakinaistaminen. Mutta sitten
sivistyslautakunnan puolella sellainen ehkä uusi täällä, vakanssi, on
tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattorin toimi, ja tässä siihen,
aikaisempiin vuosiin verraten, kulttuuria lähestytään ehkä hieman
laajemmalla käsitteellä, ja nimenomaan, että se keskittyy tähän
tapahtuma- ja kulttuuriasioiden koordinointiin, ja sillä tavalla
varaudutaan jo tähän uuden kunnan rooliin ja tuleviin tehtäviin.
Liikuntapalveluiden puolella, siellä on sitten liikunnanohjaajan toimen
vakinaistaminen, ja teknisen lautakunnan puolella siellä on
kaupunginpuutarhurin toimen muuttaminen viraksi; eli liittyy ihan
käytännön työn sujuvoittamiseen, mahdollisuus sitten käyttää
tehtävässä julkista valtaa, koska on virasta kyse. Ja sitten lisäksi
tuolla kunnossapitopuolella on sitten lisäresursointi: yksi
kunnossapitotyöntekijä. Kaupunkikehityksen puolella muuten – siellä
on työllisyyden hoitoon liittyvä palvelusihteerin uusi määräaikainen
toimi, joka on tällä hetkellä hoidettu muunlaisin järjestelyin, mutta,
tuota, myös kokonaisuus joka hyvinvointialueelle aikanaan siirtyy.
Mutta tässä ehkä sellainen lyhyt koonti vielä näistä keskeisimmistä
muutoksista; tämän KV- meidän valtuustoseminaarin jälkeen, eli nyt
kun meillä on ollut asukasluvun osalta varsin myönteinen kehitys –
me olemme tuossa lokakuun lopun tilanteen tarkastelussa noin 0,6
prosenttiyksikön kasvussa, ja toki tämä asukasluku vaikuttaa myös
tähän meidän verotulokehitykseen, niin me käytämme kuntaliiton
ennustekehikkoa, ja ollaan siinä sitten huomioitu, eli päivitetty tähän
ennusteeseen tämä lokakuun lopun asukasluvun tilanne. Ja tosiaan,
sitten seminaarin jälkeen meillä tuli veroperustetta koskevat
päätökset; ne on huomioitu myös, ja tässä näkyy sitten näiden
toimenpiteiden yhteisvaikutus sitten noihin kaupungin verotuloihin.
No, teknisen toimen lisäsopeutusta on noin 140000 euroa, ja tuossa
sitten, mitä käytiin äsken vakansseja läpi, niin siellä tosiaan tuli
tällaisten valmisteilla olevien lainsäädännöllisten muutoksien
seurauksena mitoituksiin liittyviä lisävakansseja: yksi
koulukuraattorin toimi ja sitten sosiaalityöhön kaksi uutta
sosiaalityöntekijän virkaa, ja näillä toki euromääräinen vaikutus
168000 euroa, ja sitten tämä elinvoimalautakunnan yksi

määräaikainen palvelusihteeri. No, lisäksi meillä tämä liikuntahalli
valmistuu tässä keväällä, ja siihen tällaisen operaattorin hankintaan
on varauduttu, ja se on tässä nyt sitten huomioitu. Ja lisäksi teknisen
toimen puolella sitten muutamia yksittäisiä kokonaisuuksia, mitkä
tässä on nostettu esille, ja sitten samalla tavalla hieman esimerkiksi
perusturvan puolella on päivitetty tätä asiakasmaksukertymän
ennustetta, huomioitu se myöskin tuossa tulevassa budjetissa.
Ja tässä näin ollen näkyy nyt sitten kaupungin tuloslaskelma, eli
vuoden 2022 osalta 2 miljoonaa alijäämää, mutta sitten
suunnitelmakaudella tehdään töitä sen eteen, että talous pidetään
tasapainossa, ja niin kuin tuossa nähtiin, niin oleellista tulee olemaan
se, että me pystymme menokasvua hillitsemään ja samaan aikaan
vahvistamaan eri keinoin sitä meidän verotulopohjaa.
Tuota investointia, jos katsotaan, niin toiminnan ja investointien
rahavirta näkyy tässä, ja kyllähän meillä pääpaino meidän
investoinneissa on toki meidän rakennuksissa, kouluverkon
uudistamisessa, olemassa olevien investointien loppuun
saattamisessa, ja yritysalueessa – Akaa Point siitä nyt yhtenä isona
esimerkkinä.
Tässä näkyy sitten tosiaan tämä vuosikate, nettoinvestoinnit ja
tilikauden ylijäämän, alijäämän kehittyminen, ja näkyy se tosiaan,
että silloin viimeisellä hetkellä vuonna 2020 saatiin tämä tilikauden
kertynyt, vanha alijäämä sieltä katettua, ja nyt toki saatiin sitä
kautta tarpeellista lisäaikaa talouden tasapainon saavuttamiseen.
Tässä myös näkyy tämä nettoinvestointien kehitys, ja erityisesti
vuodesta 2015 eteenpäin on menty – luonnollisesti, kun talous on
ollut tiukilla – aika matalilla investointieuroilla, mutta se hyvin
herkästi johtaa myös siihen investointeihin syntyvään korjausvelkaan
eri tavoin, ja toki täällä nyt nämä rakennusinvestoinnit näkyvät,
mutta positiivista on toki se, että kun nämä isot investoinnit saadaan
tehtyä, niin sitten palataan normaalimmalle tasolle.
Jatkon osalta on ilman muuta tärkeää, että turhista rakennuksista
luovutaan. Meillä muun muassa kaupunginhallituksessa on ollut
käsittelyssä nyt nämä kiinteistöjen ylläpitoluokitukset, tämäkin
budjettiesitys pitää sisällään sitten niin sanotusti rakennusten
alasajoja, eli ylläpitokustannuksista päästään irti yli 200000 euron
osalta. Meidän pitää saada tehokas ja tarkoituksenmukainen
palveluverkko, eli ensi kevään tarkastelun yhteydessä, kun tätä
kouluverkon jatkotarkastelua katsotaan, niin siihen se järkevä
vaiheistus täytyy ilman muuta löytää. Ja niin kuin seminaarissakin
käytiin läpi, niin verotulopohjaa – ja erityisesti yhteisöverotulot,
kiinteistöverotulot – sitä pohjaa täytyy vahvistaa, että päästään
siihen, jotta päästään kuntien keskimääräiseen tasoon niin kuin
asukaslukuun suhteutettuna, niin puhutaan noin 5,4 miljoonasta
eurosta, eli erittäin isosta summasta. Pitää saada eri keinoin meille
lisää asukkaita; nyt on hyvä kehitys olemassa ja muuttoliikkeen
rakenne on hyvä, mutta sitä pitää pystyä ylläpitämään, ja ilman
muuta tänne lisää yrityksiä ja työpaikkoja ja sitä kautta myös sitten
kiinteistöveropohjaa. Ja ulkopuolisia investointeja ilman muuta;
meillä on yritysalueet, mitä me myymme ja haemme toimijoita, eri
tavoin investointeja. Tärkeä asia on sitten tämä toiminnan
kehittäminen ja digiloikka ja nimenomaan sen toiminnan
tuloksellisuuden parantaminen, ja sitä kautta toki myös tuottavuus ja

taloudellisuus siinä – ja tehokkuus – ilman muuta paranee. Ja se on
tärkeä tekijä.
Ja sitten, on luotava eri tavoin näitä kasvun edellytyksiä, ja
nimenomaan niin kuin samaan aikaan pyrkiä hillitsemään sitä
menokasvua. Mutta tässä, puheenjohtaja, lyhyesti. Vielä lopetan
tämän esityksen jouluisiin terveisiin tuosta Toijalan torilta, jossa oli
pukkiparaati. Kiitoksia.

[0:57:00] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitoksia, Antti, hyvästä katsauksesta, ja siinä oli koostettu
aika kivasti yhteen nyt se, että mistä tämä paketti sitten koostuu, eli
siinä oli ne muutokset, mutta näkyy myöskin sitten niitä haasteita,
mitä meillä tässä on.
Sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Rajala. Ole hyvä.

[0:57:27] Valtuutettu Sami Rajala

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät
kanssavaltuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat.
Käsittelimme talousarviota pitkään kaupunginhallituksessa. Käytiin
hyviä keskusteluja, tehtiin esityksiä, äänestettiinkin. Talousarviota on
myös käsitelty valtuustoseminaarissa sekä kaupunginhallituksen
seminaarissa. Olemme siis mielestäni valmistautuneet hyvin, ja
toivottavasti kaikki valtuutetut ovat päässeet osallistumaan,
osallistumaan keskusteluun riittävästi jo ennen tätä kokousta. Jostain
syystä Siri innostui tuossa, pahoittelut häiriöstä. Myös
valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat käsitelleet asiaa ja
toivottavasti löytäneet hyviä kompromisseja. Suuri kiitos heille tästä
jo etukäteen.
Kulunut vuosi on ollut monellakin tapaa erikoinen. Tunnelmat ovat
vaihdelleet vuoden mittaan useita kertoja. Korona on tuonut paljon
muuttujia, joita on ollut mahdoton ennakoida. Olemme saaneet
Akaata koskien hyviä ja ei niin hyviä uutisia. Vuoden parhaana
uutisena pidän ehdottomasti sitä, että Akaan väkiluvun lasku on
viimein saatu taittumaan, ja olemme saaneet, kääntäneet väkiluvun
laskun kasvuksi. Taustalla on useita ponnistuksia,
markkinointitempauksia, investointipäätöksiä, positiivista
näkyvyyttä. Toki suurin vaikuttava tekijä on tietenkin se, että Akaan
kaupunki on yksinkertaisesti vain hieno paikka elää ja yrittää. Itse
uskon, että mikäli vain useampi ihminen tietäisi, mitä arki meillä
Akaassa on, tänne varmasti haluttaisiin muuttaa entistä
aktiivisemmin.
Asukasluvun kasvu näkyy monissa asioissa. On hienoa, että emme
investoi uusiin kouluihin turhaan, vaan käyttäjiä niihin riittää

toivottavasti myöskin tulevaisuudessa. Pidän myös
kouluinvestointipäätöksiä erinomaisena vetovoimatekijänä, vaikka
tätä voi kunnan perustehtävänä varsinkin tulevaisuudessa pitääkin.
Hyvinvointikeskus takaa sote-palvelut lähipalveluina
hyvinvointialueen näkökulmasta katsottuna - kenties jonain päivänä
myös meidän akaalaisten näkökulmasta.
Asukasluvun kasvu näkyy myös verotuloissa. Vaikka
kunnallisveroprosenttia päätettiin Akaassa laskea, maksajien
lukumäärällä on suuri vaikutus euromääräiseen kertymään. Kuten
olen tavannut sanoa, verotuottojen arviointi ei ole suoraviivaista
prosenttilaskua.
Aluevaalit ovat jo noin kuukauden kuluttua tästä päivästä. Silloin
valitaan luottamushenkilöitä hyvinvointialueille. Vaalien tulosten
julkistamisesta alle vuoden kuluttua nykyinen kuntakenttä muuttuu
enemmän kuin koskaan aiemmin. Tähän muutokseen Akaa varautuu
päivittämällä strategiaansa. Vaikka taustatyötä tehdään paljon, ja
viranhaltijat osallistuvat useisiin muutosta valmisteleviin kokouksiin,
on tulevaisuus silti hämärän peitossa, kun soppaan heitetään vielä
mausteeksi TE-palveluiden siirto kuntakentälle vuoden 24 alussa. TEpalveluissa on paljon yhtymäkohtia myös sote-puolelle, joka siis
siirtyy vuotta aikaisemmin hyvinvointialueelle. Tästä tulee
väistämättä, tämä tulee väistämättä aiheuttamaan paljon työtä.
Toivonkin, että kaikkien näiden muutosten keskellä yksittäinen
kuntalainen ei unohdu, vaan hän saa palvelua vähintään entisellä
tasolla. Uskon silti, että Akaa pärjää hyvin myös tulevaisuuden
kuntakentällä.
Vuoden 22 talousarvion mukaan taloutemme on siis alijäämäinen. Se
on valitettavan yleinen ilmiö kuntien keskuudessa – emme siis ole
poikkeus negatiivisella talousarviollamme. Valtion koronasta johtuvat
tukitoimet kuntakentälle vuonna 20 ovat peittäneet alleen kuntien
rakenteelliset ja pysyvät ongelmat. Kuntien rahoituspohja ei oikein
riitä kattamaan kuntien lakisääteisiä palveluita ja välttämättömiä
investointeja. Emme siis ole taloushaasteidemme kanssa yksin,
mikäli se meitä lohduttaa. Muistutan edelleen, että ennen koronaa,
vuonna 2019, negatiivisen tilinpäätöksen teki 230 kuntaa, kun
kuntien lukumäärä kokonaisuudessaan on reilut 300. Siis kolme
neljäsosaa kunnista tekee alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Pysäyttävä
luku.
Kuntien palveluihin tulee jatkuvasti paljon muutoksia ja lisäyksiä, ja
kuitenkin rahoituspohja on pitkälti sama. Pelkään hieman koko
kuntakentän tulevaisuuden puolesta. Kuitenkin
taloussuunnitelmakausi meillä Akaassa on tasapainossa, vaikka
taloutta on edellä mainittujen muutosten johdosta yhä haastavampi
ennustaa. Sote-muutoksen lopullisia vaikutuksia kuntatalouteen on
lähes mahdotonta arvioida.
Akaa jatkaa tulevina vuosina rohkeita investointeja. Mielestäni se on
edelleenkin oikea tie. Olemme eläneet säästöliekillä vuosikymmenen.
Säästäminen ei kuitenkaan yksin ratkaise talousongelmia, vaikka
toivonkin, että talouskuria noudatetaan erityisesti käyttötalouden
puolella. Kuitenkin on huomattava, että pelkkä säästäminen johtaa
kaupungin elinvoiman kuihtumiseen, palveluiden heikentämiseen ja
veropohjan rapautumiseen. Investoinneilla houkuttelemme Akaaseen

sekä uusia kuntalaisia että toivottavasti myös uusia yrityksiä.
Asukasluvun kasvu ja hyvinvoivat yritykset ovat elinvoiman ja
tasapainoisen kuntatalouden peruskivet. Akaaseen perustetaan tällä
hetkellä verrattain paljon uusia yrityksiä. Pulaa meillä on
enemmänkin ehkä suurista työllistäjistä. Toki jokainen suurikin
työllistäjä on aloittanut toimintansa pienenä yrityksenä, joten toivon
paikallisille yrityksille menestystä, kasvua ja rohkeutta ottaa
riskiäkin.
Palvelut toteutamme jo tehokkaasti. Kustannuksia on käyttötalouden
puolella hankala vähentää, mikäli haluamme pitää palvelutason
nykyisen laisena. Toki lähes jokaisessa puheenvuorossa esiin
nostamani digitalisaatio, jonka myös kaupunginjohtaja hyvin
mainitsi, olisi hyvä keino lisätä tehokkuutta ja tuoda myös
kuntalaisille käyttöön heidän toivomiansa sähköisiä palveluita.
Digitalisaatiolla saisimme samaan aikaan parempia palveluita ja
vähemmän kustannuksia pitkällä aikavälillä. Näitä keinoja meillä ei
liikaa ole käytössä, joten meidän on mielestäni panostettava
digitalisaatioon ja löydettävä tähän hyvä yhteistyökumppani ensi
vuoden aikana.
Loppuun kiitokset erityisesti kaupunginhallituksen jäsenille ja
esittelijänä toimineelle kaupunginjohtajalle hyvistä keskusteluista ja
kokouksissa vallinneesta hyvästä ilmapiiristä. Haluan omasta ja koko
kaupunginhallituksen puolesta toivottaa oikein hyvää joulua ja
menestyksekästä uutta vuotta johtoryhmälle, koko kaupungin
henkilökunnalle, valtuutetuille sekä kaikille meille akaalaisille,
Muistutan vielä loppuun, että me kaikki kuntalaiset ja valtuutetut
olemme töissä Akaan kaupungin markkinointiosastolla, ja voimme
osaltamme vaikuttaa siihen mielikuvaan, mikä Akaasta syntyy.
Kiitoksia.

[1:04:05] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitoksia Samille. Ja sitten mennään ryhmäpuheenvuoroihin, ja
ensimmäisenä Sosiaalidemokraatit, ja Harriko puhuu?

[1:04:22] Valtuutettu Harri Rämö

Kyllä, kiitos, puheenjohtaja, Harri puhuu. Kaikille muillekin iltaa.
Vaikka nyt käsitellään erityisesti vuoden 2022 talousarviota, niin
kyllä katseet pitää siirtää vuoteen 23 sekä tämä suunnitelmakauden
loppupuolelle. Kuntien vuoden 22 talousarvio on historiallinen, sillä
se tulee olemaan viimeinen, jossa sote-menot ovat mukana.
Vuodesta 23 lähtien muutos tulee olemaan todella valtava. Kuntien
menot pienenevät arviolta 60 %, mutta vastaavasti myös tulot
valtionosuuksien muodossa pienenevät huomattavasti.
Tämänhetkisen arvion mukaan, kun Akaan saamat valtionosuudet
ensi vuodelle ovat noin 2120 euroa per asukas, ovat ne vuonna 2027

enää noin 490 euroa per asukas. Vähennystä on siis noin 1630 euroa
per asukas. Eli vaikka poistuu paljon menoa, poistuu myös paljon
valtionosuuksia. Kunnat, jotka ovat valtionosuusriippuvaisia, ovat
kuntia, joissa on ikääntynyt väestö ja korkea sairastavuus. Jatkossa
kunnat, joissa on vähän lapsia ja nuoria, saavat vähiten
valtionosuuksia. Eli laskennallisesti suhteellisesti eniten
valtionosuutta saavat ne kunnat, joissa lapsi- ja nuorisoikäluokkien
osuus on suurin. Myös verotulot tulevat alentumaan huomattavasti
vuodesta 23 lähtien. On arvioitu, että tuolloin kuntien
veroprosentista vähennetään noin 13 prosenttiyksikköä, jolloin
Akaan tuloveroprosentti olisi enää noin 9–10 prosenttia. Ilman
vuoden 22 veroprosentin alennusta se olisi 0,25 prosenttiyksikköä
enemmän. Kunnallisveron alennus tuolla 0,25 prosenttiyksiköllä tuo
Akaalle vuonna 22 noin 640000 euroa vähemmän tuloa, ja vuosina
22–23 tulonvähennyksen on arvioitu olevan yhteensä noin 1,5
miljoonaa euroa.
Huoli Akaan talouden kestävyyteen tulee vähenevien
valtionosuuksien ja verotulojen leikkauksien yhteisvaikutuksesta.
Toki mikään ei ole niin vaikeaa, kuin tulevaisuuden ennustaminen,
kun kellään ei ole sitä kuuluisaa kristallipalloa. Varmaa lienee kyllä
se, että sote-uudistus ei pelasta yhtään kuntaa. Tämän
suunnitelmakauden aikana joudutaan myös Akaassa tosissaan
miettimään, miten jäljelle jäävät palvelut järjestetään.
Kuntatalouteen vaikuttaa entistä enemmän, onko kunta
muuttovoittaja vai muuttohäviäjä, ja kaikki kunnat miettivät ja
etsivät keinoja saadakseen muuttovoittoa. Meidän tulee Akaassa
selvittää, mihin päin Akaata muutetaan kunnan ulkopuolelta, ja näin
strategisen johtamisen lähtökohdasta vahvistaa näiden asuinalueiden
vahvuuksia, jotta muiden alueiden heikkoudet vahvistuvat siinä
ohessa.
Asukasluvun kasvu on tärkeää, tai ainakin sen säilyttäminen
nykyisellään, koska vuonna 21 asukasluvun kasvu oli ilahduttavan
suurta. Toisaalta aluetutkija Timo Aro, jolta parisen vuotta sitten
ostimme laajan selvityksen, totesi, että asukasluvun kasvuun ei pidä
liikaa tuijottaa, vaan jopa tärkeämpää on se, keitä Akaaseen
muuttaa. Ennustetaan, että kriisikuntia ja pakkoliitoksia tulee. Toki
varmasti myös vapaaehtoisia kuntaliitoksia tullaan näkemään entistä
enemmän, ja varmasti kuntien välinen, kaikkia osapuolia hyödyttävä
yhteistyö tulee lisääntymään.
Vakaasta kuntataloudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Tuskin
haluamme tämän suunnitelmakauden lopulla todeta, että jälleen
keskustelemme siitä, onko Akaa kriisikunta vai ei, ja jos on, mitä
siitä seuraa. Kokemuksesta tiedämme, että alijäämän kattaminen on
kyllä vaikeaa ja aiheuttaa jopa harmaita hiuksia. Vuoden 21
alijäämäksi on tällä hetkellä arvioitu noin 2,7 miljoonaa euroa –
taitaa tänä iltana nousta 4,2 miljoonaan euroon. Ja nyt olemme
hyväksymässä jo valmiiksi 2 miljoonaa euroa alijäämäisen
talousarvion vuodelle 22 ja arvioimme, että suunnitelmakauden
lopussa laadittava talousarvio on tasapainossa. Se, että nyt
hyväksytään 2 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvio vuodelle 22,
on todella poikkeuksellista, enkä moista muista ainakaan ihan
lähihistoriasta Akaassa. Käytännössä elämme yli varojemme ja
hyväksymme sen. Toki alijäämä olisi vuodelle 22 640000 euroa

pienempi, jos emme olisi alentaneet veroprosenttia 0,25
prosenttiyksikköä vuodelle 22.
Viime aikoina Akaassa on alettu avoimesti keskustella myös meidän
todella heikosta yhteisöverotuotosta. Kuntien vertailussa Akaa on
jossain sijalla 280, kun Suomessa lienee 307 kuntaa.
Tulevaisuudessa tulopohjan laajentamisessa huomio pitää siis
kiinnittää myös yhteisöverotuottoihin. Akaan kasvun keskiössä on
vuonna 2016 tehty päätös uudesta hyvinvointikeskuksesta, ja
ehdottomasti se, että saimme monen vuoden jälkeen Akaaseen
kerrostalon tuonne Leskirouvan taakse ja melko pian sen jälkeen
Kinon kortteliin kaksi tornitaloa. Näillä on iso vaikutus myös
ulkopaikkakuntalaisten kiinnostukseen kasvavaa ja kehittyvää
Akaata kohtaan. Ja muuten, molemmat edellä mainitut yritykset ovat
myös hyviä yhteisöveron maksajia. Toivotaan, että kerrostalo- ja
omakotitalorakentaminen jatkuu myös ensi vuonna vilkkaana, ja että
myös rivitalorakentaminen alkaisi muinaisasutuksesta huolimatta.
Teollisuustonttien osalta olisi tärkeää, että Akaa Pointiin tulisi
muutakin toimintaa kuin raakapuuterminaali. Myyntityötä Akaa
Pointin eteen on tehty jo vuosia, mutta vielä ei ole tärpännyt. Se
päivä on kuitenkin aina lähempänä, kun sinne halleja alkaa
nousemaan. Ja Lentiläntien varressa meillä on hyvä paikka Postin
hallin ja Elematicin hallin välissä, hyvä yritysalue, ja kunhan siihen
saadaan kaava, kunnallistekniikka ja tontit asianmukaisesti julkiseen
myyntiin, niin siinä on oiva uusi teollisuusalue, joka vetää yrityksiä
laajasti puoleensa ja saa Akaaseen lisää yhteisöverotuloja ja
työpaikkoja.
Huolissaan tulee olla Akaan velkamäärän huimasta noususta. Ensi
vuonna meillä on arvioitu olevan velkaa 90 miljoonaa euroa; 5500
euroa per asukas. Vuonna 26 sitä arvioidaan olevan 130 miljoonaa,
eli 7700 euroa per asukas. Tämän vuoden lopulla velkaa on noin 70
miljoonaa euroa, eli 4300 euroa per asukas. Meidän velkataakka siis
nousee viidessä vuodessa 60 miljoonalla eurolla, mikä on 3400 euroa
per asukas.
Lyhytaikaista lainaa Akaalla on peräti 22 miljoonaa euroa, mikä
kuvastaa Akaan reaalitalouden ei niin hyvää tilaa. Palkat ja muut
juoksevat menot maksetaan lainarahalla, mikä on huolestuttavaa –
olkoonkin, että lainarahan hinta nyt on Akaalle todella edullista.
Ennustaako Yhdysvaltain inflaation voimakas nousu samaa myös
EU:ssa, ja pakottaako nousu keskuspankit nostamaan ohjauskorkoa
odotettua aikaisemmin? Enää ei puhuta, että inflaation nousu
Yhdysvalloissa olisi tilapäistä, ja kun se vaikuttaa korkoja nostavasti,
lisää se ehkä huomattavastikin Akaan lainanhoitomenoja, jotka nyt
ovat noin miljoona euroa vuodessa.
Vaikka ehdottomasti valtaosa nuorista käyttäytyy ja voi hyvin, täytyy
tulevaisuudessa huomiota konkreettisesti kiinnittää nuorten
kasvavaan, erimuotoiseen pahoinvointiin, ja erityistä huomiota tulee
kiinnittää syrjäytyneisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin niin
koulussa kuin vapaa-aikana, ja huomioida tämä uuden kunnan
palvelurakenteissa ja osoittaa toiminnalle riittävät määrärahat. Yksi
tämän päivän nuorisokulttuurin alalaji on niin sanotut katujengit,
jotka tuntuvat keskittyvän lähinnä ilkivallan tekemiseen,
häiriökäyttäytymiseen ja väkivaltaan. Tähän ilmiöön ja nuorten
häiriökäyttäytymiseen yleensä eräs hyvä keino vaikuttaa
ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti on ankkuritoiminta, jota myös

Akaassa ollaan virittämässä yhdessä Sisä-Suomen poliisilaitoksen
kanssa.
Omasta ja Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta kiitän
muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuotena, ja kiitämme
koko Akaan henkilökuntaa ja toimialajohtajia hyvästä ja
ammattitaitoisesta työstä. Ja erityisesti vielä kiitos Antille ja Marille.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022 kaikille teille edellä
mainituille toivottaa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä. Kiitos.

[1:13:45] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitoksia, ja sitten olisi Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro.

[1:13:53] Valtuutettu Maija Toivonen

Iltaa. (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:13:55] Kyllä, Maija täällä.
Kiitoksia. Kulunut vuosi on ollut aktiivinen ja rakentava monella
saralla. Akaan uuden liikuntahallin
rakennustyöt alkoivat vuoden
20 lopulla, ja uuden koulun kuluvana vuonna. Hyvinvointikeskus
valmistui, ja satamaan saatiin uutta eloa. Keskuskeittiön
rakennustyöt ovat alkamassa, ja uuden koulun rakentamisesta
Toijalan taajamaan on tehty päätös. Uusi valtuusto valittiin
kesähelteillä ja aloitti työskentelynsä elokuussa. Saimme kaupunkiin
uuden kaupunkikehitysjohtajan, ja pitkäaikainen haave Lidlin
saamisesta on myös yhtä askelta lähempänä. Keväällä neuloimme
yhdessä Akaa-villasukkia yhteisneulonnassa, ja komeat sukat
saatiinkin. Koronan aiheuttamasta varjosta huolimatta Akaassa on
ollut positiivista pöhinää, ja kuten tässä on useasti mainittu,
väkilukukin on saatu kasvuun.
Tänään hyväksyttävä talousarvio on suurin kaupungin toimintaa
ohjaava dokumentti. Siksi sen käsittelyyn on käytetty paljon aikaa.
Poikkeuksellisesta vaaliaikataulusta johtuen uudet lautakunnat
joutuivat käsittelemään uutta talousarviota lähes kylmillään. Me
Kokoomusryhmässä käytimme todella paljon aikaa talousarvion
käsittelyyn, ja teimme lähes 20 muutosesitystä talousarvioon ennen
kaupunginhallitusta. Valitettavasti kaupungin talousarvio ensi
vuodelle on silti alijäämäinen. Tämä ei kuitenkaan, niin kuin näistä
edellä olevista esityksistä on hyvin käynyt ilmi, kokonaan johdu
veroprosentin laskusta. Kokoomusryhmässä on vahva usko siihen,
että positiivinen pöhinä ja veroprosentin alentaminen auttaa meitä
kohti, matkalla kohti vahvempaa kuntataloutta ja parempaa
kaupunkia.
Tarkastuslautakunta teki viime vuoden arviointikertomuksessa
seuraavan toteamuksen. Kaupungin vakavaraisuutta kuvaava
omavaraisuusaste, eli kyky sietää alijäämää ja selviytyä
sitoumuksista pitkällä aikavälillä, on heikolla tasolla, mikä tarkoittaa

sitä, että kaupunki on merkittävästi riippuvainen ylijäämäisistä
tilikauden tuloksista seuraavinakin vuosina. Teemme nyt tietoisen
riskin hyväksymällä alijäämäisen tilinpäätöksen, mutta meidän on
pidettävä talouden seuranta ykkösprioriteettina tulevina vuosina ja
lopetettava tämä alijäämän kerryttämisen kierre.
Kaupungin lainakanta on myös tähän asti ollut hyvin maltillinen,
mutta kasvavat investoinnit kasvattavat lainakantaa nopeasti.
Meidän on myös pidettävä tarkkaa huolta siitä, että investoinnit
pysyvät budjeteissaan, ja että me tiedämme, mihin me investoimme,
ja jokaisen investoinnin tarpeellisuus tulee punnita huolellisesti.
Kuntatalouteen vaikuttaa myös koronakriisi - kukaan ei tunnu
tietävän, että miten, ja sote-ratkaisu, vähän tuntuu olevan utua
sielläkin suunnalla – ja valtakunnallinen talouskehitys. Täytyy nostaa
hattua meidän Akaan kaupungin talousihmisille, jotka yrittävät pysyä
näiden kaikkien muutosten perässä ja yrittävät arvioida niiden
vaikutuksia kuntatalouteen. Kiitoksen sanon myös kaikille kaupungin
työntekijöille ja kuntalaisille, jotka ovat olleet rakentamassa uutta
Akaata.
Tällaisina aikoina on mukava keskittyä niihin asioihin, jotka meillä
Akaassa ovat hyvin. Ja oli muuten hienoa kuulla tamperelaisilta
utelua meidän omasta kaupungistamme toissapäiväisen Aamulehden
Kuntakierros-jutun jälkeen. Ja tietysti kesällä mieltä lämmitti se, että
Valkeakoskella oltiin erittäin kateellisia akaalaisille satamasta ja
positiivisesta pöhinästä. Kiitokset omalle valtuustoryhmälle ja
kanssavaltuutetuille. Pidetään liekki palamassa ensi vuonnakin;
keskitytään positiiviseen ja ollaan ylpeitä akaalaisuudesta. Tehdään
ensi vuonna vähintään yhtä tarmokkaasti töitä kuin tänäkin vuonna,
mutta sitä ennen rauhoitutaan joulun viettoon. Armorikasta
joulunaikaa toivottaa koko Kokoomusryhmä.

[1:18:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitos, Maija. Se oli optimisuoritus, tai alle, aikataulullisesti.
Loistavaa. Sitten oli
Perussuomalaiset. Onko Heli vai kuka äänessä?

[1:18:33] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Heli täällä on äänessä. Vuosi 2021 lähenee loppuaan, ja olemme taas
talousarvion käsittelyvaiheessa. Olemme iloisia, että vaikka
kaupunginhallituksessa talousarvion käsittely venyikin yhden
työpäivän mittaiseksi, saimme lähes yksimielisesti tehtyä muutoksia
talousarvioon, ja meillä poliittisesti tuntuisi olevan aito halu kehittää
Akaata eteenpäin ja etsiä säästöjäkin sieltä, mistä on vielä
mahdollisuus vähän säästää.

Tulevat vuodet eivät tule olemaan helppoja. Soten tulo muuttaa
kuntamme rakennetta sekä asettaa meidät uudenlaisiin tilanteisiin.
Vielä kuitenkin ensi vuonna kannamme kuntana edelleen huolen
jokaisesta peruspalvelustamme ja teemme sen edelleen täysin
sydämin. Meille akaalaisille viimeiset vuodet ovat olleet juhlaa. Viime
vuonna valmistui Kylmäkosken uusi koulu, tänä vuonna avasimme
uuden hyvinvointikeskuksen ja ensi vuodelle odotamme innolla
valmistuvaksi Viialan taajamaan uutta liikuntahallia. Innolla
odotamme myös Toijalan kouluverkon uudistamista, Viialan uuden
yhtenäiskoulun sekä keskuskeittiön valmistumista Toijalaan.
Saimme vihdoin kunnallisveroa laskettua ensi vuodelle. Vaikka lasku
oli vielä maltillinen, 0,25 prosenttiyksikön, on se jo suunta oikeaan.
Lisäksi paransimme veto- ja pitovoimatekijöitämme huomattavasti
päättäessämme keskeyttää suunnitellun Karhunrahkan tuulivoimaasian, ja näin kohtelemme tasa-arvoisesti kaikkia Akaan asukkaita
heidän kiinteistöjensä arvon suhteen sekä asumisviihtyvyyden
näkökulmasta.
Meidän tulee kaikissa toimissamme muistaa, että Akaan viihtyvyyden
takana on sen monimuotoisuus: kolme erilaista taajamaa
rikkauksineen ja hyvät, vaikka edullisesti tuotetut peruspalvelut.
Toivottavasti tulevina vuosina muistaisimme sen, mikä erottaa Akaan
muista kehittyvistä kunnista, ja panostaisimme kehittyessämme
edelleen siihen, että tarjoaisimme asukkaillemme joitakin palveluita
lähipalveluina suurten toimintayksiköiden sijaan. Toijalan
kouluverkkoa uudistaessa meidän tulisi katsoa, millaiset yksiköt
parantavat vetovoimaamme muihin ympäryskuntiin verrattuna sen
sijaan, että suin päin lähtisimme valmistelemaan suuren
oppilasmäärän yhtenäiskoulutyyppisiä ratkaisuja.
Tulevina vuosina toivottavasti panostamme parempiin
liikenneyhteyksiin muun muassa julkisen liikenteen osalta ja
kasvatamme muuttoliikennettämme sitäkin kautta parempaan
suuntaan, kaupunkiin päin. Toivomme, että saamme houkuteltua
uusia yrityksiä kuntaamme, ja toivottavasti luomme hyvät
edellytykset yrittää Akaassa. Voimme olla ylpeitä akaalaisia, koska
kehitymme, kasvamme ja olemme houkuttelevia.
Kiitos kaupungin johtoryhmälle kuluneesta vuodesta. Kiitos
kaupungin työntekijöille, jotka uurastavat meidän kuntalaisten
parhaaksi joka päivä. Kiitos yhteistyöstä eri valtuustoryhmien kesken
- siitä että keskustelemme, huomioimme toisemme ja toistemme
mielipiteet arvokkaasti, ja hyvässä yhteisymmärryksessä
rakennamme fiksua Akaata. Akaan Perussuomalaisten
valtuustoryhmä haluaa toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.

[1:22:00] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitos, Heli. Ja sitten mennään eteenpäin, eli sitten olisi Keskusta, eli
kukas sieltä on äänessä?

[1:22:15] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Tervehdys. (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:22:16] Kiitos,
puheenjohtaja. Tuossa Harri Rämö kävikin hyvin jo noita talouden
tunnuslukuja läpi, joten ei yksityiskohtaisesti niihin sen enempää. Ja
Helille kiitos huomioimisesta, tärkeistä asioista myös.
Eli arvoisat valtuutetut. Olemme merkittävästi jälleen lisäämässä
alijäämää. Lisäämme koko ajan palveluiden ostoja. Yli 6 miljoonaa
euroa vuodesta 2020. Mitä näillä saamme? Tiedossa on, että
vuodesta 2020 vuoteen 2022 palveluiden oston kasvuun vaikuttaa
muun muassa sairaanhoidon kustannusten kasvu, 2,9 miljoonaa
euroa, vuodeosastopalvelut Valkeakoskella, josta Akaan
ostopalvelukustannukset ovat noin 800000 euroa, vanhuspalvelujen
asumispalvelujen lisäys on noin miljoona euroa, josta Akaan osalta
vaikuttaa muun muassa Mäntymäki- ja Koivulakoti-muutokset.
Vammaispalvelujen muu kehitysvammahuoltolisäys noin 300000
euroa – tämä sisältää myös Urjalan. Ja sosiaalityön
asiakasostopalvelujen lisäys on 460000 euroa. Mitä muuta? Mitkä
palvelut kuntalaisilla paranevat? Edellä mainitut ovat lakisääteisiä
palveluita, jotka meidän tuleekin tarjota, mutta onko meillä varaa
kaikkeen muuhun?
Arvoisat valtuutetut. Veroprosentin alentaminen aiheutti satojen
tuhansien eurojen lisäkattamistarpeen. Millä tämä 650000 euroa
katetaan? Mistä palveluista, mistä toiminnasta tuo raha otetaan?
Tähän odotan kyllä tänään Kokoomukselta ja Perussuomalaisilta
esityksiä. Talousarvion sivulla 76 mainitaan: vuoden 2022 aikana
viimeistään tammi-kesäkuun talouskatsauksen jälkeen tehdään niin
sanottu perälautatarkastelu, jolloin arvioidaan mahdollisten käyttöön
otettavien lisätoimenpiteiden tarve ja tehdään tarvittavat päätökset.
Kesäkuussa 2022. Arvoisat valtuutetut – tiedättekö te, mitä nämä
ovat? Onko kesäkuussa tarkastelussa viime vuoden tapaan Tietotalon
myynti? Toivottavasti ei, jos vihdoinkin Nuorisotoimi saisi tilat. Onko
kesäkuussa tarkastelussa Akaanportin myyminen? Tuskin, koska
kaupungin henkilökuntaa on sijoitettu sinne väistöön. Mitä siis ensi
vuoden kesäkuussa olemme päättämässä? Ollaanko lomauttamassa
koko kaupungin henkilökunta, hoitajat, vai vain opettajat?
Kasvatetaanko luokkakokoja, lakkautetaanko ekaluokkalaisilta aamuja iltapäivätoiminta – vai tuodaanko kenties tarkasteluun Sontulan
koulun jatko? Vai soteko tämän kaiken kattaa? Tuskin. Ihmettelen
suuresti, että jätämmekö me tänään todellakin kaiken tämän auki.
Arvoisat valtuutetut. Olemme taitavia hankkimaan lisää. Osaamme
esittää lisäyksiä, mutta missä on talouskuri? Onko tulevilla
veronmaksajilla varaa kaikkeen tähän? Akaan kaupunki huolehtii
huomennakin kuntalaisistaan, mutta kuka tämän kaiken maksaa?
Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaikkia viranhaltijoita, Akaan
kaupungin työntekijöitä erityisesti, ja toivottaa kaikille hyvää joulua.

[1:26:17] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitos Merville. Ja sitten olisi Vihreä valtuustoryhmä. Kuka
käyttää puheenvuoron?

[1:26:29] Valtuutettu Laura Väisänen

Laura Väisänen käyttää. (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:26:31]
Kiitos, puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut,
nuorisovaltuuston edustaja ja kaikki kuntalaiset. Uutena
valtuutettuna oloni aivan valtuustokauden alussa oli hämmentynyt,
ehkä vähän pelokaskin. Kaikkien ryhmien peräänkuuluttama
yhteistyön henki ei päässyt alun neuvotteluissa aivan oikeuksiinsa.
Olen kuitenkin aidosti iloinen siitä, miten yhteistyö lautakunnissa,
hallituksessa ja valtuustossa on lopulta lähtenyt käyntiin.
(Puheenjohtajan välihuuto.) [1:27:04]
Kameran pitäisi olla päällä. Sekö ei näy? (Puheenjohtajan välihuuto.)
[1:27:15]
Hyvä, kiitos, siinä oli varmaan viivettä sen verran. Olen kuitenkin
aidosti iloinen siitä, miten yhteistyö lautakunnissa, hallituksessa ja
valtuustossa on lopulta lähtenyt käyntiin, ja sen näkyy myös tänään
hyväksyttävässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Minulla on
tällä hetkellä tunne, että me päättäjät toimimme Akaan hyväksi
aidosti yhdessä. Pidetään siitä kiinni ja kehitetään yhteistyötä
edelleen. Vihreässä valtuustoryhmässä uskomme, että yhteistyö on
se olennainen väline, jolla kaupunkimme tulevaisuus saadaan
näyttämään entistäkin paremmalta. Yhteistyö päättäjien ja
viranhaltijoiden kesken on olennaista, että asioita saadaan
eteenpäin. Lisäksi on tärkeää parantaa yhteistyötä ja osallisuutta
myös kuntalaisten suuntaan, ja muun muassa Akaan uusi
osallisuussuunnitelma tuonee meille uusia työvälineitä tähän.
Olemme tänään koolla tosiaan ainutlaatuisessa ja historiallisessa
talousarviokokouksessa, koska me olemme päättämässä viimeistä
kertaa sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahoista. Tänä vuonna
olemme tosiaan saaneet muun muassa auki uuden
hyvinvointikeskuksen, ja talousarviossa päätämme määrärahoista
useisiin tuiki tarpeellisiin sote-puolen vakansseihin. Kehittämistyö
muun muassa nuorten mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi ja
palveluiden saatavuuden edistämiseksi jatkuu kaupungissamme.
Hanskoja ei olekaan syytä lyödä tiskiin hyvinvoinnin kehittämiseksi,
vaikka historiallinen sote-uudistus jo häämöttää edessämme.
Mielestäni saamme olla ylpeitä siitä, miten luotsaamme
kaupunkiamme kohti uudistusta.
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille on meillä tuhannen
taalan paikka alkaa hahmottaa hyvinvointia yhä laajemmin. Sen on
katsottava ulottuvan kaikkiin toimialoihin sivistystoimesta
elinvoimaan ja tekniseen toimeen. Toivon, että pidämme tämän

mielessä myös tulevaisuuden talousarvioneuvotteluissa, sillä
hyvinvointi on olennaista sekä kunnan pito- että vetovoiman
kannalta. Akaan kaupungin strategian mukaanhan Akaa edistää
kaikenikäisten asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tähtäämme
eriarvoistumisen vähentämiseen. Näin olkoon myös sote-uudistuksen
jälkeen.
Talousarviossa päätämme monista muistakin Akaan tulevaisuuden
kannalta tärkeistä asioista – esimerkiksi kouluista ja resursseista
kulttuurille ja viihtyvyydelle. Vaikka pandemia vaikuttaa edelleen
meidän kaikkien elämään ja kuntatalouteen, olemme saaneet tänä
vuonna myös positiivisia uutisia. Akaan väestökehitys vaikuttaa
hyvältä, kaupunkiin nousee uusi koulu ja liikuntahalli, ja myös uusia
päätöksiä kouluverkon osalta on saatu tehtyä. Hankalasta
pandemiatilanteesta huolimatta asiat menevät Akaassa eteenpäin.
Tämä on nähtävissä myös talousarvioasiakirjan investointiosassa.
Näin jouluflunssassa, mieluisan tapahtuman peruuntuessa tai
tilanteen muuten harmittaessa jokainen meistä voi mielessään palata
sinne lempeään kesäpäivään tai kesäiltaan uudistuneessa satamassa
tai vireässä Luttusten rannassa. Meillä on paljon aihetta iloon
Akaassa.
Kuntapäättäjinä meidän on osattava sekä haaveilla ja olla luovia,
että kantaa vastuuta. Meidän on uskallettava tehdä eri tavalla.
Uskon, että tähän talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehty, viime
valtuustossa päätetty veroprosentin laskeminen on signaali siitä, että
asioita uskalletaan tehdä toisin – uskalletaan kokeilla. Samaan
aikaan meidän on kannettava huoli ja vastuu talouden tasapainosta.
Alijäämäinen talousarvio edellyttää tarkkaa huolenpitoa talouden
tasapainosta koko suunnitelmakaudella tulevina vuosina. Meidän on
huomioitava myös kansalliset, jopa globaalit näkymät; esimerkiksi
ilmastonmuutos on uhka, jota emme voi sivuuttaa kuntatasollakaan.
Uskon, että luovuus, uuden kokeileminen ja budjettikuri eivät ole
täysin toisiaan poissulkevia, vaan me voimme päättäjinä pitää yllä
näitä kaikkia rinnakkain.
Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia Akaan kaupungin
viranhaltijoita, jokaista työntekijää ja jokaista luottamushenkilöä
kuluneena vuotena tehdystä hyvästä työstä. Lisäksi haluamme
kiittää kaikkia kuntalaisia – erityisesti heitä, jotka antavat palautetta
ja ideoita päättäjille ja viranhaltijoille sekä osallistuvat yhtenäiseen
keskusteluun sosiaalisessa mediassa, turuilla ja toreilla. Oikein
mukavaa ja turvallista joulunaikaa kaikille. Kiitos.

[1:32:15] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitos, Laura. Ja sitten olisi Vasemmistoliitto. Kumpi on
äänessä?

[1:32:27] Valtuutettu Antti Maijala

Maijalan Antti täältä. (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:32:30]
Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat puheenjohtaja, valtuutetut ja
kokouksen seuraajat. Hyvin pikainen katsaus menneeseen. Kesällä
alkoi uusi valtuustokausi, ja äänestäjillä oli tietysti suuria odotuksia
uudelta valtuustolta – niin kuin kuuluukin. Uuden valtuuston
aloitushan ei ollut helpoin mahdollinen, mutta sitten koitti syksy, ja
monien päätöksentekovaiheiden jälkeen valtuustoryhmät ja hieman
perinteisemmätkin yhteistyövoimat alkoivat jälleen löytämään
toisiaan. Keskustelut olivat alkaneet edetä hyvän tavan mukaisesti,
ja valtuustossa työskentelylle on pääsääntöisesti annettu se
arvokkuus, joka sille kuuluukin. Ryhmien väliset
puheenjohtajapalaveritkin ovat alkaneet toimia. Tästä hyvä
esimerkki edellinen ryhmäpuheenjohtajien palaveri.
No, kohta koittaa vuosi 2022. Lähdemmekin liikkeelle hieman
epätavallisissa merkeissä, kun talousarvio on jo reilusti alijäämäinen.
Tästähän moni jo puhuikin. No, näillä pienemmillä verotuotoilla pitää
pärjätä seuraavat kaksi vuotta. Odottelemmekin siis mielenkiinnolla,
kuinka monta uutta hyvätuloista asukasta Akaaseen muuttaa tämän
päätöksen myötä. Pidetään se positiivinen signaali mielessä, ja sen
vaikutukset. Me Akaan Vasemmistoliitossa haluamme toivottaa kaikki
uudet asukkaat tervetulleeksi meidän rakkaaseen kotikaupunkiimme.
Monimuotoinen kaupunkimme takaa hyvän elinympäristön kaikille, ei
vain harvoille. Pidetään myös huoli, että täällä viihdytään, ja kaikki
palvelut ovat sillä tasolla, että ihmiset voivat hyvin. Kouluverkkoa
uudistetaan ja uusia kouluja rakennetaan, joten tulevaisuus näyttää
valoisalta myös lapsiperheille.
Meidän on jatkossa pohdittava hyvin vakavasti, miten saamme
nostettua äänestysaktiivisuutta tulevissa vaaleissa. Kohta tulee jo
aluevaalit, mutta seuraaviin kuntavaaleihin on vielä hyvin aikaa.
Kaupungin asukkaiden osallistaminen ja varsinkin heidän kuuleminen
ovat tärkeitä asioita, joita ei saa unohtaa tämän valtuustokauden
aikana.
Ostovoimaahan Akaassa tuntuu olevan melkoisen riittävästi, kun
katsotaan näitä Mervinkin esille nostamia ulkoisten palveluiden
ostoja, mutta akaalainen kulttuuri kyllä kiittää tulevasta päätöksestä,
jossa saamme pitkään meidänkin ryhmämme ajaman tapahtuma- ja
kulttuurikoordinaattorin aloittamaan tehtävänsä ensi vuonna.
Akaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää muita
valtuustoryhmiä yhteistyön kehittämisestä sekä virkamiehiä hyvin
tehdystä valmistelutyöstä. Haluamme vielä antaa Mari Puhka-Sudelle
erityiskiitokset. Haastavina aikoina taloudenpito on kuitenkin hyvissä
ja osaavissa käsissä. Ja lopuksi toivotamme kaikille rauhallista joulun
aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta. Kiitos.

[1:35:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitos, Antti. Ja sitten olisi Kristillisdemokraatit. Mika Setälä,
ole hyvä.

[1:36:00] Valtuutettu Mika Setälä

Joo, kiitoksia, puheenjohtaja. Akaa on nykyään rohkea kaupunki –
ehkä jonkun mielestä vähän uhkarohkeakin. Uskallamme investoida
ja uskallamme myös kehittää palveluita. Toki moni palvelu tuotetaan
äärimmäisen kustannustehokkaasti edelleen, eli selkosuomeksi
sanottuna hyvin halvalla. Tästä kustannustehokkuudesta kiitos
henkilöstölle, joka varmasti joutuu joka päivä ylittämään itsensä,
jotta kuntalaiset saavat pienistä euroista huolimatta hyvää palvelua.
Veroprosenttiakin uskalsimme alentaa, vaikka itse sitä toki
vastustinkin. Yllättävän hyvin veron alentajat ovat kantaneet
vastuunsa ja etsineet vastaavat säästökohteet – siitä kiitos. Akaan
alijäämäkriisikin on onnistuneesti selätetty. Tästäkin olin aikoinaan
huolissani; toki korona-avustusten ja muiden satunnaiserien avulla
kriisi on ohi, mutta ohi kuitenkin. Rohkealla on joskus onneakin.
Mutta pelkästään onnen varaan ei voi tulevaisuutta rakentaa. Uusi
kunta, uusi Akaa, jonka ensi vuonna yhdessä rakennamme, pitää
perustaa varmalle pohjalle. Tulopohjaa pitää vahvistaa; sen vuoksi
tarvitsemme jatkossakin investointeja palvelutuotantoon ja
elinvoimaisuuteen, jotta onnellisia maksajia ja entistä
varakkaampiakin sellaisia tälle kaikelle löytyy.
Yritän jatkossa olla enemmän optimisti. Väitän, että tämän
valtuustokauden lopulla akaalaisten kokonaisveroaste on alempi kuin
se, millä aloitimme, ja palvelutuotantoa ei jouduta kuitenkaan
tekemään ihan minimisummilla, vaan lähestyttäisiin hissukseen
valtakunnan keskiarvoa.
Kiitos kaikille poliittisille ryhmille syksyn yhteistyöstä – se on ollut
hyvää ja sydämellistä. Kesällä tilanne pääsi poliittisesti
perkelöitymään, mutta nyt tilanne on normalisoitunut. Hyvä me!
Eteenpäin. Ja vielä lopuksi: onnea kaikille akaalaisille
aluevaaliehdokkaille. Toivottavasti joku pääsee jopa läpi. Se olisi
kaikkien akaalaisten etu. Hyvää joulun aikaa kaikille ja onnellista
uutta vuotta.

[1:38:16] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitoksia, Mika, ja nyt olisi ryhmäpuheenvuorot sitten
pidetty, ja halutaanko käyttää yleiskeskustelupuheenvuoroja?
Puheenvuoropyyntöjä ei näy, joten mennään sitten
yksityiskohtaisempaan käsittelyyn –

[1:38:45] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Jaakko tässä. Samilla näytti olevan puheenvuoropyyntö.

[1:38:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Aha. Sori. Jes, kyllä. Tässä, kun yrittää häärätä. Sami, ole hyvä.

[1:38:59] Valtuutettu Sami Rajala

Kiitos, puheenjohtaja. Tuttua toimintaa, että aika monta seurattavaa
asiaa tuossa puheenjohtajan hommassa, että ymmärrettävää näin,
ja ajattelin tähän alkuun käyttää nyt puheenvuoron, että tuossa
talousarvion kolmatta muutosta käsitellessä saatiin kuulla
kaupunginjohtajalta, että tämä meidän kaavailema yhtiöittämishanke
ei ole menossa maaliin tässä ainakaan kuluvana vuonna, tuskin
seuraavanakaan, ja tämä tietysti asettaa omat haasteensa tälle
talousarviolle ja sille, että saadaan suunnitelmakausi pysymään
positiivisena, ja ajattelin jo tässä vaiheessa ilmoittaa, että tulen
tekemään asiaan sellaisen esityksen, jolla pystytään tämä kuntalain
vaatimus positiivisesta suunnitelmakaudesta toteuttamaan.

[1:40:00] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Jukalla oli puheenvuoropyyntö siellä. Ole hyvä.

[1:40:09] Valtuutettu Jukka Ahonen

Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut
läsnäolijat. Talousarviossa ja -suunnitelmassa todetaan, että se on
kaikkina vuosina alijäämäinen, ellei ehdollisena jotain
perälautamenettelyä saada aikaiseksi, jossa leikkauksia menoihin
tehtäisiin. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai
ylijäämäinen, ja mahdollinen alijäämä tulee kattaa enintään neljässä
vuodessa. Tätä kuntalain edellyttämää alijäämän kattamista varten
kunnan tulee talousarviossa ja -suunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Viranhaltijavalmistelusta pitää tulla esitys yksilöidyistä toimenpiteistä

epämääräisen perälautatarkastelun sijaan. Tästä
talousarvioesityksestä puuttuvat nuo lain vaatimat yksilöidyt
toimenpiteet. Talousarvion täydellisyysperiaatteen mukaan
talousarvioon täytyy ottaa rahankäyttö ja rahan lähteet
kokonaisuudessaan. Valtuusto voi tämän talousarvioesityksen
perusteella vain arvailla, mitä menoja leikataan kesäkuussa 2022.
Alibudjetoiminen on kielletty, mutta tässä talousarvioesityksessä on
kyse nimenomaan alibudjetoinnista. Talousarvio rikkoo myös
tasapainoperiaatetta, koska se ei ole tasapainossa. Se talousarviossa
mainitaan oikein erikseen. Talousarvio rikkoo myös
vuotuisperiaatetta, kuntalain 110 ensimmäinen momentti. Valtuuston
on hyväksyttävä seuraavalle vuodelle talousarvio. Esityksen mukaan
vasta talousarvion vuoden 2022 kesällä päätettäisiin osasta
talousarviota. Emme me näin voi menetellä. Talousarvio rikkoo myös
yhtenäisyysperiaatetta, jonka mukaan valtuusto päättää
talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa
käsittelyssä. Mikään perälautaperiaate, jossa talousarviota tehtäisiin
puolen vuoden kuluttua, ei ole mahdollinen. Ja kaikkeen tähän edellä
olevaan viitaten teen esityksen, että tämä talousarvioesitys
palautetaan kokonaisuudessaan valmisteluun. Ja lähetin tämän
sähköpostilla sihteerille ja puheenjohtajalle, tämän esityksen.

[1:42:40] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Sitten siellä on Mervi Pulkkisella puheenvuoropyyntö.

[1:42:48] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan Ahosen esitystä.

[1:43:01] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten Hannu Järvinen.

[1:43:06] Valtuutettu Hannu Järvinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tuossa oli ihan
kiinnostavia puheita kuunnella, tuo Rämön Harri puhui kovasti hyviä
lukuja, ja aika heikolta se näyttää. Ja Mervihän sitten töräytti
kunnolla ja kertoi, että meidän menomme vain kasvavat, ja on
aikamoista, että millä me saadaan se niin kuin topattua. Se, että

ihmettelen kanssa tässä talousarviossa, kun meillä on muutaman
kuukauden päässä sitten perälauta, ja aletaan tarkastella. Kauheasti
haluaisin tietää, että mitä se on – no, meillä ei ole mitään muuta
mahdollisuutta, nämä säästöt on tehty, mistä saadaan, niin se on
aivan matti, että se on henkilöstön lomautus, mitä en todellakaan
halua henkilöstölle. Ja sitten toinen vaihtoehto siellä on
luokkakokojen isontaminen, mikä ei taas ole hyväksi meidän
kaupungille. Ei siellä paljon muuta vaihtoehtoa. Tässä nyt niin kuin
kauheasti penään, niin kuin tuo Mervikin puheessaan, että mitä se
Kokoomus ja Perussuomalaiset, kun ne kunnallisveroprosenttia
halusivat laskea, ja ovat siitä vielä ylpeitä, niin kuin puheissaan
kuulee, niin haluavatko ne nyt todellakin lomautuksia ja sitten
luokkakokojen suurennoksia, koska sosiaali-, sote-puolelta meidän
on ihan turha hakea mitään säästöjä. Se menee kohta muualle. Nyt
vain haluan kanssa niin kuin kyseenalaistaa sen, että onko Akaan etu
vai onko oma etu ollut silloin, kun tätä kunnallisveroprosenttia on
tiputettu. Olen samaa mieltä kuin tuo Ahosen Jukka, niin kuin
hallituksessakin, niin tämä oli hieno esitys, ja olen sen kannalla, ja
kannatan Jukka Ahosen esitystä. Kiitos.

[1:45:04] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten siellä oli Maija Toivonen. Maija, ole hyvä.

[1:45:10] Valtuutettu Maija Toivonen

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut. Kaupunginjohtajan
ensimmäinen talousarvioesitys, joka on sisällöltään aika
samanlainen, kuin mitä käsitellään tänään, on lähetetty
valtuutetuille, kaikille valtuutetuille ensimmäisen kerran 7.11. Tämän
jälkeen olemme käsitelleet sitä muun muassa kaksipäiväisessä
valtuustoseminaarissa ja kaupunginhallituksen erillisessä
iltakoulussa. Ja kaiken tämän jälkeen ei ole tullut muilta puolueilta,
kuin Kokoomukselta, esityksiä, että miten tätä talousarviota pitää
muuttaa. Elikkä nyt noin viiden viikon käsittelyn jälkeen ainoa esitys,
mitä teillä on tuoda pöytään, on että tämä ei kelpaa. Todellakin
kannatan, että jatkamme asian käsittelyä.

[1:46:07] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitos, ja sitten siellä on Jaakko Leinonen. Ja pidetään puheet nyt
sitten liittyen tähän
mahdolliseen palautukseen. Ole hyvä,
Jaakko.

[1:46:20] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, arvon puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut. Olen
ehdottomasti sillä kannalla, että jatketaan käsittelyä, ja täytyy nyt
todeta tässä aika pitkäaikaisena valtuutettuna myöskin se, että se
kaupunginjohtajan alkuperäinen esityskin oli alijäämäinen ja myöskin
Kokoomusryhmä ja Perussuomalaiset ovat tässä etsineet niitä
säästökohteita, miten tätä saadaan tasapainoon, tätä budjettia.
Peräänkuulutan nyt vähän sitä, niin kuin vanhojakin asioita, että
siellä on historiassa tehty paljon päätöksiä, joilla niitä menoja on
lisätty, jolloin me olemme tässä rakenteellisessa tilanteessa.
Toteaisin nyt, että me olemme liian hitaasti menneet kolmen kunnan
rakenteesta yhden kunnan rakenteeseen niin toiminnallisesti kuin
toimintaperiaatteiden osalta. Äänestetään vain, että jatketaanko
käsittelyä vai ei.

[1:47:16] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, kiitoksia, ja nyt siellä ei tosiaan ole enempää
puheenvuoropyyntöjä tähän aiheeseen, ja nyt keskustelun kuluessa
Jukka Ahonen tosiaan esitti, että tämä talousarvio palautetaan
kokonaan valmisteluun, ja häntä on kannattanut sitten Mervi
Pulkkinen ja Hannu Järvinen, niin me nyt sitten pääsemme tästä
asiasta äänestämään. Ja nimenhuutoäänestys sopinee. Sopii, ja
äänestysjärjestys sellainen, että se, että jatketaan talousarvion
käsittelyä, on jaa ja se, että palautetaan talousarvio kokonaan
valmisteluun, on ei. Elikkä käsittelyn jatkaminen jaa ja
palauttaminen on ei. Ja jos sitten hallintojohtaja sieltä alkaa huudella
nimiä, ja aakkosjärjestyksessä mennään.

[1:48:19] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahola.

[1:48:22] Valtuutettu Sami Ahola

Sami Ahola: jaa.

[1:48:25] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahonen.

[1:48:28] Valtuutettu Jukka Ahonen

Jukka Ahonen äänestää ei.

[1:48:31] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Einola-Virtanen.

[1:48:33] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Einola-Virtanen Heli äänestää jaa.

[1:48:37] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Halme.

[1:48:40] Valtuutettu Jussi Halme

Halme Jussi äänestää jaa.

[1:48:43] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Holkeri-Salmesvuori.

[1:48:47] Valtuutettu Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori

Holkeri-Salmesvuori: jaa.

[1:48:51] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Hyötyläinen.

[1:48:53] Valtuutettu Sami Hyötyläinen

Hyötyläinen äänestää kanssa jaa.

[1:48:57] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Järvinen.

[1:49:00] Valtuutettu Hannu Järvinen

Hannu Järvinen äänestää ei.

[1:49:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kallioinen.

[1:49:07] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kallioinen Saila äänestää jaa.

[1:49:09] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koski.

[1:49:12] Valtuutettu Jouni Koski

Koski Jouni äänestää jaa.

[1:49:14] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Knuutila.

[1:49:17] Valtuutettu Heikki Knuutila

Knuutila Heikki äänestää jaa.

[1:49:20] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Käpylä.

[1:49:24] Valtuutettu Arttu Käpylä

Käpylä Arttu äänestää jaa.

[1:49:28] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Laajoki

[1:49:31] Valtuutettu Martti Laajoki

Laajoki Martti äänestää jaa.

[1:49:34] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Leinonen.

[1:49:38] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Leinonen Jaakko äänestää jaa.

[1:49:41] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Liehu.

[1:49:45] Valtuutettu Vesa Liehu

Liehu Vesa äänestää jaa.

[1:49:47] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Lius.

[1:49:53] Valtuutettu Hannu Lius

Hannu Lius äänestää jaa.

[1:49:55] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Loppi.

[1:49:49] Valtuutettu Inka Loppi

Inka Loppi äänestää jaa.

[1:50:02] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Maijala.

[1:50:06] Valtuutettu Antti Maijala

Maijala Antti äänestää jaa.

[1:50:08] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Määttä.

[1:50:10] Valtuutettu Anni Määttä

Määtän Anni äänestää jaa.

[1:50:15] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Parikka.

[1:50:18] Valtuutettu Jouni Parikka

Parikka Jouni äänestää jaa.

[1:50:21] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Pulkkinen.

[1:50:24] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Pulkkinen Mervi: ei.

[1:50:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puomila.

[1:50:31] Valtuutettu Janita Puomila

Puomila Janita äänestää ehdottomasti jaa.

[1:50:36] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rajala.

[1:50:39] Valtuutettu Sami Rajala

Rajala Sami äänestää jaa.

[1:50:42] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rantala.

[1:50:44] Valtuutettu Harri Rantala

Rantala Harri äänestää jaa.

[1:50:47] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rupponen.

[1:50:49] Valtuutettu Mika Rupponen

Rupponen Mika äänestää jaa.

[1:50:52] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rämö.

[1:50:54] Valtuutettu Harri Rämö

Rämön Harri äänestää jaa.

[1:50:57] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Salonen.

[1:51:00] Valtuutettu Jouni Salonen

Salosen Jouni äänestää jaa.

[1:51:03] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Setälä.

[1:51:08] Valtuutettu Mika Setälä

Setälä Mika äänestää jaa.

[1:51:11] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Toivonen.

[1:51:12] Valtuutettu Maija Toivonen

Toivonen Maija äänestää jaa.

[1:51:16] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Jouni.

[1:51:19] Valtuutettu Jouni Vaittinen

Vaittinen Jouni äänestää jaa.

[1:51:22] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Kirsi.

[1:51:24] Valtuutettu Kirsi Vaittinen

Vaittinen Kirsi äänestää jaa.

[1:51:28] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Virtanen.

[1:51:30] Valtuutettu Timo Virtanen

Virtanen Timo äänestää jaa.

[1:51:33] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Väisänen.

[1:51:37] Valtuutettu Laura Väisänen

Väisänen Laura äänestää jaa.

[1:51:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Yli-Koivisto.

[1:51:46] Valtuutettu Mari Yli-Koivisto

Yli-Koivisto Mari äänestää jaa.

[1:51:49] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koivula.

[1:51:51] Varavaltuutettu Kati Koivula

Kati Koivula äänestää jaa.

[1:51:54] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Nurmi.

[1:51:56] Varavaltuutettu Mira Nurmi

Nurmi Mira äänestää jaa.

[1:52:06] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

32 ja 3.

[1:52:09] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Samoihin lukuihin pääsin. Ovatko Heli ja Jussi samaa mieltä?

[1:52:17] Valtuutettu Jussi Halme

Kyllä, ovat samaa mieltä.

[1:52:19] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, elikkä jatkamme talousarvion käsittelyä äänin 32–3. Sitten,
oliko siellä Jaakko Leinosella puheenvuoropyyntö?

[1:52:40] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja kokouksen
seuraajat. Varmistan puheenjohtajalta: ollaanko nyt
yleiskeskustelukohdassa? (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:52:50] No
niin, kiitos, puheenjohtaja. Tuossa Sosiaalidemokraattisen ryhmän
Rämö toi ryhmäpuheenvuorossaan yhden oleellisen asian esiin, ja
tämän, niin kuin inflaationäkymän, ja se, että mitä meidän
rahoituskoroillemme jatkossa tapahtuu. Ja nyt olisi ehkä tähän väliin
hyvä ottaa joko kaupunginjohtajalta tai talousjohtajalta sellainen
näkemys, että nyt, kun tullaan ottamaan tätä investointivelkaa –
tulevaisuuteen pitää investoida – niin miten Akaa on tällä hetkellä
suojannut korkojaan koronnousua vastaan, ja sitten haluaisin ehkä
talousjohtajalta kuulla erityisesti, että minkälaisia muita
rahoitusmalleja me tutkimme Akaassa, kun sitä velanottoa – eli

olisiko meillä mahdollisuus tehdä jonkinlaisilla kumppanuusmalleilla
näitä kiinteistöhankkeita?

[1:53:54] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Puheenjohtaja. (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:53:55] Joo, kiitos,
puheenjohtaja. Voin tästä vaikka aloittaa, ja sitten, jos Mari siitä
vaikka sitten jatkaa. Joo, se on tosiaan selvää, että nyt eletään
mielenkiintoisia aikoja tuon korkomarkkinoiden kehityksen suhteen,
ja inflaatio on ollut kasvussa, ja on niin kuin pieni kysymysmerkki
siitä, että miten tämä yleinen korkotaso tässä tulee kehittymään.
Odotettavissa ei kuitenkaan ehkä tällä hetkellä – ihan tässä
lähivuosina – mitään nopeaa korkoa ole. Jos niin kävisi, niin täällä
Euroopassakin tietyt EU-maat hyvin nopeasti saattaisivat ajautua
isoihinkin ongelmiin, eli sillä tavalla on kovat paineet siitä, että se
korkokehitys tavalla tai toisella pidetään hallinnassa.
Tuossa jossain puheenvuorossa nousi myös esille meidän
korkokulujen kova nousu. No, investoinnit siihen toki vaikuttavat,
mutta aika kova nousu siinä koettiin myös tuossa, olikohan se viime
vuonna, kun meillä on nimenomaan aika kallis tällainen
korkosuojaussopimus; kustannukset olivat, kun se realisoitui,
muutama satatuhatta euroa, taisi olla lähempänä puolta miljoonaa
euroa, jos oikein muistan. Mari voi sitä tuossa tarkentaa. Mutta
tosiaan, yhdessä Marin kanssa ilman muuta tarkastelemme meidän
lainasalkkua ja erilaisia mahdollisia suojatoimenpiteitä, mitä siihen
on tehtävissä. Nyt jos ajatellaan niin kuin kääntäen, niin meillä on
joka tapauksessa tässä pakolliset investoinnit edessä; kyllähän me
tiedämme, että meidän on pakko meidän kouluverkkoa nyt uudistaa,
pitää löytää siihen se järkevä jaksotus, niin se on tavallaan näissä
meidän investoinneissa, mitä on nyt ihan tässä tuloillaan, ja sitten,
mitä on tehty – hyvinvointikeskukset ja muut – niin olemme tehneet
sen todella halvalla lainarahalla. Meillä paikoin toki, niin kuin
kuntatodistuksessa, me saamme siitä rahaa. kun me nostamme
kuntatodistusta – se on toki poikkeuksellista, ja varmasti jonkinlaisia
liikkujia tapahtuu, mutta kaiken kaikkiaan investointien
näkökulmasta tilanne on toki ilman muuta hyvä.
Tuo, mihin Jaakko tuossa viittasi, näihin vaihtoehtoisiin malleihin,
toteuttaa investointeja, nämä ovat myös ilman muuta tarkastelussa,
ja onhan meillä nytkin ollut, joissain rakennuksissa käytetty erilaista
vuokramallia. Ja erityisesti tuossa, kun lähdetään miettimään tuota
aseman seudun kehittämistä Toijalassa, niin mietitään vaihtoehtoja,
joissa kaupunki ei investoi ja ei ota sitä rakennuttajan riskiä, vaan
sen investoinnin tekee joku muu, ja ollaan siinä sitten vuokralla.
Tässä lyhyesti.

[1:56:40] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitos. Haluaako Mari täydentää vielä?

[1:56:45] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi

No, oikeastaan tuossa varmaan olennaisimmat asiat tuli Antin
puheenvuorosta esiin.

[1:56:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Kiitoksia.

[1:56:54] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Jos, puheenjohtaja, sallit sen verran kommenttia, että tuolla on nyt,
talousarviokirjassa on, että 22 miljoonaa nyt korkosuojausta
aloitettu, niin jos talousjohtaja voisi lyhyesti vastata, että montako
prosenttia vaikkapa tämän hetken lainoista on suojattu jollakin
suojausmekanismilla.

[1:57:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Pystytkö, Mari, vastaamaan?

[1:57:20] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi

Eli tosiaan, tämä 22 miljoonan korkosuoja, koronvaihtosopimus, on
alkanut tämän vuoden alussa, ja tavallaan meillä on nyt tässä niin
kuin oikeastaan sen jälkeen, kun se on otettu, niin tässä on hyvin
pitkälti ollut vuosia, että on menty niin kuin vuoden aikana
lyhytaikaisella kuntatodistusohjelmalla, ja niin kuin Antti mainitsi,
niin nyt tässä niin kuin tänä vuonna esimerkiksi on poikkeuksellisesti
käytännössä ollut tilanne, että on sitten maksettu meille päin, kun on
sitä lainaa otettu, mutta sanoisin tässä kohtaa, että se on noin 30-70
tässä kohtaa. Voisin sen tuosta vielä tarkistaa, jos hetken päästä
palataan asiaan.

[1:58:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, voidaan siihen sitten palata, kun saat sen tarkastettua.
Mutta nyt en näe siellä keskustelupalstalla enää
puheenvuoropyyntöjä, eli päätetään yleiskeskustelu asiasta ja
lähdetään sitten tuohon yksityiskohtaisempaan käsittelyyn. Ja, tuota,
siinä sitten otetaan se talousarviokirja, ja siitä lähdetään sitten
menemään eteenpäin. Eli siellä – jaa, no niin, ensimmäinen
puheenvuoropyyntökin tuli. Sami Rajala, ole hyvä.

[1:58:59] Valtuutettu Sami Rajala

Kiitos, puheenjohtaja. Kuten tuossa jo aikaisemmin varottelin, teen
tässä heti ensimmäisenä esityksen, joka vaikuttaa koko tähän
talousarviokirjaan, niin se on varmaan luontevaa tehdä tässä kohtaa.
Ja tosiaan, esitys on seuraavan lainen sisällöltään; laitan sen kohta
tuonne chat-kenttään vielä, että kaikki pääsevät sen lukemaan.
Mutta esitän, että talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–26
vertailuvuoden 21 tilanteeksi otetaan vuoden 21 talousarvion
kolmannen muutoksen mukainen tilanne sisältäen ”muuta”-kohdan
konkretisoitumisen, jolloin tilikauden 21 alijäämäksi muodostuu
4227100 euroa. Edellä mainitun johdosta talousarvio 22
muodostetaan siten, että Elematic Oy:lle vuokratut teollisuushallit
ovat edelleen kaupungin omistuksessa, ja yhtiöittämisen oletetaan
ajoittuvan vasta suunnitelmavuoden 23 loppuun. Tarvittaessa
suunnitelmavuosien 23–26 tasapainottamisriviä 1733000 euroa
muutetaan siten, että suunnitelmakauden lopussa taseen
yli/alijäämätilillä on ylijäämää noin 6000 euroa. Ja nyt laitan sen
tuonne chattiin.

[2:00:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Ja sitten siellä on Harri Rämö. Ole hyvä.

[2:00:24] Valtuutettu Harri Rämö

Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan valtuutettu Rajalan tekemää
muutosehdotusta.

[2:00:30] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten siellä on Heli Einola-Virtanen, ole hyvä.

[2:00:35] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Kannatan Sami Rajalan tekemää esitystä.

[2:00:40] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Tosiaan, nyt siellä chat-kentässä on sitten se Sami Rajalan esitys
luettavissa. Ja sitten Arttu Käpylä, ole hyvä.

[2:00:53] Valtuutettu Arttu Käpylä

Kannatan Sami Rajalan esitystä.

[2:00:58] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Annetaan hetki lukuaikaa teille.
Ja nyt sitten kysyn, että tässä tilanteessa kun ollaan, mikä tässä on
nyt tullut jo aikaisemminkin esille, niin voidaanko hyväksyä
yksimielisesti?
Puheenjohtajalla on nyt pieniä teknisiä ongelmia. No niin. Nyt, eli
ilmeisesti, koska viestikenttään ei mitään viestiä ole tullut muusta
eikä myöskään puheenvuoropyyntöjä, niin hyväksytään tuo Sami
Rajalan tekemä ehdotus yksimielisesti.

[2:02:08] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Puheenjohtaja. (Puheenjohtajan välihuuto.) [2:02:10] Kiitos,
puheenjohtaja. Kirjoitin kyllä puheenvuoropyynnön, mutta jäi siellä
sitten näkemättä. Elikkä pyytäisin nyt sitten kaupunginjohtajaa tai

talousjohtajaa tai molempiakin vahvistamaan, että ovatko nuo luvut
tuossa sitten oikein, eli voimmeko hyväksyä yksimielisesti?

[2:02:29] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Puheenjohtaja. (Puheenjohtajan välihuuto.) [2:02:30] Ne ovat
oikein.

[2:02:38] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Näin, elikkä sellainen muutos sinne sitten yksimielisesti hyväksyttiin,
ja lähdetään sitten menemään eteenpäin. Eli ensimmäisenä
käsitellään siitä yleisperustelut, eli ollaan siinä, lähdetään siitä sivulta
3, ja yleisperustelut. Siellä on ensimmäisenä julkisen talouden
näkymät; sivut 4-8. Siellä on yleistä taloudellista tilannetta ja sitten
on oman alueen näkymiä, verotuloja ja niin edelleen, poistoja.
Herättääkö tämä keskustelua? Ei puheenvuoropyyntöjä, eli tämä
”julkisen talouden näkymät” hyväksytty.
Sitten päästään: ”talousarviorakenne, sitovuus ja seuranta”. Ollaan
sivut 9-10. Tästä avaan keskustelun. Ei puheenvuoropyyntöjä.
Päätän keskustelun, tämä kohta hyväksytty. Sitten päästään Akaan
strategiaan, eli sivut 11-12, ja tämähän on nyt se olemassa oleva
strategia, ja sitten uusi päivittäminen on nyt sitten työn alla. Tästä
keskustelua. Ei puheenvuoropyyntöjä, eli strategia hyväksytty.
Sitten päästään henkilöstösuunnitelmaan, joka on sitten siellä sivulla
13-16. Siellä on ensin vakituiset vakanssit ja sitten on määräaikaiset
vakanssit ja sitten on vielä työllistäminen siellä sivulla 16. Tästä
keskustelua, ja siellä on sitten Harri Rämö. Ole hyvä.

[2:04:44] Valtuutettu Harri Rämö

Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, pidettiin 9. joulukuuta
valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa erittäin hyvähenkinen
palaveri; käytiin lävitse tämän vuoden talousarvio ja
taloussuunnitelma, ja sitten sovittiin asioista yhdessä ihan siitäkin
syystä, että päästäisiin tänä päivänä osoittamaan tätä
yksimielisyyttä. Ja muutama, siellä oli pari sellaista kohtaa, mistä
kaikki valtuustoryhmät olivat – varmaan keskenään keskustelematta
– hyvin saman henkisiä ja saman mielisiä. Siellä sivulla,
paperiversiossa ainakin sivulla 14, henkilöstösuunnitelmassa, kun
siellä on tuo kasvatus- ja opetuspalvelut, niin me totesimme
lämpimän yksimielisesti, että sinne lisättäisiin teksti, joka varmaan
siellä on sihteerilläkin, että voi sen laittaa sitten luettavaksi vielä.

Mutta minä luen sen, eli tällainen lisäys. Kaikki määräaikaisuudet
tarkastellaan uudelleen ja täytetään vakanssit, joille on pysyvä tarve,
vakituisesti loppuvuodesta 22–23 alkaen. Rekrytoinneissa haetaan
ensisijaisesti kelpoista henkilöstöä. Uudelleenorganisointi tulee pyrkiä
toteuttamaan kustannuksia lisäämättä. Ja vielä kerran, tämä oli
kaikkien valtuustoryhmien yhteinen tahtotila, että tällainen teksti
lisättäisiin, ja esitän, että se sinne lisättäisiin. Ei muuta.

[2:06:23] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, sitten siellä oli Mervillä puheenvuoropyyntö. Ole hyvä.

[2:06:30] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan tuota Harrin esittämää esitystä sillä
– tietysti - korjauksella, ja siinä varmasti, siinä tekstiesityksessä on,
että lukuvuodesta 2022-2023, eikö niin. Mutta kannatan tätä.

[2:06:52] Valtuutettu Harri Rämö

Kyllä. Pahoittelen lukivirhettäni, anteeksi. Se oli (-) puheenvuoro.

[2:06:56] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, elikkä se on nyt tämä, minkä Mervi sinne lisäsi, tämän
tekstin, tuonne chat-kenttään, niin tämä on nyt se oikea muoto.
Sitten Jaakko Leinonen.

[2:07:13] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Kannatan Harri Rämön
tekemää esitystä ja totean, että tuossahan on keväältä
henkilöstöjaoston päätös, missä otetaan vähän tähän samaan asiaan
kantaa, eli siellä on henkilöstötoimessa toimeksianto selvittää näitä
asioita, ja pyritään nimenomaan näitä henkilöitä sitten
vakinaistamaan ja sitten mahdollistamaan myös, että sitten voi
kesällä tuurata muissa kaupungin tehtävissä, eli vähän saman

sisältöinen, kuin on kertaalleen päätetty, mutta hyvä, että päätetään
vielä talousarviossakin.

[2:07:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten Laura Väisänen.

[2:07:57] Valtuutettu Laura Väisänen

Kiitos. Minä myös kannatan Harri Rämön puheenvuoroa, ja hienoa,
että tähän löytyi nyt sellainen kirjaus, joka voidaan kaikki hyväksyä.
Tämä on tärkeä asia.

[2:08:08] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten Antti Maijala.

[2:08:13] Valtuutettu Antti Maijala

Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan myös Rämön tekemää esitystä.

[2:08:22] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Tässä vaiheessa ei näy enempää pyydettyjä puheenvuoroja.
Tässä nyt sitten Harri Rämö teki tuon esityksen, joka on siellä chatkentässä luettavissa, ja sitä on kannattanut nyt sitten Mervi
Pulkkinen, Jaakko Leinonen, Laura Väisänen ja Antti Maijala. Ja nyt
kysyn valtuutetuilta, että voidaanko tämä muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti?
En näe vastaväitteitä, joten tämän lisäyksen valtuusto on sitten
hyväksynyt yksimielisesti sinne sivulle 14 sivistyslautakunnan alle ja
kasvatus- ja opetuspalveluiden alle. Näin. No, sitten – elikkä ollaan
edelleen siellä sivulla 13–16: henkilöstösuunnitelma. Onko tähän
muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näy, joten näin ollen
henkilöstösuunnitelma, sivut 13–16, on tullut hyväksyttyä. Ja sitten
päästään sivulle 17: osastokartta. 17–19. Tästä keskustelua.

Keskustelu päättyy, ja kohta hyväksytty, ja näin yleisperustelut on
käsitelty.
Päästään sitten käyttötalousosaan, ja siinä käsitellään sitten
toimielimittäin. Ja ensimmäisenä meillä on siellä sitten
kaupunginhallitus. Ja, tuota, kaupunginhallituksen sivut alkavat sieltä
sivulta 21 jatkuen sivulle 29. Siellä on ensimmäisenä
palvelusuunnitelman kuvaus. Ei herätä keskustelua. Ja, tuota, sitten
siellä on näitä erilaisia tuotantotavoitteita, eli siellä on näitä
tunnuslukuja, palvelusuunnitelman perusteita. Ja täällä nyt sitten
itse asiassa sivulle 24, elikkä sinne palvelusuunnitelman perusteisiin
ja tietohallintopalveluiden alle kaupunginhallitus teki sitten sen
lisäyksen näistä sähköisten lomakkeiden käytöstä. Se on tosiaan – se
ei näy siellä talousarviokirjassa, mutta on sitten siellä hallituksen
esityksessä. Eli se tässä huomiona. Ja sitten sinne sivulle 25 tuli
hallituksessa kaksi lisäystä, eli sinne tuli lisäys liittyen tähän
työhyvinvointikyselyyn. Kyllä kaupungissa on työhyvinvointikyselyjä
nytkin tehty, mutta taitaa olla niin, että niitä on ollut etupäässä joka
toinen vuosi, eli nyt sitten vähän tahtia on tarkoitus tiivistää. Ja
sitten toinen lisäys vielä liittyy näihin lähtökyselyihin, mitä sinne
myöskin hallituksessa yksimielisesti lisättiin, elikkä meillä on myöskin
lähtökysely; tällainen Webropol-pohjainen lähtökysely, nytkin
käytössä, mutta nyt siihen lisätään tällainen, voisiko sanoa
perälauta, että siinä sitten valtuutetuille voisi iltakoulussa myöskin
esitellä näitä kyselyn tuloksia. Eli tällaiset lisäykset on hallitus tänne
tehnyt.
Sitten siellä on riskienhallinnasta ja kaupunginhallituksen
tuloslaskelmaa ja henkilöstösuunnitelmaa. Ilmeisesti
kaupunginhallitus ei enempää herätä keskustelua, elikkä näin ollen
kaupunginhallituksen osuus käyttötalousosuudesta hyväksytty, ja
sitten päästään elinvoimalautakunnan vastuualueelle, elikkä sitten
lähdetään sieltä sivulta 30, ja elinvoimalautakunta on sinne sivulle 37
asti. Ja täällä sitten on – myöskin lähdetään liikkeelle
palvelusuunnitelman kuvauksista, ja sitten tulee näitä tavoitteita ja
tunnuslukuja. Täällä ehkä teknisenä korjauksena voi huomioida sen,
että kun siellä sivulla 32 on näitä tunnuslukuja, niin siellä on tämä
maankäyttö ja kaavoitus, ja siellä on kohta, rivi ”ostettu raakamaa,
tontit”, niin siinä on, täällä talousarviokirjassa, 400000 euroa, mutta
siihen sitten muutettiin, että siihen tulee 200000 euroa. Se muutos
tehtiin tuolla investointipuolella, mutta se heijastuu myöskin tänne
tunnuslukupuolelle. Elikkä tässä vaiheessa tällainen lukukorjaus.
Sitten siellä on tosiaan riskienhallinta, tuloslaskelma ja
henkilöstösuunnitelma myöskin elinvoimalautakunnan osalta.
Herättääkö tämä keskustelua?
Ei herätä, joten elinvoimalautakunnan osalta käyttötalousosa
hyväksytty. Ja sitten päästään perusturvalautakunnan vastuualueelle
sieltä sivulta 38 sivulle 48. Ja täälläkin sitten on ensin niitä –
mennään palvelusuunnitelman kuvaus. Ja täällä sitten Mervi
Pulkkisella puheenvuoropyyntö.

[2:14:35] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Nyt taisi käydä niin, että painoin pikkuisen
liian hätäisesti tuota puheenvuoropyyntölähetystä. Saisinko
puheenjohtajalta luvan siirtää puheenvuoroni tuon Harri Rämön
puheenvuoron perään?

[2:14:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No, Harri Rämö aloittaa. (Välihuuto.) [2:14:57]

[2:14:58] Valtuutettu Harri Rämö

Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos, Mervi, on oltu sekuntipeliä tässä, olin
hiukan hidas. Mutta hei, minä unohdin sanoa, että
ryhmäpuheenjohtajien keskustelun pohjana silloin 9. joulukuuta oli
nimenomaan kaupunginhallituksen 7. joulukuuta hyväksymä
talousarvio. Ja sen me ryhmäpuheenjohtajat hyväksyimme, ja sitten
sinne, tosiaan tähän sivulle 42, vammaispalveluihin, me näimme
erittäin tärkeänä – ja liittyy sitten siellä investointiosassa eteen
tulevaan Resiina-asiaan, että tuonne sivulle 42 ensimmäiseen
kappaleeseen ja toiseen lauseeseen, joka alkaa, että ”tavoitteena on
tuottaa”, niin siinä: ”tavoitteena on tuottaa Akaassa”, sana lisätään.
Pitääkö minun se kirjoittaa vaikka tuohon, että Akaassa?
(Puheenjohtajan välihuuto.) [2:15:56] Sihteeri sai, mutta sellainen
pieni muutos, ja se halutaan viestittää vahvasti hyvinvointialueelle,
että me haluamme tämän kyseisen palvelun säilyttää nimenomaan
Akaassa. Ei muuta.

[2:16:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Ja sitten oli Mervillä puheenvuoropyyntö, ja sinne tuli se
teksti myös sitten näkyviin, mihin se Akaa lisätään. Ole hyvä.

[2:16:22] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos puheenvuoro- puheenjohtaja. Kannatan tuota Harri Rämön
esitystä, ja se
”Akaassa”-sana on lihavoitu siinä kohtaa
nyt sitten, mihin se haluttaisiin lisätä. Eli tätä Harri Rämö varmasti
esitti.

[2:16:38] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin. Voidaanko tällainen lisäys hyväksyä sinne yksimielisesti?
Tosiaan, sivu 42, sinne ylälaitaan. Tästä tosiaan on käyty sitä
keskustelua eri foorumeilla, että näin voitaisiin menetellä. Ei
puheenvuoropyyntöjä, eli hyväksytään tuo lisäys sinne sivulle 42
yksimielisesti. Sitten ollaan sivulla 43, siellä on riskienhallintaa,
sitten 44 päästään tuloslaskelmaan ja sitten 45-48: siellä on sitten
perusturvalautakunnan osalta henkilöstösuunnitelma. Ei herätä
ilmeisesti keskustelua, joten perusturvalautakunnan osalta
käyttötalousosa hyväksytty, ja sitten päästään sivistyslautakuntaan,
eli aloitetaan sieltä sivulta 49, ja sivistyslautakunta jatkuu sitten
sinne sivulle 58. Ja täällä sitten ensimmäisenä on
palvelusuunnitelman kuvausta, sitten tulee niitä tavoitteita ja
tunnuslukuja, ja sitten päästään sinne palvelusuunnitelman
perusteisiin. Ja tännehän sitten tuli myöskin hallituksessa muutoksia,
eli siellä sivulla 53 tehtiin lisäys siitä luokkakokojen selvittämisestä,
eli se tuli sinne "esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä
lukiokoulutus" -kappaleen alle, eli sinne lisättiin sitten yksi kappale,
joka alkaa, että "vuoden 2022 aikana valmistellaan suunnitelma
luokkakokojen pienentämisestä siten, että kouluverkon
valmistumisen yhteydessä uusiin tiloihin siirryttäessä luokkakoot
noudattavat seuraavaa." Ja näin. Eli se lisäys sinne
hallituskäsittelyssä tuli, ja sitten toinen lisäys tuli näille, liittyen
oppilaskuntiin, ja sinne lisättiin sitten se 1000 euroa per
oppilaskunta, ja se on tosiaan sitten lisämääräraha. Ja sekin on siellä
sivulla 53 tässä samassa, saman otsakkeen "esi- ja perusopetus,
aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lukiokoulutus" alla. Eli ne tulivat
sinne sitten tuon hallituskäsittelyn yhteydessä.
Ja sitten mennään sivulle 54: kulttuuripalvelut. Ei keskustelua.
Päästään sitten taas laskelmaosaan sivulle 55, ja sitten 56 on, 57 ja
58 on sitten sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma. Ilmeisesti ei
herätä keskustelua, kun on hiljaista, eli näin ollen käyttötalousosa
sivistyslautakunnan osalta on sitten hyväksytty. Ja sitten päästään
tekniseen lautakuntaan, ja kyseessä on sitten sivut 59-67. Ja
täälläkin sitten tehtiin hallituksessa lisäyksiä, eli jos lähdetään sieltä
palvelusuunnitelman kuvauksesta, niin sinne sivulle 59 tuli sitten
lisäys siihen tilahallinnon alle tänne varikkotoimintoihin, eli
varikkotoimintojen järjestämiseksi tehdään ensin strateginen
suunnitelma palvelujen hankintojen järjestämisestä. Tavoitteena
pidetään edelleen yhteen varikkoon siirtymistä. Tämä edellyttää
strategista suunnittelua. Linjataan, mitä oma tuotanto tekee, mihin
keskittyy ja millä resursseilla. Selvitetään, mitä palveluja ja miten
niitä ostetaan markkinoilta. Strateginen suunnitelma esitetään
valtuustolle viimeistään syyskuussa 22. Eli tällainen lisäys on
hallituksessa sinne teknisen toimen palvelusuunnitelmakuvaukseen
tilahallinnon alle tullut. Ja, tuota, sitten siellä on näitä tunnuslukuja.
Ja sitten päästään sinne sivulle 62, jossa on sitten tuo
palvelusuunnitelman perusteet, ja myös sinne tuli sitten, sinne
tilahallinnon alle, hallituksessa lisäys, eli sinne lisättiin sitten
periaatteita, elikkä tilahallinnon periaatteeksi otetaan kaikissa
tilaratkaisuissa se, että Akaan kaupungin toimijat sijoitetaan aina
ensisijaisesti kaupungin omistamiin tiloihin, ja vuonna 2022
tarkastellaan kaikki irtisanottavissa olevat vuokrasopimukset ja
pyritään parantamaan vuokrasopimuksen ehtoja. Eli tällaisen

lisäyksen on hallitus sinne tehnyt. Ja sitten siellä on sivulla 63
riskienhallinta, 64 on sitten tuloslaskelma, ja sitten 65-67 on tuo
henkilöstösuunnitelma. Ei herätä keskustelua, eli näin ollen teknisen
lautakunnankin osalta käyttötalousosa on hyväksytty.
Ja sitten meillä on tuloslaskelmaosa seuraavana, eli ollaan siellä
sivulla 69: tuloslaskelma, ulkoiset erät. Tästä keskustelua.
Keskustelu päättyy, ja hyväksytty. Seuraava sivu 70 on sitten
tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät. Keskustelua. Päättyy, ja
hyväksytty. Ja sitten on vielä sivu 71: tuloslaskelmaosa. Siitä
keskustelua. Ei synny, keskustelu päättyy, ja
tuloslaskelmaosa hyväksytty. Sitten päästään sivulle 72, 73. Siellä
on sitten verotulot. Ja tänne myöskin sitten, sivulle 72, hallitus teki
muutoksen myöskin, eli sinne lisättiin sitten, tähän yhteisöveroihin,
kolmas kappale, elikkä "elinkeinopalvelujen toimialue velvoitetaan
keskustelemaan kaikkien Akaassa toimivien monipaikkaisten
yritysten kanssa, joiden liikevaihto on yli 2 miljoonaa euroa, ja
varmistamaan, että ne maksavat yhteisöveron Akaaseen
työpaikkojen suhteessa." Tällainen työhän on itse asiassa käynnissä
myöskin, on tainnut kirjeet suurin piirtein kohta myöskin lähteä.
Mutta niin kuin noissa puheenvuoroissa tuossa alussa myöskin tuli
ilmi, niin me olemme tässä yhteisöverokertymässä vähän siellä
häntäpäässä, niin tämä on tärkeä asia ottaa vähän vahvempaan
seurantaan.
Näin. Ja sitten siellä on vielä 73: kiinteistöverot. Elikkä ei herätä
keskustelua, eli näin ollen kohta "verotulot" hyväksytty. Ja sitten
päästään valtionosuuksiin, sivu 74. Ei keskusteluta, eli hyväksytty.
Ja sitten sivu 75 on poistot. Ei myöskään puheenvuoropyyntöjä, eli
keskustelu päättyy, ja "poistot"-kohta hyväksytty. Ja sitten ollaan
siellä sivulla 76, eli taseen yli- ja alijäämätilanne. Ja siitä
keskustelua. Ei synny, eli se kohta myöskin hyväksytty, ja näin ollen
tuloslaskelmaosa tuli käsiteltyä. Ja sitten päästään investointiosaan,
ja siellä ensin sivu 78, "investointiosa"-otsakkeen alla nämä
määrittelyt. Siitä keskustelua. Keskustelu päättyy, ja hyväksytty. Ja
sitten lähdetään menemään kohteittain, eli siellä on ensimmäisenä,
ykköskohtana, maa- ja vesialueet ja rakennukset, kaupunginhallitus,
ja tänne tuli myös kaupunginhallituksessa sitten se muutos, elikkä
siellä juuri se "investointimenot", niin siellä on alun perin vuoden 22
kohdalla -450000, niin siihen tuli sitten, että se on -200000, ja näin
ollen se investointinetto on myöskin 200000, koska siellä on
tulopuolelle arvioitu investointituloiksi 400000. Eli näin.
Sitten mennään kohtaan 2, eli talonrakennus, ja se on jaettu
kahteen, eli siellä on ensin 2.1: talonrakennus, tekninen lautakunta
ja hankkeet. Ja täällä sitten, tämä on vuosittain, eli siellä on
22,23,24 ja sitten 25-26 näissä kaikissa kohdissa, ja sitovanahan
tässä käsitellään aina sitä seuraavaa vuotta, eli tässä tapauksessa
vuotta 22, muut ovat suunnitelmavuosia. Ja tänne sitten hallitus teki
muutoksen, elikkä siellä vuoden 22 investoinneissa on kohta
"Veturimuseo", jossa alun perin oli 280000, ja sinne sitten hallitus
päätti esittää 60000:aa. Ja sitten seuraava muutos tähän saman
otsakkeen alle, elikkä hankkeisiin, niin sinne kehitysvammaisten
päivä- ja työtoimintayksikkö Resiina, eli sivun 80 ylälaita, siellä oli
alun perin se 150000, ja sinne muutetaan nyt se 50000, eli se oli
hallituksessa. Ja sitten myöskin, kun mennään pikkuisen alaspäin,
siellä lukee "Toijalan kirjasto 75000", niin se sieltä poistetaan, ja

sitten, kun siellä on se Toijalan asemakortteli alapuolella, niin siihen
yhdistetään sitten se kirjasto. Eli sinne tulee sitten Toijalan kirjaston
ja asemakorttelin kehittäminen. Eli sellaiset muutokset hallitus tähän
kohtaan teki. Herättääkö tämä 2.1: talonrakennustekninen
lautakunta ja hankkeet keskustelua? Ei keskusteluta. Mennään
eteenpäin, eli sitten on 2.2. Hihkaiskaa sitten, hallitus, jos - tai
jäsenet - jos menee mönkään; näitä muutoksia oli kohtuullisen
paljon. Eli sitten ollaan kohdassa 2.2: talonrakennus, tekninen
lautakunta ja hankeryhmä. Ja täällä sitten ensimmäinen muutos tuli
siihen vuoden 22 kohtaan, missä oli näitä PTS-korjauksia, jossa oli
600000 alun perin, niin siihen tuli sitten hallituksessa euroiksi
450000. Ja sitten siinä sivulla 81 ei ollut hallituksessa muita
muutoksia. Ei keskusteluta, eli sitten päästään sinne sivulle 82, eli
siellä on sitten kohta 3, eli kiinteät rakenteet ja laitteet, ja siellä
sitten myöskin kaksi kohtaa, eli 3.1: kiinteät rakenteet ja laitteet,
tekninen lautakunta, hankkeet. Eli ne ovat tässä sivulla 82 ja 83. Ja
sinnekin tuli sitten niitä muutoksia, eli ensimmäinen muutos sinne
sivun 82, eli siellä on vuoden 22 alla elinkeinopoliittisesti merkittävät
hankkeet. Alun perin 1400000 varattu, ja hallituksessa päädyttiin
siihen, että se on, muuttuu 1 miljoonaan euroon. Ja sitten siellä on mennään vähän alaspäin - siellä on Hämeentien-Kurisjärventien
kiertoliittymä ja sitten vähän alempana Kurisjärventien-Alventien
kiertoliittymä, niin näihin sellainen muutos, että niissä selvitetään
sitten tämä valo-ohjaus näissä liittymäratkaisuissa. Eli sellaiset
muutokset hallitus teki tähän sivulle 82.
Ja sitten, jos mennään sivulle 83, niin siellä sitten vuoteen 2023
liittyen elinkeinopoliittiset hankkeet, niin siellä on alun perin se
1100000, niin siitä vähennetään sitten niin, että se luku muuttuu
700000 euroon, ja sieltä poistetaan sitten se, suluissa, "muun
muassa tankkauspiste." Eli se on hallituksen esitys tähän 3.1-osioon.
Herättääkö keskustelua? Ei herätä, eli hyväksytty. Ja sitten päästään
sinne 3.2 eli kiinteät rakenteet ja laitteet, tekninen lautakunta ja
hankeryhmä - löytyy sieltä sivulta 84. Siihen ei tullut hallituksessa
mitään lisäyksiä. Ei herätä keskustelua. Mennään eteenpäin. Sitten
85, siellä tulee kohta 4: kuljetusvälineet ja 4.1: kuljetusvälineet,
elinvoimalautakunta ja 4.2 kuljetusvälineet, tekninen lautakunta.
Herättääkö keskustelua? Jatkuu sinne sivulle 86. Ei herätä. Sitten
ollaan sivulla 86: irtainomaisuus, ja siellä on 5.1: irtainomaisuus,
kaupunginhallitus, sitten on 5.2: irtainomaisuus,
perusturvalautakunta ja 5.3: irtainomaisuus, elinvoimalautakunta ja
sitten vielä 5.4: irtain käyttöomaisuus, sivistyslautakunta.
Herättääkö keskustelua? Sinne irtaimeen käyttöomaisuuteen
sivistyslautakunnan alle hallitus teki muutoksen liittyen siihen Rasin
voimailutilan kuntosalilaitteisiin niin, että sitä jaettiin sitten kahdelle
vuodelle niin, että 2022 olisi puolet eli 37500 ja sitten 2024 toinen
puolisko eli 37500. Ja tässä kohtaa sitten Mika Rupponen.

[2:33:46] Valtuutettu Mika Rupponen

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuutetut ja muut linjoilla olijat. Olisin ihan
kysynyt mielenkiinnosta tuota, kun tuohon Rasin voimailutilan
laitteisiin on laitettu 75000 euroa, ja se tila on itsessään noin 40

neliötä varmaan, niin mitähän kaikkia laitteita sinne tuolla rahalla
aiotaan hankkia? Ihan mielenkiinnosta kyselen, että melkoinen
summa. Kiitos.

[2:34:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Olisiko meillä sivistysjohtaja vastaamassa?

[2:34:27] Sivistysjohtaja Virve Jämsén

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Se esitys ja valmistelu on tehty
tarkemmin siellä liikuntapalveluissa, ja nyt yksityiskohtaisesti, että
mitä kaikkia laitteita ollaan hankkimassa tai on suunniteltu
hankittavan, en pysty suoralta kädeltä tässä vastaamaan, mutta toki
perustuu sitten tehtyyn suunnitelmaan, ja sitten tuon muutoksen
myötä, sen mukaisesti sitten tuota hankintaa mukautetaan.

[2:35:04] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Selvä. Sitten siellä on Jaakko Leinonen.

[2:35:10] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos, puheenjohtaja. Arvon valtuutettu Rupposelle sanoisin, että
tilaa on aika paljon enemmän kuin 40 neliötä. Se on ehkä noin 200
neliötä, ja siellä on hyvin perinteiset laitteet, ja niitä on hyvä jossain
kohtaa päivitellä. Ja tässä ehkä kannustaisin myös laitehuoltoa välillä
tekemään.

[2:35:35] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Siinä saatiin ilmeisesti käyttäjäpuolelta vastauksia. Sitten
siellä on vielä 5.5: irtain käyttöomaisuus, tekninen lautakunta, ja
näin on sitten "irtain käyttöomaisuus, yhteensä" -kohtaan päästy, ja
ei ilmeisesti herätä keskustelua, joten irtain omaisuus hyväksytty, ja
sitten meillä on siellä vielä kohta 6: käyttöomaisuus, arvopaperit, ja
siellä on kohta 6.1: arvopaperit ja kaupunginhallitus. Tästä

keskustelua. Ei herätä, elikkä näin ollen kohta 6: käyttöomaisuus,
arvopaperit hyväksytty, ja näin ollen koko investointiosa on tullut
hyväksyttyä. Ja sitten päästään rahoitusosaan, eli sivu 89 alkaen, eli
sivu 90, rahoituslaskelma. Siitä keskustelua. Ei herätä, elikkä
hyväksytty. Ja sitten 91 on rahoitusosa. Siitä keskustelua. Ei synny,
eli myös hyväksytty. Sitten sivulla 92 näkyy lainakannan muutokset.
Siitä keskustelua. Ei synny, eli hyväksytty. Ja sitten, näin ollen on
tuo rahoitusosa hyväksytty, ja päästään sitten tuonne liitteisiin, eli
sieltä 93-sivulta eteenpäin. Siellä on ensimmäisenä kaupungin
sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt, eli siellä on Akaan vuokraasunnot, sivu 94-96. Siitä keskustelua. Ei synny, hyväksytty.
Sitten päästään näihin, tuota, seuraavana kiinteistöosakeyhtiö
Aravaniitty - siitä keskustelua, sivut 97,98. Ei herätä, hyväksytty.
Sitten on kiinteistöosakeyhtiö Akaan Puskuritie 6. Siitä keskustelua.
Ei synny, hyväksytty. Sitten on siellä seuraavana kiinteistöosakeyhtiö
Akaan ELE-hallit. Siellä taitaa nyt olla vähän jotain muuta, ELEyhtiöt. Sivu 100. Ei keskusteluta, hyväksytty. Ja sitten on kaupungin
muut tytäryhtiöt, eli siellä on sitten kiinteistöosakeyhtiö
Kylmäkosken Säästötalo, sivu 101, 102. Ei keskusteluta.
Kiinteistöosakeyhtiö Toijalan virastokeskus, sivu 103. Ei
keskusteluta. Ja viimeisellä sivulla, 104, on sitten vielä
kiinteistöosakeyhtiö Toijalan moottoritieliittymä. Siitä keskustelua. Ei
synny, ja näin ollen liitteet hyväksytty, ja näin ollen koko Akaan
kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 22-26 on tullut
hyväksyttyä. Ja sitten täällä oli Sami Rajalalla puheenvuoropyyntö.

[2:39:23] Valtuutettu Sami Rajala

Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten tuosta puheenjohtajan ansiokkaasta
läpi käymisestä kävi ilmi, kaupunginhallituksessa tehtiin varsin
paljon muutosesityksiä ja käytiin hyvin tarkasti tätä talousarviota
lävitse, ja kokous oli pitkä, ja haluan tässä yhteydessä vielä kiittää
kaupunginhallituksen jäseniä ja viranhaltijoita, jotka sitä meidän
kanssamme olivat perkaamassa. Se oli iso urakka, mutta näytti nyt
ainakin tässä vaiheessa säästävän tätä aikaa täällä
valtuustokäsittelyssä hyvin, että halusin tämän tuoda vielä kerran
esiin. Kiitoksia kaikille.

[2:39:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Joo, ja nyt sitten, kun tätä on käsitelty, niin nyt tänne tehdään
sitten, tuohon itse talousarviokirjaan, myöskin ne muutokset, mitä
tässä eri vaiheissa on tullut, niin on sitten - että ei lähdetty niitä
tässä välissä tekemään. Mutta näin ollen saimme käsiteltyä tämän
pykälän 134, ja pääsemme eteenpäin, eli sitten on pykälä 135:
vuoden 2022 talousarvioon liittyvä henkilöstösuunnitelma. Ja, tuota,
siinä nyt sitten hallituksen päätösehdotus on keskustelun pohjana;
siitä keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen ehdotus on
tullut hyväksyttyä. Ja sitten mennään eteenpäin, eli päästään sitten
pykälään 136: arviointikertomus 2020 / kaupunginhallituksen,

kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja lautakuntien selvitykset.
Ja täällä sitten tosiaan - arviointikertomuksessa - oli esitetty
huomioita, ja niihin on nyt sitten laadittu näitä selvityksiä, ja täällä
nyt sitten tietysti tarkastuslautakunta erityisesti näihin tavoitteiden
asettamiseen kiinnittää, ja niiden määrittämiseen, huomiota, ja se
on vähän meillä ollut sellainen, voisiko sanoa ikuisuusaihe, ja nyt
tuossa jossakin ryhmäpuheenvuorossa tuli - tai oliko se Maija, vai
kuka siellä puhui siitä, että tosiaan, lautakunnat nyt hyppäsivät
vähän niin kuin liikkuvaan junaan, kun ne vaalit siirtyvät, ja
tavallaan ei siihen ole varmastikaan samalla tavalla niin kuin
lautakunnissa myöskään paneutumaan, mitä normaalisti. Mutta tämä
on ihan hyvä asia muistaa, kun sitten seuraavaa talousarviota
tehdään, että niihin mittareihin kiinnitetään huomiota; tavoitteet
olisivat sellaisia, että ne olisi sitten selkeästi mitattavissa ja
todennettavissa, että ovatko ne toteutuneet vai ei.
Mutta tässä hallituksen ehdotus keskustelun pohjana. Keskustelu
alkaa, päättyy. Ja kaupunginhallituksen ehdotus on tullut
hyväksyttyä. Ja sitten mennään eteenpäin. 137:n me jo
käsittelimme, niin sitten päästään kohtaan 138: Akaan kaupungin
strategia / toimenpideohjelma vuosille 2021-2022. Ja täällä pitäisi
nyt tällä kertaa sitten olla kaikki ohjelmat mukana, eli siellä on
hyvinvointiohjelma, toimen- tuota, elinvoimaohjelma ja
henkilöstöohjelma ja sitten, tuota, tuo sivistystoimen ohjelma. Ja
täällä hallitus esittää nämä ohjelmat valtuustolle tiedoksi, niiden
seurannan. Tästä keskustelua. Keskustelu päättyy, ja päätösehdotus
on tullut hyväksyttyä. Ja siirrytään seuraavaan asialistan kohtaan, eli
139: koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtiöittäminen, esisopimus ja
muutokseen liittyvät toimenpiteet. Ja tämä on tosiaan ollut jo
aikaisemminkin meillä esillä, nämä Tavastiaan liittyvät suunnitelmat,
ja tässä nyt sitten on viimeisin ehdotus, ja se nyt sitten keskustelun
pohjana. Keskustelu alkaa. Ei herätä keskustelua, eli keskustelu
päättyy, ja valtuusto on hyväksynyt päätösehdotuksen.
Ja päästään pykälään 140: lähijunaliikenteen lisäostot. Ja tämä on
tullut meille tuolta elinvoimalautakunnan kautta, ja - tai lähtenyt
sieltä liikkeelle - ja sitten hallituksen kautta meille tänne valtuustoon.
Ja täällä sitten hallitus esittää valtuustolle kolmekohtaista
päätösehdotusta. Eli kohta 1: ensi vaiheessa ostettavan hankinnan
laajuudeksi hyväksytään arkiliikenteen lisätarjonta. Tästä kohdasta
keskustelua. Keskustelu päättyy, ja esityslistan kohta hyväksytty.
Sitten kohta 2: junaliikenteen lisäostoa varten talousarvioon 2022
varataan määrärahaksi 100350 euroa ja taloussuunnitelmavuosille
2023-2024 määrärahaksi 223000 euroa per vuosi. Ja tämä
keskusteluun. Keskustelu päättyy, ja kohta hyväksytty, ja vielä 3:
valmistelua jatketaan niin, että liikenne voidaan käynnistää
elokuussa 2022, ja että kaupunkikehitysjohtajalla on oikeus asiaa
koskevien sopimusten allekirjoittamiseen. Tästä kohdasta
keskustelua. Ei synny, joten kohta hyväksytty, ja näin ollen koko
asialistan kohta on tullut hyväksytyksi. Ja tämä on meille ihan
merkittävä asia, kun tässä mietitään tätä kaupungin elinvoimaa ja
veto- ja pitovoimaa, että tätä lähijunaliikennettä saadaan eristettyä,
vaikka sillä toki hintalappu sitten on. Mutta näin ollen kohta 140 on
loppuun käsitelty.
Sitten päästään valtuustoaloitteisiin. Täällä on pykälä 141:
valtuustoaloite. Akaan kaupungin ryhtyminen toimenpiteisiin

tavoitteenaan liittyä Tampereen seudun joukkoliikenteeseen vuoden
2023 aikana. Ja täällä sitten Jukka Ahonen, ole hyvä.

[2:46:54] Valtuutettu Jukka Ahonen

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat.
Esitän, että tämä aloite palautetaan uudelleenvalmisteluun seuraavin
evästyksin. Akaan 26 valtuutettua on nähnyt tämän aloitteen
tarpeelliseksi, ellei jopa välttämättömäksi. Tampereen seudun
joukkoliikenteen kanssa tulee aloittaa välittömästi neuvottelut Akaan
liittymisestä mukaan Pirkanmaan maakunnan keskeisimpään
joukkoliikennejärjestelmään. Aikaa on riittävästi, ehkä liikaakin.
Akaassa on nukuttu pahasti, kun emme ole ottaneet oppia muun
muassa Vesilahdesta ja Valkeakoskesta. Akaa on jäänyt ikään kuin
sivuraiteille. Vesilahdessa on aloitteemme innoittamana visioitu uutta
reittiä Koskenkylän kautta Akaaseen. Lempäälän Ideaparkin alue
tulee edelleen kehittymään yhtenä Etelä-Suomen suurista
palvelukeskuksista, ja se tulee jatkossa olemaan yhä enemmän
akaalaisten luonnollinen asiointisuunta. Akaan ei ole välttämätöntä
päästä täysjäseneksi Nysse-järjestelmään. Voi olla hyödyllisempää
olla mukana sopimuksenvaraisesti. Toisaalta useita kymmeniä tai
paremminkin satoja lakeja muutetaan ja uudistetaan joka vuosi.
Tässähän on myös maakunnan kansanedustajille hyvä tilaisuus
profiloitua Akaan edunvalvojina eduskunnassa.
Valtuustoaloitteen vastauksessa asetetaan täysin perusteettomasti
vastakkain juna- ja linja-autoliikenne. On selvää, että raideliikenne ei
voi palvella Akaan kaltaisen kaupungin osia riittävän kattavasti ja
tehokkaasti. Valmistelussa viitataan myös siihen, että Akaan pitäisi
pyytää VR:ltä lupa tai suostumus joukkoliikenteensä kehittämiseen.
Miksi VR:n edustajiin on edes oltu yhteydessä? Koska Akaan
kaupungin ja Tampereen kaupungin välisen linja-autoliikenteen
kehittäminen ei kuulu VR:lle millään tavalla. Ajatus, että
bussiliikenteellä kerättäisiin matkustajia ympäri Akaata odottamaan
Toijalan asemalle VR:n mahdollisesti myöhässä aikataulustaan olevia
junia, on järjetön. Bussiliikenteellä tulee päästä ilman ylimääräisiä
liikennevälineen vaihtoja ja viivytyksiä ja junan odottelua sateessa ja
pakkasessa kohti Tampereen kaupungin seutua. Edelleen
valmistelussa annetaan ymmärtää, että Akaan kaupunki ei voisi
kehittää joukkoliikennettään kuntalaisia palvelevalla tavalla, jotta
VR:n asiakasmäärät eivät alene. Tämä on täysin
ennenkuulumatonta. Miksi ylipäänsä valmistelussa mainitaan toisen
maakunnan - Kanta-Hämeen - joukkoliikennejärjestelmä, johon
aloitteessa ei ole millään tavalla viitattu? Kuitenkin ilmansuunnat,
etäisyydet, kuntien välinen yhteistyö ja luonnolliset ratkaisut
kuntalaisten asiointisuuntiin ovat edelleenkin kulmakiviä
joukkoliikenteen kehittämisessä. Siinä on hyvä lähtökohta
uudelleenvalmisteluun.

[2:50:04] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Onko tähän - ilmeisesti on muita puheenvuoropyyntöjä.
Mervi Pulkkinen.

[2:50:17] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Ahonen otti esille tuossa erittäin tärkeitä
asioita sen valmistelun kannalta, ja juuri se, mitä Vesilahdesta on
kuultu, että yhteistyötä nyt pitäisi kipin kapin alkaa tehdä, elikkä
tämä suunta täältä Kylmäkoski - Viiala on luontaisesti kohti
Tamperetta Lempäälän kautta. Emme siis kierrä välttämättä
todellakaan aina Toijalan kautta, elikkä kannatan tuota Ahosen
valmisteluun palautus -esitystä, että pikkuisen nyt sitten
huomioidaan tätä Akaan kunta- ja taajamarakennetta.

[2:50:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Joo, sen verran siis - tietysti tässä on nyt tämä Nysse-järjestelmä, ja
sitten on tietysti tämä, tavallaan, mikä on jo lainsäädännön pohjalla
sitten tässä Tampereen kaupunkiympäristössä, elikkä Vesilahtihan
kuuluu tähän Tampereen ympäryskuntiin eri tavalla kuin me, että me
olemme niin kuin sillä tavalla tällainen ulkosatelliitti tai ulkoreunalla
oleva systeemi, että se vaatii sitten vähän muutakin kuin täällä
neuvottelu. Mutta se tietysti tuossa Jukan esityksessä tulikin, että se
vaatii sitten jo lainsäädännöllisiä muutoksia. Mutta muita pyydettyjä
puheenvuoroja ei ole, ja keskustelun kuluessa Jukka Ahonen teki
esityksen, että asia palautetaan valmisteluun. Häntä Mervi Pulkkinen
on kannattanut, joten äänestämme sitten tästä valmisteluun
palautuksesta. Ja, tuota, esitän nimenhuutoäänestystä. Sopinee.
Sopii, ja ne, jotka kannattavat hallituksen pohjaehdotusta
äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat sitten Jukka Ahosen tekemän
esityksen kannalla, äänestävät ei. Eli pohjaehdotus on jaa, ja
muutos- tai asian palautus valmisteluun on ei. Ilmeisesti on
ymmärretty, eli päästään sitten äänestämään. Elikkä hallintojohtaja.

[2:52:32] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahola.

[2:52:39] Valtuutettu Sami Ahola

Sami Ahola: ei.

[2:52:41] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahonen.

[2:52:43] Valtuutettu Jukka Ahonen

Anteeksi, oli yhteyskatko, eli sanotko vielä ne äänestykset? Mikä on
kyllä, ja mikä on ei?

[2:52:53] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Eli pohja on, hallituksen pohjaehdotus on jaa, ja Jukka Ahosen
muutosehdotus on ei. Eli pohjaehdotus jaa, ja sinun tekemäsi
muutosehdotus on ei.

[2:53:06] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puheenjohtaja, sen verran tarkentaisin siis, että asian käsittelyn
jatkaminen on jaa.

[2:53:13] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Niin, joo, juu, kyllä, kyllä. Siis hän esitti, Jukka esitti nimenomaan
palauttamista, eli, tuota, niin. (Välihuuto.) [2:53:20] Pohjaehdotus
on, taikka siis asian käsittelyn jatkaminen on jaa, ja Ahosen
valmisteluun palauttaminen on ei. Nimenomaan, juuri näin.

[2:53:30] Valtuutettu Jukka Ahonen

Kiitos. Jukka Ahonen äänestää ei.

[2:53:35] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Einola-Virtanen

[2:53:37] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Heli Einola-Virtanen äänestää jaa.

[2:53:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Halme.

[2:53:44] Valtuutettu Jussi Halme

Halme Jussi äänestää jaa.

[2:53:46] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Holkeri-Salmesvuori.

[2:53:50] Valtuutettu Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori

Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori äänestää jaa.
[2:53:53] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Hyötyläinen.

[2:53:56] Valtuutettu Sami Hyötyläinen

Hyötyläinen äänestää jaa.

[2:54:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Järvinen.

[2:54:03] Valtuutettu Hannu Järvinen

Hannu Järvinen äänestää ei.

[2:54:06] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kallioinen.

[2:54:08] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kallioinen Saila äänestää jaa.

[2:54:11] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koski.

[2:54:14] Valtuutettu Jouni Koski

Jouni Koski äänestää jaa.

[2:54:16] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Knuutila.

[2:54:17] Valtuutettu Heikki Knuutila

Heikki Knuutila äänestää jaa.

[2:54:22] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Käpylä.

[2:54:26] Valtuutettu Arttu Käpylä

Arttu Käpylä äänestää jaa.

[2:54:28] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Laajoki.

[2:54:29] Valtuutettu Martti Laajoki

Laajoki Martti: jaa.

[2:54:34] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Leinonen.

[2:54:36] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Leinonen Jaakko äänestää jaa.

[2:54:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Liehu.

[2:54:43] Valtuutettu Vesa Liehu

Vesa Liehu äänestää jaa.

[2:54:47] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Lius.

[2:54:41] Valtuutettu Hannu Lius

Hannu Lius äänestää jaa.

[2:54:54] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Loppi.

[2:54:56] Valtuutettu Inka Loppi

Inka Loppi äänestää jaa.

[2:55:00] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Maijala.

[2:55:01] Valtuutettu Antti Maijala

Maijala Antti äänestää jaa.

[2:55:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Määttä.

[2:55:06] Valtuutettu Anni Määttä

Anni Määttä äänestää jaa.

[2:55:09] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Parikka.

[2:55:11] Valtuutettu Jouni Parikka

Jouni Parikka äänestää jaa.

[2:55:13] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Pulkkinen.

[2:55:18] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Mervi Pulkkinen: ei.

[2:55:21] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puomila.

[2:55:26] Valtuutettu Janita Puomila

Janita Puomila: jaa.

[2:55:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rajala.

[2:55:31] Valtuutettu Sami Rajala

Sami Rajala: jaa.

[2:55:34] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rantala.

[2:55:36] Valtuutettu Harri Rantala

Harri Rantala äänestää jaa.

[2:55:39] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rupponen.

[2:55:41] Valtuutettu Mika Rupponen

Rupponen Mika äänestää jaa.

[2:55:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rämö.

[2:55:46] Valtuutettu Harri Rämö

Rämön Harri äänestää jaa.

[2:55:49] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Salonen.

[2:55:51] Valtuutettu Jouni Salonen

Salosen Jouni äänestää jaa.

[2:55:55] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Setälä.

[2:55:58] Valtuutettu Mika Setälä

Setälä äänestää ei.

[2:56:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Toivonen.

[2:56:03] Valtuutettu Maija Toivonen

Maija Toivonen äänestää jaa.

[2:56:06] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Jouni.

[2:56:09] Valtuutettu Jouni Vaittinen

Jouni Vaittinen äänestää jaa.

[2:56:13] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Kirsi.

[2:56:16] Valtuutettu Kirsi Vaittinen

Vaittinen Kirsi äänestää jaa.

[2:56:20] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Virtanen.

[2:56:22] Valtuutettu Timo Virtanen

Virtanen Timo: jaa.

[2:56:26] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Nyt minulla pätkäisi. Saanko uudelleen?

[2:56:28] Valtuutettu Timo Virtanen

Virtanen Timo äänestää jaa.

[2:56:32] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kiitos. Väisänen.

[2:56:37] Valtuutettu Laura Väisänen

Väisänen Laura äänestää jaa.

[2:56:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Yli-Koivisto.

[2:56:41] Valtuutettu Mari Yli-Koivisto

Yli-Koivisto Mari äänestää jaa.

[2:56:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koivula.

[2:56:46] Varavaltuutettu Kati Koivula

Kati Koivula äänestää ei.

[2:56:49] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Nurmi.

[2:56:52] Varavaltuutettu Mira Nurmi

Nurmi Mira äänestää jaa.

[2:57:03] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

29 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä.

[2:57:07] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Samaan päädyin. Onko Heli ja Jussi samaa mieltä?

[2:57:14] Valtuutettu Jussi Halme

Jussi on samaa mieltä ainakin.

[2:57:18] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Samoin, Heli on samaa mieltä.

[2:57:19] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, elikkä näin ollen äänin 29-6 emme palauta valmisteluun,
vaan jatkamme asian käsittelyä. Nyt: onko pyydettyjä
puheenvuoroja vielä? Ei ole, elikkä näin ollen valtuusto on
hyväksynyt hallituksen esityksen, ja asialistan kohta 141 on loppuun
käsitelty. Sitten päästään asialistan kohtaan 142: valtuustoaloite
myöskin. Ja siinä on sitten kutsuliikennepilotin valmistelun
aloittaminen. Ja täällä sitten, tämä on myöskin
elinvoimalautakunnasta sitten tullut hallituksen kautta tänne meille.
Ja täällä hallituksen ehdotus on sitten taas keskustelun pohjana, ja
siitä keskustelu alkaa. Ja täällä on sitten Laura Väisäsellä
puheenvuoro. Ole hyvä.

[2:58:35] Valtuutettu Laura Väisänen

Kiitos, puheenjohtaja. On hyvin olennaista, että kaikista Akaan
taajamista on sujuvat yhteydet hyvinvointikeskukselle niin, etteivät
odotusajat veny tarpeettoman pitkiksi. Eli nythän siinä vastauksessa
on todettu, että se menoliikenne sieltä Viialan suunnasta painottuu
aamupäivälle, ja paluuliikenne sitten iltapäivälle. Ja me katsomme
Vihreässä valtuustoryhmässä, että tarve kutsuliikenteen pilotoinnille
- erityisesti hammashuoltokuljetuksien osalta - on edelleen hyvin
tarpeellinen, ja pilotoinnin valmistelu olisi aloitettava ensi tilassa. Me
katsomme myös, että nämä aloitteen vastauksessa esitellyt muut
hankkeet eivät poista sitä ongelmaa, joka liittyy nimenomaan tähän
sujuvaan kulkemiseen sinne hyvinvointikeskukselle Akaan taajamista
esimerkiksi koulupäivän aikana. Hammashuollon liikkuva piste
tuonee aikanaan ratkaisuja tilanteeseen, mutta sekin on vielä aivan
suunnitteluasteella, ja näin ollen esitän, että valtuusto päättää
palauttaa valtuustoaloitteen kutsuliikennepilotin valmistelun
aloittamisesta valmisteluun.

[2:59:44] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ja sitten siellä oli puheenvuoropyyntö Kati Koivulalla. Ole hyvä.

[2:59:50] Varavaltuutettu Kati Koivula

Kannatan Laura Väisäsen esitystä.

[2:59:57] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Sitten: onko muita puheenvuoropyyntöjä? En nyt siellä näe. Eli
ilmeisesti ei, eli keskustelu asiasta päättyy, ja keskustelun kuluessa
Laura Väisänen teki esityksen. Oliko se tuolla chat-kentässä? Hyvä,
kiitos, se tuli sinne. Noin. Elikkä tässä Laura Väisänen esittää, että
valtuusto päättää palauttaa valtuustoaloitteen valmisteluun. Ja häntä
on kannattanut nyt sitten Kati Koivula, eli taas pääsemme sitten
äänestämään. Eli nimenhuutoäänestys varmasti sopii kaikille. Sopii.
Ja, tuota, sitten, käsittelyn jatkaminen on jaa, ja valmisteluun
palauttaminen on ei äänestysjärjestyksissä. Tämä sopinee. Eli
käsittelyn jatkaminen on jaa, ja valmisteluun palauttaminen ei.
Ilmeisesti ymmärretty. Ja hallintojohtaja, ole hyvä. Taas mennään.

[3:01:30] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahola.

[3:01:35] Valtuutettu Sami Ahola

Ahola Sami: jaa.

[3:01:38] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Ahonen.

[3:01:40] Valtuutettu Jukka Ahonen

Jukka Ahonen äänestää ei.

[3:01:43] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Einola-Virtanen.

[3:01:45] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Einola-Virtanen Heli äänestää jaa.

[3:01:48] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Halme.

[3:01:51] Valtuutettu Jussi Halme

Halme Jussi äänestää jaa.

[3:01:54] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Holkeri-Salmesvuori.

[3:01:57] Valtuutettu Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori

Holkeri-Salmesvuori äänestää jaa.

[3:02:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Hyötyläinen.

[3:02:05] Valtuutettu Sami Hyötyläinen

Hyötyläinen: jaa.

[3:02:08] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Järvinen.

[3:02:10] Valtuutettu Hannu Järvinen

Hannu Järvinen äänestää jaa.

[3:02:14] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kallioinen.

[3:02:15] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kallioinen Saila äänestää jaa.

[3:02:18] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koski.

[3:02:20] Valtuutettu Jouni Koski

Koski Jouni äänestää jaa.

[3:02:23] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Knuutila.

[3:02:24] Valtuutettu Heikki Knuutila

Heikki Knuutila äänestää jaa.

[3:02:32] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Käpylä.

[3:02:35] Valtuutettu Arttu Käpylä

Arttu Käpylä äänestää jaa.

[3:02:36] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Laajoki.

[3:02:37] Valtuutettu Martti Laajoki

Laajoki Martti: jaa.

[3:02:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Leinonen.

[3:02:45] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Leinonen Jaakko äänestää jaa.

[3:02:48] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Liehu.

[3:02:51] Valtuutettu Vesa Liehu

Vesa Liehu äänestää jaa.

[3:02:54] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Lius.

[3:02:59] Valtuutettu Hannu Lius

Hannu Lius äänestää jaa.

[3:03:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Loppi.

[3:03:03] Valtuutettu Inka Loppi

Inka Loppi äänestää jaa.

[3:03:07] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Maijala.

[3:03:09] Valtuutettu Antti Maijala

Maijala Antti äänestää ei.

[3:03:12] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Määttä.

[3:03:13] Valtuutettu Anni Määttä

Anni Määttä äänestää jaa.

[3:03:16] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Parikka.

[3:03:18] Valtuutettu Jouni Parikka

Parikka Jouni äänestää jaa.

[3:03:22] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Pulkkinen.

[3:03:24] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Mervi Pulkkinen: ei.

[3:03:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puomila.

[3:03:30] Valtuutettu Janita Puomila

Janita Puomila: jaa.

[3:03:33] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rajala.

[3:03:35] Valtuutettu Sami Rajala

Sami Rajala: jaa.

[3:03:38] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rantala.

[3:03:40] Valtuutettu Harri Rantala

Harri Rantala äänestää jaa.

[3:03:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rupponen.

[3:03:48] Valtuutettu Mika Rupponen

Mika.

[3:03:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Nyt minä en kuullut, mitä Rupponen äänesti.

[3:04:03] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rupponen Mika.

Edelleenkin ongelma kuulla sinua, Mika, niin äänestät - kuuletko
täältäpäin? Eli Rupponen Mika.

[3:04:30] Valtuutettu Mika Rupponen

Joo, kyllä kuuluu oikein hyvin.

[3:04:32] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Nyt kuuluu tännekin päin.

[3:04:36] Valtuutettu Mika Rupponen

No niin, elikkä Rupponen Mika äänestää jaa.

[3:04:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Rämö.

[3:04:42] Valtuutettu Harri Rämö

Rämön Harri äänestää jaa.

[3:04:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Salonen.

[3:04:47] Valtuutettu Jouni Salonen

Salosen Jouni äänestää jaa.

[3:04:49] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Setälä.

[3:04:51] Valtuutettu Mika Setälä

Setälä äänestää ei.

[3:04:54] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Toivonen.

[3:04:56] Valtuutettu Maija Toivonen

Toivonen Maija äänestää jaa.

[3:04:58] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Jouni.

[3:05:04] Valtuutettu Jouni Vaittinen

Vaittinen Jouni äänestää jaa.

[3:05:06] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Vaittinen Kirsi.

[3:05:08] Valtuutettu Kirsi Vaittinen

Vaittinen Kirsi äänestää jaa.

[3:05:11] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Virtanen.

[3:05:13] Valtuutettu Timo Virtanen

Virtanen Timo äänestää jaa.

[3:05:17] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Väisänen.

[3:05:20] Valtuutettu Laura Väisänen

Väisänen Laura äänestää ei.

[3:05:23] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Yli-Koivisto.

[3:05:25] Valtuutettu Mari Yli-Koivisto

Yli-Koivisto Mari äänestää jaa.

[3:05:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Koivula.

[3:05:30] Varavaltuutettu Kati Koivula

Koivula Kati äänestää ei.

[3:05:33] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Nurmi.

[3:05:36] Varavaltuutettu Mira Nurmi

Nurmi Mira äänestää ei.

[3:05:46] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

28 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

[2:05:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Samaan päädyttiin, toivottavasti Heli ja Jussi on samaa mieltä.

[2:05:56] Valtuutettu Jussi Halme

Jussi on samaa mieltä. 28-7.

[3:06:00] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Samoin.

[3:06:01] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Näin. Elikkä äänin 28-7 jatkamme käsittelyä. Inka Loppi, ole hyvä.

[3:06:11] Valtuutettu Inka Loppi

Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on tärkeä asia, tämä sujuva liikkuminen
taajamien välillä, niin olen kuullut uutisia, että tätä liikkuvaa
yksikköä - tai liikuteltavaa yksikköä - hammashoitoon ollaan nyt
valmistelemassa, niin mielelläni olisin kuullut Elinalta, että missä
vaiheessa sen kanssa mennään, ja sitten toinen asia, mikä helpottaa
tietysti Viialan ja Toijalan välillä tätä hammaslääkäriin kulkemistakin:
ensi syksynä, kun ne junavuorot lisääntyvät huomattavasti,
paikallisjunavuorot, että kerran tunnissa pääsee molempiin suuntiin,
niin siinä ei tule sitten enää niin pitkiä odotusaikoja senkään
suhteen. Kiitos.

[3:06:52] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Kiitos, Inka. Tuota, Elina, kerrotko vähän, missä mennään sen
liikkuvan yksikön kanssa?

[3:07:00] Perusturvajohtaja Elina Anttila

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Se oli tuolla talousarviossakin yhtenä
tavoitteena nimenomaan kirjattu, että sitoudutaan sitten yhdessä
sen hankintaan, ja valmisteluvaiheessa on tällä hetkellä; pohditaan
eri vaihtoehtoja, miten toteuttaa se henkilöstörekrytointi, mietitään
yhtenä vaihtoehtona muun muassa sen PirSote-hankkeen
rahoituksen käyttämistä tähän tarkoitukseen. Sitä selvitellään, ja
niitä eri vaihtoehtoja, minkälaisilla laitteilla tehdään, on selvittelyssä,
ja henkilöstö on nyt menossa sitten tutustumaan toiseen kaupunkiin
- taisi olla Sastamala, mihin lähtevät nyt katsomaan, että
minkälaisilla laitteilla, ja mikä voisi olla meille se paras. Eli
konkreettisesti ollaan nyt niin kuin hankintaa valmistelemassa.
Pyritään saamaan mahdollisimman pian; vaikein haaste siinä tulee
olemaan se henkilöstöresurssi, kun tiedetään, mikä on henkilöstön

saatavuus tällä hetkellä, mutta yritetään sitäkin ratkaista
mahdollisimman pian.

[3:07:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Kiitos. Tämä tosiaan on ihan tämän kestävän kehityksenkin
näkökulmasta ihan hyvä, että nämä - eivät ne oppilaat välttämättä
liiku, vaikka liikkuisivatkin sitten julkisella joukkoliikenteellä, vaan se
on sitten, se liikkuminen sitä kautta vähenee, ja helpottaa varmaan
sitä arkea, mikä siinä sitten on. Kati Koivulalla oli
puheenvuoropyyntö. Ole hyvä.

[3:08:25] Varavaltuutettu Kati Koivula

Kiitos. Minä kysyisin vielä tarkennusta tästä aikataulusta, että miten
pian ihan niin kuin reaalisesti on mahdollista toteuttaa, koska se
tuntuu aika nopealta näin niin kuin vuoden 2022 alusta saada tämä
asia toimimaan, että miten pitkään meillä sitten taas Viialan
suunnassa ja Kylmäkoskella päin on edelleen tämä lasten
kuskaamisrumba ihan realiteetti ja todellisuutta? Kiitos.

[3:08:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ole hyvä, Elina.

[3:08:52] Perusturvajohtaja Elina Anttila

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Kyllä siinä varmaan muutamia kuukausia
vielä menee, että tavoite on, että se olisi alkuvuoden puolella, mutta
ei tietenkään vuoden alussa. Mutta mahdollisimman pian,
lähikuukausien aikana. Niin pian kuin pystytään, että päästäisiin
sitten konkreettisesti myös maaliin.

[3:09:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, hyvä. Kiitoksia. Sitten siellä on Anni. Ole hyvä.

[3:09:19] Valtuutettu Anni Määttä

Kiitos, puheenjohtaja. Ja tosiaan, kiitos ensinnäkin Inkalle, että
nostit tämän esiin. Tämä oli sellainen asia, joka itseäkin kiinnosti, ja
oli tosiaan mukava lukea siitä eilen Akaan Seudusta, niin kuin tietysti
muutenkin koko Akaata käsittelevä juttu oli erinomainen. Ja, tosiaan,
hienoa, että tässä hyödynnetään juuri tätä, mitä itsekin olen
peräänkuuluttanut, että tehdään muiden kuntien kanssa vahvasti
yhteistyötä ja hyödynnetään niitä sieltä saatuja oppeja, eli mahtava
kuulla, että tässä ollaan menossa nyt tutustumaan, ja asia on niin
kuin hyvän suunnittelun alla, niin varmasti toteutuskin on sitten
loistava, kun se alkaa. Ja toivottavasti tästä
välisuunnittelutilanteestakin tiedotellaan tuolla meidän nettisivuilla,
koska asia selvästi hyvin paljon kuntalaisia kiinnostaa. Kiitoksia.

[3:10:13] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Näin. Hyvä. Nyt en näe tähän asiakohtaan enempää
puheenvuoropyyntöjä, joten valtuusto on hyväksynyt hallituksen
esityksen, ja tämä asialistan kohta loppuun käsitelty, ja jäämme
odottamaan sitten sitä liikkuvaa yksikköä. Ja mennään eteenpäin, eli
sitten ollaan siellä, jatketaan valtuustoaloitteissa, ja ollaan pykälässä
143: valtuustoaloite, palvelualoitteen käyttöönotto Akaassa, Puomila
ja muut. Ja tässäkin sitten elinvoiman kautta hallitukseen ja sieltä
valtuustoon on tämä aloite tullut, ja tässäkin hallituksen esitys on
keskustelun pohjana, ja siitä keskustelu alkaa. Ja siellä - Janita, ole
hyvä.

[3:11:17] Valtuutettu Janita Puomila

Kiitos, puheenjohtaja. Näin, kun ensimmäinen tekemäni aloite
pääsee maaliin, niin täytyy ottaa pieni puheenvuoro. En ole
palauttamassa valmisteluun, vaikka toki tämä olisi voinut olla
neljässä vuodessa jo vähän pidemmällekin valmisteltu, mutta olen
erittäin tyytyväinen, että tämä on vihdoin saanut päivänvalon tämä
aloite, ja vähän reilu neljä vuotta siihen tosiaan meni, mutta
toivotaan, että johtoryhmä saa sitten selviteltyä tämän, ja saadaan
tämä palvelualoite käyttöön ensi vuoden aikana. Kiitoksia.

[3:11:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe, joten valtuusto on
hyväksynyt hallituksen esityksen, ja pykälä 143 loppuun käsitelty. Ja
sitten siirrytäänkin valtuustoaloitteista kuntalaisaloitteeseen, eli
pykälä 144: kuntalaisaloite, Akaan kouluverkko. Ja täällä sitten
myöskin hallituksen ehdotus on keskustelun pohjana. Siitä
keskustelu alkaa. Ei herätä keskustelua; keskustelu päättyy, ja näin
ollen hallituksen ehdotus on tullut hyväksyttyä, ja asialistan kohta
loppuun käsitelty. Ja päästään pykälään 145:
keskusvaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja
keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2021-2025. Ja täällä
aluevaalit pukkaa päälle, niin pitäisi sitten keskusvaalilautakunta
saada järjestykseen. Ja täällä kaupunginhallitus ehdottaa, että
valtuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan viisi uutta
varajäsentä sijaantulojärjestyksessä entisten varajäsenten lisäksi. Ja
tosiaan, täällä tavoite, että keskusvaalilautakunnassa sitten olisi
riittävästi jäseniä, että vaalit pystytään sitten viemään läpi. Tästä
pitäisi olla, toivottavasti, puheenvuoropyyntöjä. Harri Rämö.

[3:14:12] Valtuutettu Harri Rämö

Kiitos, puheenjohtaja. Esitän yhdeksi uudeksi varajäseneksi Elisa
Kaurasta.

[3:14:19] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Yksi jäsen löytynyt. Sitten Antti Maijala, ole hyvä.

[3:14:30] Valtuutettu Antti Maijala

Kiitoksia, puheenjohtaja. Esitän uudeksi varajäseneksi: Mari Perttola.

[3:14:38] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Mari Perttula. (Välihuuto.) [3:14:40] Perttola. Mari Perttola. Selvä.
Sitten Heli Einola-Virtanen, ole hyvä.

[3:14:50] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Kiitos, puheenjohtaja. Esitän kahdeksi uudeksi varajäseneksi: Elina
Talonen-Ojanperä ja Marko Kivi.

[3:14:59] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Elina Talonen-Ojanperä ja Marko Kivi. Hyvä. Kiitos. Ja sitten Janita.

[3:15:13] Valtuutettu Janita Puomila

Kiitos, puheenjohtaja. Esitän Kokoomukselta varajäseneksi: Maire
Rokkanen.

[3:15:22] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Maire Rokkanen. Hyvä. Kiitoksia. Viisi olisi kasassa. Onko
hallintojohtajalla nimet siellä?

[3:15:33] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puheenjohtaja, sen verran tarvitsisin tarkennusta, että kun
keskusvaalilautakuntaan nämä varajäsenethän tulevat
sijaantulojärjestyksessä, elikkä ei niin, että he ovat henkilökohtaisia
varajäseniä kenellekään, niin oliko tämä äsken mainittu järjestys se
sijaantulojärjestys, vai missä järjestyksessä kyseiset henkilöt
tulevat, elikkä ne täytyy numeroida vielä.

[3:15:56] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Tuota, kun siellä on nyt varsinaiset, ja sitten on ne viisi varajäsentä,
ja viisi varajäsentä päättyy siihen "Suomen kansa ensin", niin
meneekö tämä nyt sitten niin, että Kauranen olisi ensimmäinen
näistä, sitten Rokkanen ilmeisesti, sitten on - onko se sitten
Talonen-Ojanperä, sitten, tuota, onko se sitten edelleen Kivi ja sitten
Perttola? Korjatkaa, jos olen väärässä.
Mervi Pulkkinen.

[3:16:58] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Odotin, että sieltä Harri Rämö ottaisi
puheenvuoron. Elikkä nämä kyllä, tuota, keskusteltiin
ryhmäpuheenjohtajakokouksessa, ja minun muistiinpanoissa tuo
Perttola ja Marko Kivi olisi toisin päin. Jos Harri Rämö tämän vielä
kuittaisi, kun nämä keskusteltiin siellä yhdessä pöydän ääressä.

[3:17:22] Valtuutettu Harri Rämö

Joo, kyllä voin kuitata. Kiitos. Kiitos, Mervi, näin oli juuri. Hyvä,
kiitos.

[3:17:27] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Onko, tuota, Katariina kartalla?

[3:17:34] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puheenjohtaja, olen joo, elikkä järjestys oli siis: Kauranen,
Rokkanen, Talonen-Ojanperä, Perttola ja Kivi.

[3:17:43] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin ymmärsin. Hyvä. Kiitoksia. Eli saatiin keskusvaalilautakunta
täydennettyä, ja näin ollen tämä asialistan kohta loppuun käsitelty.
Ja sitten päästään kohtaan 146: sidonnaisuusilmoitukset. Eli sinne
on nyt sitten kerätty noita sidonnaisuusilmoituksia, mitä
tarkastuslautakunta on kaivannut, ja jos joltakulta - ja keiltä nyt
vielä puuttuu - niin kipin kapin sitten sidonnaisuusilmoituksia
täyttämään. Eli tässä vaiheessa nämä sidonnaisuusilmoitukset nyt
sitten saatetaan valtuustolle tiedoksi. Jos puuttuu, niin hoitakaapa
ennen joulutaukoa sitten asia kuntoon, niin saadaan tämä asia
hoidettua pois päiväjärjestyksestä.
Arttu Käpylä.

[3:18:53] Valtuutettu Arttu Käpylä

Kiitos, puheenjohtaja. Kooste sidonnaisuusilmoituksista, joka on
liitteenä, ei aukea.

[3:19:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Minä saan auki, mutta onko jollakulla muulla jotain ongelmia? Voivat
varmaan tuolla sitten tarkistaa, mistä on - onko joku muu, joka ei
saa auki?

[3:19:34] Valtuutettu Vesa Liehu

Puheenjohtaja, Vesa Liehu täältä ilmoittelee, että en saa minäkään.

[3:19:39] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Ei aukea sinullakaan. Okei. Sitten siellä on Aholan Sami.

[3:19:48] Valtuutettu Sami Ahola

Joo, tervehdys vaan. Sami Ahola. Sidonnaisuusilmoitusasiaa vain sen
verran, että tätä on nyt huudettu lähes joka kokouksessa, ja kyllä
minun mielestäni pitäisi sen verran olla niin kuin asian päällä olevilla
sen verran asiaa, että sanoisi, keidenkä nämä täytyy tehdä, että itse
jouduin onkimaan neljällä sähköpostilla tietoa, ja seuraavalla neljällä
sain sitten tämän lomakkeen itselleni. Jaakko kun siellä möykkää
joka kokouksessa, niin olisit voinut kertoa samalla, että keiden tämä
täytyy tehdä, ja mistä se löytyy, tai sitten välittää linkkinä tämä
kaavake. Kun ensimmäistä kertaa ollaan pappia kyydissä, niin tässä
ei ihan kaikkea vielä tiedä, että kiitos avusta.

[3:20:33] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Tuota, Katariina voi varmaan vielä kertoa, kerrata, että ketä tämä
koskee, ja miten tämä voidaan täyttää, mistä se löytyy, ja mihin
kannattaa kääntyä, että saa asian hoidettua.

[3:20:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Puheenjohtaja. Allekirjoittaneelta löytyy lomakkeet, ja nyt
ulkomuistista yritän muistaa. Se on siis kaupunginhallituksen
jäsenet, varajäsenet, lautakuntien puheenjohtajat, ja sitten
elinvoimalautakunnan jäsenet. Nyt saa korjata, jos muistan
ulkomuistista väärin, keneltä tarvitaan. Mutta minulta saa ohjeet ja
minulta saa sen lomakkeen ne, keiltä vielä puuttuu.

[3:21:21] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Voisiko tässä myös tehdä niin, että te vielä katsoisitte siellä, että
tämä - huomioiden nyt, keiden se pitää täyttää, niin jos se nyt
joltakulta vielä puuttuu, niin lähestyisi vaikka sähköpostilla ja laittaisi
lomakkeen mukaan, niin se tulisi sitten hoidettua.
Mutta sitten, olikos siellä vielä? Jaakko Leinonen.

[3:21:51] Valtuutettu Jaakko Leinonen
Joo, kiitos, puheenjohtaja. Se on hyvä, että on lomakkeita tullut, ja
hyvä koonti tehty. Minulla aukeaa toi liite, ja toivottavasti nyt sitten
muilla, keillä ei auennut, koettavat, jos saavat sen auki vaikkapa
kaupungin nettisivujen kautta, jos ei portaalin kautta aukea. Mutta
toteaisin nyt tähän, että tämä on lähetetty nyt ainakin kaksi kertaa on Siepin ja nyt sitten Koiviston toimesta lähetetty kaikille, ketä asia
koskee, tämä lomake, ja varmaan kaupungin toimipisteistä löytyy
paperilomakkeitakin, jos haluaa siellä käydä sen täyttämässä. Ja
tuohon Katariinan äsken mainitsemaan listaan lisään vielä
lautakuntien esittelijät, eli johtavat viranhaltijat, tai ketkä nyt
esittelevätkin siellä, ja sitten myöskin elinvoimalautakunnan
varajäsenet. Eli Evon jäsenet, varajäsenet, kaupunginhallituksen
jäsenet, kaupunginhallituksen varajäsenet, lautakuntien
puheenjohtajat, lautakuntien esittelijät ja sitten tietysti valtuuston
puheenjohtajisto. Toivottavasti tämä nyt tuli selväksi, koska
muistaakseni 42 on, keneltä ilmoitusta odotetaan, ja olisiko nyt
sitten 31 kasassa, että ei enää paljoa puutu. Kiitoksia kaikille
ilmoituksen tehneille.
[3:23:19] Valtuutettu Sami Ahola

Ja tekninen lautakunta vielä siihen lisäksi.

[3:23:25] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Niin, siis, kaikki lautakunnat: puheenjohtajat, esittelijät.

[3:23:30] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Niin, lautakuntien puheenjohtajat ja esittelijät. Mutta Evosta kaikki
jäsenet ja varajäsenet.

[3:23:36] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Eli tuolta ei tarvitse noista muista lautakunnista, kuin Evosta,
jäsenten sitä täyttää, tai varajäsenten.

[3:23:48] Valtuutettu Sami Ahola

Kyllä minulle tuli tieto, että teknisestä myöskin kaikki.

[3:23:50] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Okei. No, korjaatko, Katariina? Minä en ole, minä en ole tuosta nyt
sitten ihan varma, mutta Evosta ainakin kaikki jäsenet ja
varajäsenet.

[3:24:00] Hallintojohtaja Katariina Koivisto

Joo, siis, se, tuota, kun lupaviranomais- viranomaislautakunnan
osalta pitää olla kaikilta jäseniltä, ja teknisestä lautakunnasta ja
muista lautakunnista ainoastaan puheenjohtajalta ja esittelijöiltä,
niin ihan oikein sanoit.

[3:24:19] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Sitten oli Janitalla vielä.

[3:24:25] Valtuutettu Janita Puomila

Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, minä olen nyt koettanut kahdella
laitteella, ja Jaakon suosituksesta vielä kaupungin nettisivulta, mutta
minä en saa tuota sidonnaisuusilmoitusta, siis tuota luetteloa, auki,
että jos sen voisi lähettää vaikkapa valtuutetuille varmuuden vuoksi
sähköpostilla vielä. Se on docs-muotoisena tuolla jostain syystä yleensä ne ovat pdf:iä - että vika on varmaan siinä. Kiitos.

[3:24:52] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

OK. Joo, tässä on varmaan tosiaan sitten - itse sain sen ihan täältä
portaalista auki myöskin, ei ollut siinä ongelmaa. Mutta tuo on
varmaan hyvä muutenkin katsoa sitten, että ne saadaan auki sitten,
mitä tänne laitetaan. Mutta merkitään nämä tiedoksi, ja näin ollen
kohta 146: sidonnaisilmoitukset käsitelty. Päästään kohtaan 147:
kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 22. Ja täällä
sitten on - no, hallitus päättää omistansa - mutta sitten täällä on
myöskin listattuna nuo valtuuston kokousajankohdat, eli siellä olisi
sitten tarjolla nuo ajankohdat, mitä täällä on esitetty, ja
pääsääntöisesti kokoukset alkavat kello 18, ja kokouspaikkana
Toijalan yhteiskoulun auditorio. Katsotaan nyt sitten, mikä tämä
koronatilanne on, että helmikuulle tuonne on seuraavaa
valtuustonkokousta suunniteltu, että onko se sitten ihan livekokous
vai ollaanko jossain erikoisemmassa moodissa, mutta toivotaan
tietysti, että olisi siinä sellainen tilanne, että pystyttäisiin sitten ihan
livenä myöskin kokouksia pitämään, ja tarkoitus olisi tosiaan jatkaa
myöskin sitä käytäntöä, että siellä olisi sitten näitä erilaisia esittelyjä,
infoja ennen sitä varsinaista kokousta. Mutta tällaiset kokoukset, eli
merkitään nämä kokoukset sitten kalentereihin. Vai onko herättääkö keskustelua? Ei herätä sen kummemmin, eli
päätösehdotus - aha. Jaa, Katariina laittoikin, että
sidonnaisuusilmoitukset lähetetty sähköpostilla. Hyvä. Mutta tähän
asiakohtaan ei sen enempää; päätösehdotus hyväksytty, ja asialistan
kohta loppuun käsitelty. Ja sitten päästään kohtaan 148: muut asiat.
Ja tässä annan ensimmäisenä kaupunginjohtajalle puheenvuoron.
Antti, ole hyvä.

[3:27:23] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Joo, kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Näin tosiaan tässä kokouksen
päätteeksi haluaisin viranhaltijakunnan puolesta kiittää erittäin
lämpimästi kuluneesta vuodesta. Tämähän on ollut monella tavalla
poikkeuksellinen vuosi, ja toki korona on ollut tässä vahvasti
vaikeuttamassa toimintaa. Nyt, niin kuin tiedetään, meillä Akaassa
koronankin osalta on varsin haastava tilanne. Tänään käytiin
valmiusjohtoryhmässä tilannetta läpi, niin ilmaantuvuusluvut ovat
varsin korkeassa kasvussa, ja saa nähdä, kuinka pitkään vielä
koronan kanssa tässä kamppaillaan. Mutta poikkeuksellinen toki oli
myös vuosi sen johdosta, että vaalit käytiin vähän poikkeavaan
aikaan, ja tosiaan, uudet luottamushenkilöt aika haastavaan aikaan
tässä sitten, heti elokuun alusta, joutuivat oman kautensa
aloittamaan. Mutta hyvin lähti kokonaisuudessaan hommat liikkeelle.
Niin kuin tuossa budjetin käsittelyn yhteydessä käytiin myös läpi,
niin on tehty isoja päätöksiä ja on saatu hankkeita hyvin eteenpäin;
kouluverkon osalta ratkaisut ovat edenneet, ja nyt on saatu
Toijalankin osalta ensimmäiset päätökset tehtyä. Hyvinvointikeskus
valmistui aikataulussaan ja budjetin puitteissa ja on saanut nyt hyvin
huomiota myös Pirkanmaalla, ja se on tärkeä kohta nyt tulevina
vuosina, kun mietitään sitä tulevaa palveluverkkoa sitten siinä
vaiheessa, kun hyvinvointialue tätä palvelua meille tuottaa.
Liikuntahalli valmistuu keväällä, se on erittäin hieno vetovoima- ja
pitovoimatekijä meille, ja keskuskeittiön osalta asiat etenevät.
Erittäin myönteistä on toki se, että tämä asukasluku on saatu tähän
noin 0,6 prosentin kasvuun, ja muutenkin tavallaan signaalit siitä,
että asuntokauppa käy varsin vilkkaana Akaassa, on hieno juttu, ja
siitä tosiaan kyllä saa kiittää meidän paikallisia
rakennusliikkeitämme, jotka ovat saaneet nyt rakentamista,
kerrostaloasuntoa, uutta asuntotuotantoa käyntiin. No, sellainen
mukava yksityiskohta on toki, mitä olen eri yhteyksissä nostanut
esille on, että meillä yritysten määrä on tässä parin viime vuoden
aikana, asukaslukuun suhteutettuna on päästy yli Pirkanmaan tason
ja kuntien keskimääräisen tason, ja se on toki hieno juttu, vaikka
meillä tässä yhteisöverossa ilman muuta onkin sillä tavalla
parannettavaa.
Niin kuin tuossa käytiin läpi, niin historialliset uudistukset on edessä,
ja siitä kiitos teille, on hyvin lähtenyt strategiatyö käyntiin, ja sitä
päästään tässä nyt sitten tosiaan yhteistyössä jatkamaan aika pian,
ja itse asiassa tuossa jo helmikuussa tulee meillä tänne valtuustoon
isoja päätöksiä liikkeen luovutuksen osalta. Se on valtava
kokonaisuus, mitä tässä tosiaan valmistellaan. Mutta tässä kohtaa
tosiaan kiitokset valtuuston ja hallituksen ja lautakuntien sekä
jaoston puheenjohtajistolle kaiken kaikkiaan, ja toki, kun tämä on
ollut tällainen vaihdosvuosi, niin vielä erityiskiitoksen haluan mainita
hallituksen puheenjohtajille Harri Rämölle ja Sami Rajalalle, ja toki
sitten valtuuston puheenjohtajat Janita Puomila ja Saila Kallioinen, ja
tässä kohtaa ilman muuta, kun tätä yhteistyössä tehdään, niin iso
kiitos kaupungin johtoryhmälle ja henkilökunnalle. Ja oikeastaan niin
kuin näillä sanoilla haluan toivottaa teille vielä viranhaltijakunnan
puolesta oikein rauhallista, hyvää joulua. Ja vielä todettakoon, että
nyt, kun ollaan poikkeustilanteessa tällä tavalla niin kuin etänä
yhteyksissä, niin on luvassa tällainen pieni joulumuistaminen, mikä

sitten toimitetaan vielä kotiin. Nyt ei pystytty sitä livenä tässä
toimittamaan. Kiitoksia.

[3:31:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Kiitoksia, Antti. Joo, tosiaan, kun suunnitelma oli vähän erilainen,
mutta, tuota, näin nyt mennään. Ja kiitos tosiaan myös itsellesi; niin
kuin tuossa monissa puheenvuoroissa tuli, niin tässä hyvin on päästy
monessa asiassa eteenpäin, ja kyllä siinä kaupunginjohtajalla on iso
rooli, että on se keulakuva ja tekee niitä asioita ja vie niitä
eteenpäin. Toivon vaan, että nyt itsekin hieman joulun aikana pääset
huilaamaan, koska tuossa esimerkiksi itsenäisyyspäivänä katselin,
että surffasit kaikki kolme itsenäisyyspäivän juhlaa lävitse ja niin
edelleen. Kovasti kiitoksia.
Sitten Kati Koivula.

[3:32:04] Varavaltuutettu Kati Koivula

Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi tällainen esitys, valtuustoaloitetta
pukkaisi jonkin verran, että Laura varmaan laittaa - kuuletteko te
minua? (Puheenjohtajan välihuuto.) [3:32:13] Laura on luvannut
laittaa tekstin sivuun sitten nähtäväksi, mutta meillä on tällainen.
Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja linjoilla olevat kuntalaiset.
Olemme surulla seuranneet Akaan nuorison pahoinvoinnin
lisääntymistä, joka näkyy niin paikallisille asukkaille arjessa, kuin
mittareistakin saatavilla tuloksilla. Useita konsteja meillä jo onkin,
erityisesti uudessa talousarviossa, jossa pyrimme puuttumaan tähän
tematiikkaan, mutta vähemmälle suunnittelulle on jäänyt nuorison
kokoontumis- ja ajanviettopaikkojen suunnittelu. Jo jokin aika sitten
valtuusto jätti yksimielisen esityksen nuorisotilojen aukioloaikojen
kartoittamisesta, ja tähän emme ole saaneet vieläkään vastausta.
Nuorisotilojen lisäksi nuoret tarvitsevat myös muita
aktiviteettimahdollisuuksia ja niihin rakenteita. Toijalaan on tulossa
liikennepuisto hienoine aktiviteettialueineen ja muutama vuosi sitten
tuli suosittu skeittiparkki. Viialan ja Kylmäkosken nuorilla näitä
paikkoja ei tällä hetkellä sitten oikeastaan olekaan.
Esitämme siis, että vuoden 2022 aikana tehdään suunnitelmia
Viialaan ja Kylmäkoskelle nuorten/lasten vapaa-ajan viettopaikoista
ja mahdollisista aktiviteeteistä. Suunnitelman perusteella voimme
edetä tulevissa talousarvioissa niiden rakentamista edistäen.
Suunnitelma tulee toteuttaa yhdessä nuorten kanssa. Vihreä
valtuustoryhmä. Hanni Joronen, Laura Väisänen, Kati Kuusisto ja
Kati Koivula. Ja omalta osaltani tähän sitä edistäisin, että minä
ajattelen, että ehkä me emme tätä sukupolvea voida pelastaa, mutta
jospa näitä nuorempia sitten sillä, että järjestettäisiin lapsille ja

nuorille tekemistä, järkevää tekemistä, nimenomaan ulkotiloissa ja
muuten. Kiitos.

[3:33:46] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hyvä. Kiitoksia, valtuustoaloite otetaan vastaan, ja hallitus sen
lähettää sitten aikanansa eteenpäin prosessiin. Sitten Inka Loppi. Ole
hyvä.

[3:34:00] Valtuutettu Inka Loppi

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä aloite sinänsä. Minä olisin kysynyt vain,
että jos olen oikein ymmärtänyt, niin eikö meillä olekin kuitenkin
Viialan uuteen yhtenäiskouluun tulossa nuorisotila, nuorisotoimen
käyttöön varattu tila, ja talousarviossa vilahti silmissäni myös se,
että oli varausta myöskin tuonne Kylmäkosken terveyskeskuksen
rakennukseen sivistyspuolelle ja nuorisotoimelle, että oliko ajatusta,
että sinne tulisi nuorisotoimelle tiloja käyttöön? Mutta toki kaikki tilat
ovat tervetulleita, ja varmaan muitakin aktiviteetteja kuin
nuorisotiloja tarvitaan. Ja yhtenäiskoulun pihalle on muun muassa
suunnitteilla aika hienojakin juttuja käsittääkseni. Mutta voisiko näitä
viranhaltijat vähän avata? Kiitos.

[3:34:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Onko siellä Virve tai Jaana – kumpi ottaa koppia? Voisi vähän avata.

[3:35:10] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén

Puheenjohtaja, jos lyhyesti avaan. (Puheenjohtajan välihuuto.)
[3:35:13] Kiitos. Eli tosiaan, on juuri näin, että Viialan
yhtenäiskoulun tiloihin on tulossa myös nuorisopalveluille tilat, joissa
on sitten mahdollisuus sitä ilta-aikaista toimintaa järjestää. Samoin
on myöskin varaus Kylmäkoskelle; sen vanhan terveysaseman
remontointiin liittyen sellaista suunnitteilla. Monikäyttöistä tilaa, joka
olisi siis nuorisopalveluiden käytettävissä, mutta myös muiden
vapaa-aikapalveluja tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden
käytettävissä. Tässä nyt ainakin näistä lyhyesti.

[3:36:02] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin, hyvä. Niistä varmaan kuullaan sitten jatkossa, kuinka
suunnitelmat etenee. Sitten Kati Koivula.

[3:36:12] Varavaltuutettu Kati Koivula

Joo, ehkä lähinnä nimenomaan – kyllä tiesin nämä tulevat tilat siinä
suhteessa – mutta nimenomaan juuri tällaista, niin kuin esimerkiksi
tällaista Viialan urheilukentän ympäristön kehittämistä ja tavallaan
niin kuin liikuntapuiston kehittämistä siinä osuudessa, oli ehkä tämä,
mitä jonkin verran haettiin. Ja sama Kylmäkoskelle sitten, tätä
urheilukentän alueen ja tämän tyyppisen tilanteen kehittämistä
myös, että nimenomaan sellaista ihan aidosti aktiviteettia, fyysistä
aktiviteettia myös.

[3:36:45] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

Hyvä. Sitten – onko muita ”muita asioita”? Puheenvuoropyyntöjä en
näe, joten tässä nyt on kohtuullinen rupeama kokousta pidetty, joten
sitten on varmaan aika alkaa päättää, ja tosiaan, vielä kerran kiitos
myöskin valtuutetuille. Tämä kausi on ihan hyvin lähtenyt liikkeelle,
ja paljon asioita on kuitenkin käsitelty ja jotakin saatu ihan oikeasti
eteenpäinkin, niin tästä on hyvä jatkaa. Ja koetetaan itse kukin
hieman rauhoittua tässä joulun aikaan ja vetää vähän henkeä, ja
kerätään sitten energiaa ja voimavaroja tulevalle vuodelle. Eli kiitos
kaikille, ja hyvää joulun aikaa ja terveellistä uutta vuotta. Koettakaa
välttää ruuhkapaikkoja, että pysytään terveenä kaikki. Kokous on
päättynyt.

