
Akaan kaupunginvaltuuston kokous 23.2.2022 

Äänitteen kesto: 3:07:10 

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 

 

 

[0:44:02] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin, nyt ilmeisesti sitten striimi toimii. Tuolla oli Janilta viesti,  

 että nyt lähdetään toimimaan. Elikkä, tuota, tosiaan tervetuloa tähän  

 valtuuston kokoukseen, joka on nyt sitten tämän vuoden   

 ensimmäinen kokous. Ja lähdetään menemään asialistaa sitten   

 eteenpäin, eli ensimmäisenä pykälänä kokoukseen osallistuvien   

 toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja   

 valtuuston kokous 23.2.2022 on kutsuttu koolle Akaan kaupungin  

 hallintosäännön 101-104 -pykälien mukaisesti, elikkä valtuuston kokouskutsu 

 -  sisältäen esityslistan -  on lähetetty asianomaisille määräaikojen puitteissa ja, 

 tuota, kokouksesta on 18.2.2022 julkaistu kuulutus valtuuston 18.8.2021 pykälän 

 71 päättämällä tavalla yleisessä tietoverkossa Akaan kaupungin verkkosivuilla. Ja 

 kuntalain 58. pykälän mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 

 valtuutetuista on läsnä, ja tämän asian toteamiseksi suoritetaan sitten 

 nimenhuuto. Ja hallintojohtaja, ole hyvä. 

 

 

[0:45:31] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 

 Kiitoksia. Elikkä Ahola Sami. 

 

 

[0:45:39] Valtuutettu Sami Ahola 

 

 

 Täällä ollaan, Siipiveikkojen katolla, terve vain.  

 

 

[0:45:43] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Ahonen. 

 

 

[0:45:45] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 



 

 Ahonen Jukka paikalla. 

 

 

[0:45:48] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Einola-Virtanen. 

 

 

[0:45:50] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

 

 Einola-Virtanen paikalla. 

 

 

[0:45:53] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

  

 Jussi on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla pitäisi olla Talonen-Ojanperä Elina. 

 

 

[0:46:00] Varavaltuutettu Elina Talonen-Ojanperä 

 

 

 Täällä ollaan. Hyvää iltaa kaikille. 

 

 

[0:46:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Samoin Holkeri-Salmesvuoren Suvi-Maria on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla 

 pitäisi olla Rytkönen Jouko. 

 

 

[0:46:11] Varavaltuutettu Jouko Rytkönen 

 

 

 Rytkönen Jouko on paikalla. 

 

 

[0:46:14] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Hyötyläinen Sami on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla pitäisi olla Illman 

 Bjarne.  

 

 

[0:46:20] Varavaltuutettu Bjarne Illman 

 

 

 Illman Bjarne on paikalla. 

 

 

[0:46:23] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 



 Sitten Joronen Hanni. 

 

 

[0:46:28] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

 

 Hanni Joronen paikalla. 

 

 

[0:46:30] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Järvinen Hannu. 

 

 

[0:46:32] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

 

 Hannu Järvinen - paikalla ollaan. 

 

 

[0:46:34] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Kallioinen Saila 

 

 

[0:46:37] Valtuutettu Saila Kallioinen 

 

 

 Paikalla ollaan. 

 

 

[0:46:38] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Koski Jouni. 

 

 

[0:46:42] Valtuutettu Jouni Koski 

 

 

 Jouni Koski paikalla. 

 

 

[0:46:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Knuutila Heikki. 

 

 

[0:46:53] Valtuutettu Heikki Knuutila 

 

 

 Knuutila Heikki paikalla. 

 

 



[0:46:56] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

  

 

 Käpylä Arttu. 

 

 

[0:47:01] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

 Käpylä Arttu paikalla. 

 

 

[0:47:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Laajoki Martti. 

 

 

[0:47:06] Valtuutettu Martti Laajoki 

 

 

 Laajoki Martti paikalla.  

 

 

[0:47:09] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Leinonen Jaakko. 

 

 

[0:47:12] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

 

 Jaakko Leinonen paikalla Teamsissa. 

 

 

[0:47:16] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Liehu Vesa on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla pitäisi olla Näsi Jari. 

 

 

[0:47:20] Varavaltuutettu Jari Näsi 

 

 

 Näsi Jari paikalla. 

 

 

[0:47:23] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Lius Hannu. 

 

 

[0:47:27] Valtuutettu Hannu Lius 

 

 



 Lius Hannu paikalla. 

 

 

[0:47:29] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Loppi Inka. 

 

 

[0:47:33] Valtuutettu Inka Loppi 

 

 

 Inka Loppi paikalla. 

 

 

[0:47:35] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Maijala Antti. 

 

 

[0:47:38] Valtuutettu Antti Maijala 

 

 

 Maijala Antti paikalla. 

 

 

[0:47:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Määttä Anni. 

 

 

[0:47:43] Valtuutettu Anni Määttä 

 

 

 Paikalla ollaan. Mukavaa iltaa. 

 

 

[0:47:47] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Parikka Jouni. 

 

 

[0:47:52] Valtuutettu Jouni Parikka 

 

 

 Parikka Jouni paikalla. 

 

 

[0:47:56] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Pulkkinen Mervi. 

 

 



[0:47:59] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

 

 Pulkkinen Mervi paikalla. 

 

 

[0:48:01] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Puomila Janita. 

 

 

[0:48:05] Valtuutettu Janita Puomila 

 

 

 Puomila Janita on paikalla. 

 

 

[0:48:07] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Rajala Sami. 

 

 

[0:48:10] Valtuutettu Sami Rajala 

 

 

 Rajala Sami paikalla. 

 

 

[0:48:12] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Rantala Harri. 

 

 

[0:48:15] Valtuutettu Harri Rantala 

  

 

 Rantala Harri on paikalla. 

 

 

[0:48:18] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Rupponen Mika. 

 

 

[0:48:20] Valtuutettu Mika Rupponen 

 

 

 Rupponen Mika paikalla. 

 

 

[0:48:23] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 



 Rämö Harri.  

 

 

[0:48:25] Valtuutettu Harri Rämö 

 

 

 Rämön Harri läsnä. 

 

 

[0:48:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Salonen Jouni. 

 

 

[0:48:29] Valtuutettu Jouni Salonen 

 

 

 Salosen Jouni paikalla. 

 

 

[0:48:32] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Setälän Mika on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla pitäisi olla Turja Sauli. 

 

 

[0:48:37] Varavaltuutettu Sauli Turja 

 

 

 Sauli Turja paikalla. 

 

 

[0:48:40] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Toivonen Maija. 

 

 

[0:48:42] Valtuutettu Maija Toivonen 

 

 

 Toivonen Maija paikalla. 

 

 

[0:48:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Vaittinen Jouni. 

 

 

[0:48:46] Valtuutettu Jouni Vaittinen 

 

 

 Jouni Vaittinen paikalla. 

 

 



[0:48:48] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Vaittinen Kirsi. 

 

 

[0:48:50] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

 

 Vaittinen Kirsi paikalla. 

 

  

[0:48:53] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Virolainen Mikko on ilmoittanut poissaolosta, ja oliko paikalla Kivi Jorma? 

 

 

[0:49:00] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

 

 Kivi Jorma paikalla. 

 

 

[0:49:03] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Virtanen Timo. 

 

 

[0:49:05] Valtuutettu Timo Virtanen 

 

 

 Timo Virtanen paikalla. 

 

 

[0:49:08] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Väisänen Laura. 

 

 

[0:49:12] Valtuutettu Laura Väisänen 

 

 

 Väisänen Laura paikalla. 

 

 

[0:49:14] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Yli-Koivisto Mari. 

 

 

[0:49:16] Valtuutettu Mari Yli-Koivisto 

 

 



 Yli-Koivisto Mari paikalla. 

 

 

[0:49:20] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Sitten muut läsnäolijat: Peltola Antti. 

 

 

[0:49:22] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

 Peltola Antti paikalla. 

 

 

[0:49:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Sitten, Rantanen Atte on ilmoittanut poissaolosta, niin Saxberg Helmi, onko 

 paikalla? 

 

 

[0:49:31] Nuorisovaltuutettu Helmi Saxberg 

 

 

 Paikalla. Atelta terveisiä. 

 

 

[0:49:36] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Ja allekirjoittanut on paikalla. Puhka-Susi Mari. 

 

 

[0:49:43] Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 

 

 

 Mari Puhka-Susi on paikalla. 

 

 

[0:49:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

  

 

 Anttila Elina. 

 

 

[0:49:48] Perusturvajohtaja Elina Anttila 

 

 

 Elina Anttila on paikalla. 

 

 

[0:49:51] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Jämsén Virve. 

 



 

[0:49:54] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén 

 

 

 Virve Jämsén paikalla. 

 

 

[0:49:55] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Koota Jaana. 

 

 

[0:49:59] Tekninen johtaja Jaana Koota 

 

 

 Jaana Koota paikalla. 

 

 

[0:50:00] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Silván Lasse. 

 

 

[0:50:05] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván 

 

 

 Silván Lasse paikalla. 

 

 

[0:50:07] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Sinivuori Briitta-Liisa 

 

 

[0:50:10] Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori 

  

 

 Sinivuori Briitta-Liisa paikalla. 

 

 

[0:50:13] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Sitten, asiantuntijoina: Määttä Tiina. 

 

 

[0:50:17] Johtava ylilääkäri Määttä Tiina 

 

 

 Määttä Tiina paikalla. 

 

 

[0:50:19] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 



 

 Herrala Jaakko oli paikalla? 

 

 

[0:50:25] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Kyllä vain.  

 

 

[0:50:27] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Ja sitten kutsutaan vielä Hanna-Mari Harju; ei varmaan ole tällä hetkellä paikalla, 

 mutta myöhemmässä pykälässä tarkoitus kutsua asiantuntijaksi. Eli 29 

 valtuutettua, 6 varavaltuutettua paikalla päättäjistä. 

 

 

[0:50:43] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin. Hyvä, kiitoksia. Elikkä, tuota, näin ollen voitaneen todeta 

 kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, todettu. Ja, tosiaan, niin kuin 

 tuossa nyt sitten hallintojohtaja jo totesi, että tuohon pykälään 10 olisi kutsuttuna 

 paikalle sitten lakimies Hanna-Mari Harju. Onko tälle jotain esteitä? Häntä ei ollut 

 tuossa kokouskutsussa erikseen mainittu, mutta voitaneen hänet siihen kohti 

 ottaa mukaan ja antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Näin toimitaan. Ja sitten toinen 

 on vielä tuo pykälä 4, johon on johtava ylilääkäri Tiina Määttä myös pyydetty 

 paikalle. Onko hänen puhe- ja läsnäolo-oikeutensa myöskin ihan ok? Ei 

 vastaväitteitä, eli näin ollen myöskin Tiina Määtällä on sitten tuossa pykälässä 4 

 puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.  

 

 Eli näin ollen tuo pykälä 1 on sitten loppuun käsitelty, ja päästään sitten tuohon 

 pykälään 2, eli pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan 

 määrääminen. Nyt meillä olisi ollut tarkastusvuorossa sitten Suvi-Marja Holkeri-

 Salmesvuori ja Sami Hyötyläinen, ja nyt ovat kummatkin sitten pois, eli sitten 

 mennään varmaan listalla eteenpäin. 

 

 

[0:52:22] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Puheenjohtaja. Siellä olisi Hanni Joronen ja Hannu Järvinen vuorossa. 

 

 

[0:52:27] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin. Sitten kysytään, että sopiiko Hannille ja Hannulle toimia pöytäkirjan 

 tarkastajina. 

 

 

[0:52:35] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

 

 Sopii. 

 



 

[0:52:37] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

 

 Kyllä sopii.  

 

 

[0:52:40] Valtuutettu Hanni Joronen 

 

 

 Ja tuleehan, tuota, tuleehan tämän viikon aikana? 

 

 

[0:52:42] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Eiköhän. 

 

 

[0:52:44] Hallintojohtaja Katariina Koivisto  

 

 

 Puheenjohtaja, huomenna on valmis. 

 

 

[0:52:47] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin, kyllä. Ensi viikon aikana painaa varmaan hiihtoloma päälle, niin sitä taisi 

 Hanni kysyä. Elikkä näin ollen pöytäkirjan tarkastajiksi valittu Hanni Joronen ja 

 Hannu Järvinen, jotka toimivat sitten tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Ja 

 pöytäkirja määrätään tarkistettavaksi maanantaihin 28.2.2022 kello 15 mennessä 

 Akaanportissa, ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään 

 keskiviikkona 2.3.2022 Akaan kaupungin kotisivuilla internetissä. 

 

 Eli näin asialistan kohta 2 on loppuun käsitelty. Ja sitten päästään asialistan 

 kohtaan 3, eli Akaan kaupungin lakisääteinen selvitys koskien sosiaali- ja 

 terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan 

 hyvinvointialueelle. Ja tässä tosiaan ennen kuin mennään varsinaiseen 

 päätösasiaan, annan nyt sitten puheenvuoron Jaakko Herralalle, joka sitten 

 alustaa meille tästä hyvinvointialueen valmistelutilanteesta, ja edetään niin, että 

 Jaakko pitää esityksen, ja sen jälkeen sitten on mahdollisuus vielä kysymyksille ja 

 keskustelulle. Olepa hyvä. 

 

 

[0:54:15] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Puheenjohtaja, pyydän nuotteja, eli aikarajoitin päälle. Minkä verran haluatte? 

 Saatte tämän koko setin. Se on sangen pitkä, mutta pyrin siihen, minkä te 

 annatte aikaa.  

 

 

[0:55:30] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Olisiko joku 20 minuuttia.  



 

 

[0:55:33] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala  

 

 

Riittää hyvin. (Puheenjohtajan välihuuto.) [0:54:35] Mennään sillä. Hyvät 

ystävät, täytyy heti alkuun kehua Akaata sikäli, että Akaan kanssa olen tehnyt 

vuodesta 2016 nyt tiiviimmin yhteistyötä. Ensin Akaan hyvinvointikeskuksen 

kanssa ja sittemmin tietysti Sipilän hallituksen aikana valmistelussa ja nyt sitten 

tätä viimeistä osuutta, ja teiltä on viranhaltijoina erityisesti ollut kunnanjohtaja 

Antti Peltola sekä sitten Elina, Sote-johtaja, joiden kanssa on todella tiivistä, ja 

Anttihan on tuossa väliaikaisessa toimielimessä mukana, ja Elina sitten monessa, 

monissa, näissä työryhmissä ja vaikuttajana, että teidän kanssa on ollut todella 

sutjakkaa tämä homma, todettakoon. 

 

Mutta sitten, tuota, tosiaan, Pirkanmaan hyvinvointialue, missä mennään? Minä 

yritän tällaisen tilannekuvan antaa, että toki en lähde tuota historiaa kertaamaan. 

Sen verran ehkä todettakoon, että hyvinvointialuehan teknisesti perustettiin 

1.7.2021, ja vauhti on nyt sitten, voin sanoa, kiihtyvä juna koko ajan, ja kiihtyy 

loppuvuotta kohden. Elikkä voi sanoa, että niin kuin monessa kuntayhtymässä, 

kun on rakennettu tuolla Siun sotea tai Eksotea tai muuta, niin sitä alkaa olla 

yöttömät yöt, elikkä tuota, jotta saadaan järjestämisvastuu siirrettyä. 

 

Minä ensin näytän tähän ehkä alkuun tämän toimialan tällaisen, voisiko sanoa 

ison kuvan, ja tällä niin kuin kerrottakoon se, että sote toimialana - varsinkin nyt 

Marinin hallituksen aikana - on isojen muutosten edessä. Itse olen 35 vuotta 

katsellut sotea. On menty pienissä palasissa, mutta nyt jotenkin tuntuu, että 

vauhti sen kun kiihtyy. Ja tämä kansallinen, voisiko sanoa paine, että kaiken 

kaikkiaan talouden näkökulmasta, että myöskin palveluiden saatavuuden, 

saavutettavuuden, laadun ja muiden näkökulmasta, tuo tähän niin kuin uutta 

spurttia. Ja erittäin vahvana tässä kokonaisuudessa on ennen kaikkea 

digitalisaatio. Tämä toimiala on jäänyt pahasti jälkeen. Mutta tästä näette, että 

tämä ei ole pelkkää ICT:tä, digitalisaatiota; tämä tarkoittaa myös saatavuuden 

parantamista, joka on Pirkanmaalla sekä Suomessa THL:n tutkimusten mukaan 

ihan siellä kärjessä. Kun saisi palveluita tässä, nyt ja heti. Ja totta kai ymmärtää, 

kun sen tyyppinen tilanne on tuolla yksityisen puolella, niin kyllä julkisenkin tulee 

päästä siihen. Täällä on tuo perusterveydenhuollon hoitotakuu, jonka lainsäädäntö 

tämän kevään aikana tulee eduskuntaan, ja sehän tulee tuomaan sitten paineita 

todella paljon. Ja todettakoon, että 7 vuorokautta toteutuu Pirkanmaalla yli 

puolessa jo terveyskeskuksissa, että sillä tavalla ei ole mikään huono tilanne. 

Mutta on niitä, joissa on jopa 50 vuorokautta odotusajat. 

 

Toinen sellainen iso trendi on tämä hoivamitoitus ja yleensäkin mitoitus eri 

henkilöstöryhmissä. Tuossa on muutamia mainittu niistä. Eli tavallaan 

subjektiivisia oikeuksia, ja se tuo tietenkin laatua ja sitä sisältöä ja käsiparia sinne 

sorvin ääreen, mutta tuo toki kustannuksiakin mukanaan. Sitten, tuota, me 

olemme yksi niistä 22 hyvinvointialueesta, mutta tämä on oikeastaan se vanha 

tieto jo, mutta ehkä yhden asian nostan tässä teillekin tietoisuuteen, että Suomi 

on niin kuin henkisesti jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Me kuulumme - ja tämä 

on nyt ihan tuore asia - me kuulumme Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen. Tämä on 

kolme viikkoa sitten lakiin tullut, ja meidän alueeseemme kuuluu Etelä-

Pohjanmaa ja myös Kanta-Häme. Siten tällä alueella, joka on noin runsaat 

900000 asukasta, on velvoite tehdä yhteistyösopimus, ja todella konkreettisesti 

myöskin tehdä investointisuunnitelma. Se ei ole vain Pirkanmaan asia. Siellä on 

tietojärjestelmiä, siellä on tukipalveluita, siellä on tutkimusta, koulutusta, 

kehittämistä, ja niitä on tuollainen tusinan verran asiakokonaisuuksia. Toki tämä 

muistuttaa sitä, joka on siellä, Erva-järjestämissopimus, joka on tämän, niin kuin 



nykyisen, mutta tämä tuo velvoitteen myöskin sosiaalihuoltoon; tämä tuo 

perustason palveluihin kaikkinensa, terveyskeskusmaailmaan. Eli tämä on niin 

kuin lain unohdettu osa, mutta joka niin kuin tulee tulevaisuudessa korostumaan. 

 

Me olemme nyt sitten osa valtion julkista taloutta, ja siten niin kuin aika iso kakku 

täällä. Itse asiassa yli 20 miljardia kaikkinensa. Ja me olemme tästä täysin kiinni, 

mitä eduskunta suo joka vuosi, ja sitä rahasäkkiä sitten jaetaan alueille. Miten 

sitä jaetaan, niin pohjana on tietenkin ministeriöiden kanssa neuvottelut; sosiaali- 

ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, ne käydään 

kerran vuodessa. Meille tulee hyvinvointialueille myöskin neuvottelut, tällaiset 

neuvottelukunnat valtion kanssa, mutta sitten on se, että me raportoimme 

hyvinkin tiuhaan, joka kuukausi, erilaisista asioista, valtion taholle. Eli vähän niin 

kuin isoveli valvoo, mutta positiivisessa mielessä, koska tämä on 

vuoropuhelutyyppinen, tämä kokonaisuus. Ministeriöt eivät määrää meitä muuten 

kuin lain kirjaimella. Sitten käytännössä se, joka valvoo, on aluehallintovirastot eli 

Avit, Valvira, sekä sitten tietysti, jos tulee riitatapauksia, niin korkein hallinto-

oikeus. Mutta tämä on niin kuin se uusi kuvio, eli tekin Akaan kuntana ette enää 

keskustele sisäisesti sote-asioista ja pelastustoimesta, ettekä sairaanhoitopiirin 

kanssa, mutta toinen ulottuvuus: sitten hyvinvointialue seurustelee, keskustelee 

kuntien kanssa nyt jatkossa niistä yhdyspinta-asioista; hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen, siellä tulee kulttuuripuolen, siellä tulee liikunta, siellä tulee tietysti 

maankäyttöjuttuja ja kaavajuttuja sun muita. Ja totta kai sitten tehdään 

vuokrasopimuksia nykyisistä kiinteistöistä ja niin poispäin. Eli paljon 

keskusteltavaa, jota nyt on valmisteltu. 

 

Tämä rahan jako: tämä on nyt ihan uutta suhteessa aikaisempaan. Eli tarkoittaa 

sitä, että Pirkanmaa saa täysin sen perusteella rahoituksensa, mitä historia 

kertoo; paljonko meillä on erilaisia tapahtumia, sairauksia. Täällä on yli 130 

erilaista indeksiä. Synnytyksiä, syöpiä, erilaisia sairauksia, sosiaalihuollon erilaisia 

tunnuslukuja, joiden perusteella sitten Pirkanmaallekin raha kolahtaa. Toki 

olosuhdetekijät ovat sitten toisena elementtinä. Mutta tämä on siten, että se 20 

miljardia, vähän päälle, Pirkanmaalle tulee sellainen runsaat 2 miljardia, ja sillä se 

vuosi pitää pärjätä, ei yhtään enempää eikä vähempää. Joka vuosi tulee tietyt 

indeksikorotukset tai sitten sen palveluntarpeen mukaan, jos se kasvaa. Sama 

koskee pelastustointa. 

 

Me olemme nyt arvioineet, laskeneet, että miten tuo rahoitus tulee Pirkanmaalla 

riittämään tähän meidän toimintaan. Aika lähellä mennään sitä, mikä sellainen 

laskennallinen ura on, mutta kyllä tässä nyt ensimmäiset laskelmat näyttävät, 

että pientä kassakriisiä ensimmäisille vuosille, elikkä kyllä tätä me olemme 

valtionvarainministeriön kanssa nyt neuvotelleet, että kuinka tämä nyt katetaan 

ensimmäiset vuodet. Totta kai siellä on muutoskustannuksia nyt ensi alkuun, 

mutta ne varmasti korvataan sitten erilliskorvauksina. Näitä neuvotellaan. Mutta 

ei pahalta Pirkanmaan osalta kaikkinensa; voi sanoa, että puolet Suomea on 

todella kurjassa tilanteessa. Sieltä 7 vuoden aikana häviää jopa 600000 - 700000 

euroa per asukas per vuosi. Valtavia summia. Osa saa sitten lisää, ja Pirkanmaa 

on vähän nollasummapeliä; pikkuisen menettää, mutta toisaalta me olemme 

kasvualue, että sitä kautta tulee lisää.  

 

Tässä on oikeastaan - tämä on se donitsi nyt sitten, jota lupailin tässä. Elikkä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on tehty paljon yhteistyötä tässä 

neljän vuoden aikana; tehty neljä sellaista läpivalaisua Pirkanmaalle. Tämä on nyt 

viimeisimmästä, ja vuoden 2019-2020 lukuja. Nämä ovat ne tuoreimmat. Ja tässä 

donitsissa näkyy tällainen katkoviiva tuolla. Se on maan keskiarvo. Ja 

Pirkanmaalla rahaa käytetään suhteessa tuohon keskiviivaan joko alle tai yli tai 

saman verran. Ja täällä on erityisesti - sanoisin häpeätahra - tämä ikäihmisten 

palvelut. Tämä on sellainen, jossa meillä on rakenteellisia ongelmia. Toisaalta 



lakiin pitäisi saada myöskin uusia ratkaisuja yhteisöasumisesta. Siitäkin on 

pilotteja nyt meneillään, mutta esimerkiksi tämä kotihoito, jos ja kun sitä viedään 

eteenpäin, niin kyllä se tarvitsee lisää resursseja; se näkyy tuossa THL:n 

arviointikertomuksessakin. Toki painotus noiden mitoitusten takia on lähinnä 

siihen tehpaan - tehostettuun palveluasumiseen - ja niin poispäin. Mutta tämä 

kakku tulee kasvamaan erityisen paljon Pirkanmaalla. Meillä 75-vuotiaita alkaa 

olla yli 60000 tässä kohtapuoliin; aina tuonne 30-luvulle saakka tätä ikäihmisten 

määrän kasvua on olemassa. Mutta tästä nyt näkee, että missä mennään, ja 

kuinka paljon suhteessa niin kuin toisiinsa tätä rahaa kuluu, ja oikea laita kertoo 

tätä sijoittumista niin kuin maan tasolla, että ollaanko siellä parhaimpien joukossa 

vai ei. Mutta tämä on pientä kisailua sitten alueiden välillä. Toki näihin summiin 

vaikuttaa paljon rakenteelliset tekijät, että kohdistuuko se raha aina oikeaan 

asiaan. Ehkä nyt sitten hyvinvointialueille, sitten kun on yksi rahoituskanava 

pääosin, niin saadaan ehkä sitten tarkempaakin tietoa, mutta tämä on kuntien ja 

sairaanhoitopiirin tiedoista tuotu.  

 

Tässä on nyt ennuste, joka itse asiassa Sipilän hallituksen aikana jo tehtiin, mutta 

tätä on sitten tarkennettu, mutta tätä tämä niin kuin tarkoittaa, kun ikääntymistä 

ja erityisryhmien problematiikkaa on, niin meillä sinne sosiaalihuollon kasvuluvut 

ovat kaikkein suurimmat. Ei tämä terveydenhuolto, vaikka usein syytetään 

erikoissairaanhoitoa - että se nielee kaikki rahat - niin se on aika yllättävää, 

kuinka sitten historiallisesti se on pysynyt tuolla inflaatiotasossa tai vähän päälle, 

vaikka hoitomenetelmiä on tullut ja rakennuksia tehty. Meillä nyt sosiaalihuoltoon 

käytännössä Pirkanmaalla menee nykyään enemmän kuin terveydenhuoltoon. 

Näyttää tulevaisuus vähän sen kaltaiselta. Mutta se on ihan perusteltua.  

 

Täällä on paketti, mitä Pirkanmaalla nyt tällaiset isoimmat investoinnit ovat, ja 

tässä kohtaa sanon nyt Akaalle todella suuren kiitoksen, että te olette sen Akaan 

hyvinvointikeskuksen ja koko rakenneuudistuksen Etelä-Pirkanmaalla tehneet. Se 

näyttäköön mallia muulle Pirkanmaalle. Te olette siinä onnistuneet ja päässeet 

eteenpäin. Toki teilläkin on sisäisesti - ja olen ollut niissä keskusteluissa mukana, 

mitä sitten Urjalan kautta muita juttuja tehdään - mutta jatkakaa samalla tiellä, 

niin hyvä tulee. Paineita on paljon tulevaisuuteen, ja jos ei niitä asioita olisi nyt 

Akaaseen tehty, niin tulevaisuudessa niiden toteuttaminen olisi ollut lähes 

mahdotonta syystä, että näyttää, että tässä tulevina vuosina meillä tuo 

lainanhoitokate on ylärajoilla, tapissa. Eli Pirkanmaan talousarvio, mitä tehdään, 

ei anna sijaa kovin isoille investoinneille. Toki täällä on haaveita vielä, 

sairaanhoitopiirissä, ollaan puolimatkan krouvissa uusimisessa, 700 miljoonaa 

tuleville vuosille. Täällä on pelastustoimessa iso paketti lähinnä kaupunkiseudulle, 

Tampereelle. Sitten on tämä peruspalvelut. Moni ihmettelee, että miksi täällä on 

näin laiha paketti. Se syy on se, että hyvinvointialue vuokraa 3+1 -periaatteella, 

ja totta kai tässä sinä aikana sitten tekee arvion, että mitkä jäävät käyttöön ja 

mitkä eivät. Ja sitten se on se, että kunnille tulee se osakeyhtiöittämisvelvoite 

tuolla loppupäässä.  

 

Mutta kaikkinensa; minä itse olen sanonut, että Pirkanmaalla perustason 

palveluissa varmasti on tuollainen 200-300 miljoonan investointivaje tai ainakin 

tarve tulevaisuuteen, vuoteen 30. Sekin voi olla alimitoitettu. Meillä on todella iso 

huutava pula tällä hetkellä, vaikka nyt ikäihmisten palveluasumisesta ja 

vastaavista. Teillä on yksi ARA-kohde nyt, ja nyt nämä ARA-kohteet ovat iso 

ongelma Pirkanmaalla. Nimittäin ARA-kohteisiin vaaditaan koko Pirkanmaan 

tällainen laaja selvitys kuntakohtaisesti, jotta hakemukset saadaan huhtikuun 

loppuun mennessä läpi. Tätä työtä nyt teen kuntien kanssa, ja yritetään kerätä 

kunnista mahdollisesti tiedot, jos kaikki kunnat Pirkanmaalla nyt lupaavat, että 

keräämme tiedot. Jos yhdestäkin kunnasta puuttuu tiedot, niin ARA sanoo aika 

tiukkaan, että yhtäkään kohdetta ei lähde Pirkanmaalla käyntiin. Niitä on nyt 

puolen tusinaa minulle pöydälle tullut, ja tarkastellaan nyt, että miten niiden 



kanssa käy. Tosi tärkeitä kohteita, mutta nyt on ARA:n uusi tulkinta, että 

hyvinvointialueen pitäisi nyt antaa lausunto. Ei ole edes hallitusta vielä, 

valtuustoa. No, ne tulevat maaliskuussa. Mutta onko sillä valmius sitten sitoa 

tavallaan niin kuin siitä eteenpäin omilla kannanotoillaan, kun ei ole vielä 

palvelusuunnitelmaa tai muuta. Mutta näihin palataan tässä, ja sote-johtajien 

kanssa tehdään nyt tätä työtä. Elina on niitä antanutkin jo, tietoja. 

 

Se, että tämä on mittaluokaltaan uudistus valtavan iso, ja nyt kun te kunnista 

annatte nuo selvitykset tämän kuun loppuun mennessä, nehän menevät sitten 

aluevaltuustoon maaliskuun loppuun mennessä meillä, ei ensimmäiseen 

kokoukseen, vaan toiseen, 30.3, niin täällä on arvioita, mitä se tarkoittaa. Meillä 

varmaan on 19000 siirtyvää henkilöstöön, sopimuksia arvioitiin tuollaiset 20000, 

se varmaan jää vähän matalaksi. Yksilöpäätöksiä on todella paljon, ja, tuota, 

tietojärjestelmiä, kiinteistöjä, niin poispäin. Mutta tämä luku tarkentuu nyt toki 

sitten tässä tulevina hetkinä.  

 

Aluevaltuusto aloittaa siis toimintansa. Ensimmäinen kokous on 8.3 kello 17. Ja 

aluehallitus pari päivää sen jälkeen, 10.3 kello - iltapäivällä joku se oli, en nyt 

muistakaan. Mutta meillä on nyt neljä aluevaltuuston kokousta huhtikuun loppuun 

mennessä ja hallituksen kokouksia vähän sen päälle. Niitä on valmisteltu ja listoja 

on tehty pitkälle. Aluevaltuustolla tulee olemaan todella mittava määrä nyt sitten 

työtä. Strategiatyö - nyt kickoff oli tänään, ja toukokuun loppuun mennessä olisi 

tarkoitus saada strategia, palvelustrategia kuntoon. Hallintosääntö menee nyt 

nahkaversiona vielä, mutta täydentyy loppuvuotta kohden. Ja toimielimet 

vaiheittain aloittavat työnsä.  

 

Tässä on oikeastaan se timantti, tai onko tämä neliapila, tässä nyt monta nimeä 

tälle keksin, mutta minä olen niin kuin oman arvioni tehnyt pitkän kokemuksen 

perusteella, että mitkä ovat meidän ne isot kysymykset tulevalla 

hyvinvointialueella. Talouden näkökulmasta on käytännössä talouden 

sopeuttaminen tuohon valtakunnalliseen raamiin. Siinä tulee työtä olemaan. 

Meidän investointi - miten me saamme tulevaisuudessa investoitua ja kenen 

taseeseen? Onko se kuntien, onko se hyvinvointialueen, vai haetaanko 

markkinoilta? Siinä on ratkaistavia asioita. Ja toisaalta me olemme havainneet, 

että henkilöstökysymykset ovat nyt nousemassa isompaan rooliin kuin ikinä 

Pirkanmaalla. 2016 käytännössä työmarkkinoille tuli vähemmän henkilöstöä kuin 

sieltä poistui, ja tämä liittyi ikääntymiseen ja moniin seikkoihin, ja sitten se, että 

alalle koulutetaan sitten vähemmän väkeä tai sinne ei saada sitä väkeä 

välttämättä, mitä tarvittaisiin. Treduun on hakijoita paljon, mutta ei ehkä 

soveliaita kaikkiin niihin koulutusohjelmiin. Mutta meillä on tässä tilanne, että 

kymmenen vuoden aikana työmarkkinoille kaikkinensa tulee noin 100000 

työntekijää vähemmän kuin sieltä poistuu, ja me kilpailemme muiden toimialojen 

kanssa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään ristisielua täältä. Ja sitten se, että se 

kiinnostus esimiestehtäviin, johtamistehtäviin, alkaa laimentua. Ja niitä tilanteita 

on Akaassa, niitä on muuallakin. Se, että mitoitukset lisääntyvät, tarvittaisiin lisää 

porukkaa, kun samalla jo nykytilannekin on haastava. STM:ään on pystytetty 

työryhmä ministeriöiden välille, johon mekin nimeämme nyt sitten osallistujia ja 

jolla pyritään ratkaisemaan nämä henkilöstökysymykset. Siihen löytyy ratkaisuja, 

mutta ensimmäiset kokoukset on jo pidetty. 

 

Sitten, tämä Pirkanmaa kun on hyvinvointialueena, niin yliopistoalue, meidän on 

tarpeen kouluttaa niitä uusia tekijöitä, mutta tehdä myös tutkimusta, 

kehittämistä, ja tähän me haemme nyt ratkaisua valtiolta, että tämä olisi 

erillisrahoitettua. Nimittäin tämä nykyinen rahoitusmalli ei korvaa siitä 

yliopistosairaalan ja näistä erityislisäpalveluista sentin senttiä. Nythän siellä on 

ollut kymmeniä miljoonia rahaa, mutta ei jatkossa. Ja tähän me olemme nyt 

pyytäneet selvitystä, ja sitä tehdään STM:ssä, ja on odotettavissa, että tähän 



tulee oma asetus loppuvuoden aikana. Kaikki tämä, joka on täällä ylhäällä, vastaa 

kysymykseen: miten me turvaamme Pirkanmaalla yhdenvertaiset palvelut? Niin 

Akaassa kuin muualla. Se on se, jota STM tulee erityisvalvomaan, ja 

hyvinvointialueen ykköstehtävä. Se, että mille tasolle palvelutasot määritellään, 

niiden pitää olla Pirkanmaalla yhdenmukaiset. Sitten se, että miten nämä erot 

yhteen sovitetaan. Mennäänkö maksimiin vai minimiin vai jotain siltä väliltä? 

Tämä koskee asiakasmaksuja, tämä koskee kotihoidon erilaisia ratkaisuja, tukia, 

omaishoidon tukea, ja siitäkin Aamulehti tulee tässä kohtapuoleen kirjoittamaan, 

tiedän sen. Mutta nämä ovat tämän kevään ratkaistavia asioita: kuinka sitten 

askelletaan kaksi-kolme eteenpäin.  

 

Koko tätä juttua seurataan kansallisesti. Tuota, Antti on ollut paljon tekemässä 

entisessä elämässään sote-tietopaketteja, mutta kaikkinensa siitä tulee yksi 

virallinen patteristo, joka rakennetaan Pirkanmaallekin. Sitten meille tulee uusi 

asetus, joka määrää minimitietosisällön, ja sinne tulee mittareita tarpeesta, 

seurannasta, saatavuudesta, taloudellisuudesta ensimmäisessä vaiheessa, ja 

sitten seuraavassa vaiheessa on nämä yhdenvertaisuus, hyvinvointi, terveys ja 

laatukysymykset. Ja jos haluatte käydä katsomassa missä Suomi menee, tai 

Pirkanmaa, käykää ihan uudella, tuoreella sivustolla sotekuva.fi. Siellä on noin 

500 mittaria jokaisesta pienestäkin asiasta ja isommasta asiasta. Olen istunut 

tässä STM:n työryhmässä nyt viisi vuotta, jonka kautta tämä on nyt saatu sitten 

virallistettua, ja saatu eri lähteistä sitten tiedot.  

 

Te tiedätte, että valtuustosopimus on tehty; en lähde siitä sen enempää, mutta 

täällä on teille sitten kalvo, josta näette, että mitä valtuustosopimuksia on tehty, 

ja tämä turvaa hyvin paljon myöskin alueelliset palvelut. Se, mitä niin kuin 

reunamenestyjäkunnat ovat pelänneet, niin tämä antaisi ainakin niin kuin vahvaa 

tukea, että joka kolkassa on riittävät ja välttämättömät palvelut. Olen 

vahventanut tuolla muutamia sanoja. Jää nähtäväksi, miten nämä tulevat 

strategiaan ja palvelustrategiaan kevään aikana. Pohja sille. Rakenteet ovat tällä 

hetkellä tässä kuosissa. Näistäkin on paljon yksityiskohtaista tietoa, en mene 

niihin, mutta täällä on hyvin vahvasti ikäkaarimalli. Yliopistosairaala on aika 

ehyenä sen takia, että sinne tulee uutta lainsäädäntöä. Se on meidän 

vahvuutemme. Mutta yhtä lailla täällä ovat nämä avopalvelut, ja niin kuin 

tulevaisuudessa puhutaan, sote-keskuspalvelut, eli sosiaali- ja 

terveyskeskuspalvelut. Ne on vahvemmin integroitu nyt jatkossa kuin koskaan 

aikaisemmin asiakkaan näkökulmasta. Sama liittyy lasten, nuorten ja perheiden 

palveluihin, ja tarkoittaa käytännössä perhekeskustyyppisiä ratkaisuja. Ja sitten 

ikäihmisten ja vammaisten palvelut on oma entiteetti, johon nyt tulee sitten 

tuolta TAYS:sta sitten vammaispalvelut liitettäväksi tänne. Integraatio, 

palveluiden sujuvuus. Aina kaikkiin tulee rajapintoja, mutta sille me emme voi 

mitään. Mutta tämä on niin kuin hallittava kokonaisuus.  

 

Yhdyspinnoista täällä on muutama kalvo. En mene niihin sen enempää, mutta 

tietää sitä, että me kuntien kanssa teemme jatkossa paljon, erittäin paljon, 

yhteistyötä, neuvotteluja, ja siihen liittyy sitten eräs ajattelu - ja näytän sen tässä 

- joka on keskusteluttanut todella paljon. Te tiedätte, että suunnitelmissa on ollut 

jakaa vähän Pirkanmaata tällaisin seutukuntiin tai alueisiin, ja joku on ajatellut, 

että jaha, sinne tulee organisaatio. Ei tarkoita sitä, vaan tarkoittaa, että näillä 

alueilla tulee olemaan sitten henkilöitä - olivat ne aluekoordinaattoreita tai 

aluejohtajia, jotka keskustelevat sillä seudulla kuntien kanssa noista yhdyspinta-

asioista, mutta toki sitten koordinoivat ja miettivät niitä, että ne palvelutkin ovat 

sujuvia. Ja, tuota, itsennekin täältä löydätte tuosta Lempäälä - Vesilahti - 

Valkeakoski - Akaa - Urjala -akselilta. Mutta se turvataan, että teidän kanssanne 

myös jatkossakin näitä keskusteluita käydään, että ette putoa tästä sote-

maailmasta tai pelastustoimen maailmasta ulos.  

http://sotekuva.fi/


 

Tässä on sitä ajattelun viitekehystä jonkin verran, että mitä asioita siellä 

keskusteluissa sitten on. En mene sen enempää tuohon syvälle. Täällä on kelloa 

tälle vuodelle; mitä tapahtuu loppuvuonna. Otan pari nostoa. Nyt kun te olette 

kuntana tehneet - ja mahdollisesti päätätte siitä selvityksen hyväksymisestä - niin 

se käsitellään aluevaltuustossa maaliskuun lopussa. Sen jälkeen alkaa niin 

sanottu due diligence -vaihe, eli hyvinvointialueen selvitysvaihe yhdessä kuntien 

kanssa, eli te olette varmaankin sinne helmikuun aikana antaneet, että mistä te 

haluatte keskustella, ja pyynti tuli teille, ja huhti-touko-kesäkuu on sitten aikaa 

tarkentaa asioita tuon selvityksen jälkeen. Ja toki - täytyy sekin sanoa – totta kai 

loppuvuosikin on elämää, ja sopimuksia, henkilöstömuutoksia, siirtojuttuja 

tarkennetaan loppuvuoden aikanakin. Olivat ne sitten mitä tahansa, niin totta kai 

ne pitää olla sitten kunnossa, kun se vuosi vaihtuu. Ja tässä nyt sitten 

hyvinvointialuejohtaja valittaneen tuossa toukokuun ensimmäisessä kokouksessa 

aluevaltuustossa, ja sitten, tuota, me pyrimme siihen, että tässä kevään aikana 

myöskin noin 15 ylimmän tason johtajaa valittaisiin; sitä nyt viedään tuonne 

hallintosääntöön, tai tuo on se aluevaltuuston suunnitelma. Ja sitten he tulevat 

esikuntineen tekemään heti tuossa kesäkuusta lähtien toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa vuodelle 23, koska tämä loppuaika menee 

yhteistoimintamenettelyyn, henkilösiirtoihin, suunnitteluun sekä toiminta- ja 

taloussuunnitelman tekoon. Ja siellä on 1.10 jo tuo investointisuunnitelma. Eli 

tätä ei tehdä pelkästään muutosjohdon voimin, vaan tämä tehdään sitten niiden 

tulevien johtajien linjojen mukaan, ja heidän yhdessä aluevaltuuston ja -

hallituksen kanssa. Se on niin kuin se sykli.  

 

Tässä on sitten viimeinen resepti. 20 vuotta sitten lääkärinä kirjoitin kai viimeiset 

reseptit ulkopuolelle, mutta perheelle toki jonkin verran. Apteekki aina soittaa, 

että hei, tuota lääkettä ei ole enää olemassa, että se on historiaa. Mutta tämä ei 

ole historiaa teille, vaan ajatus siitä, että nyt pitää todella nopeasti ottaa koppi 

hyvinvointialueille, että se järjestämisvastuu siirtyy sujuvasti. Ja toisaalta myös 

niin kuin lähteä yhdessä tätä loppusiirtoa tekemään. Me tarvitsemme jatkossa 

kuntia monella lailla vielä 23 jälkeen, ja yksi asia on tietojärjestelmäkokonaisuus, 

joita kaikkia ei kunnista pystytä siirtämään hyvinvointialueille. Tähän kannattaa 

Akaassakin varautua tietyiltä osin. Mutta siellä on asioita, joita sitten neuvotellaan 

vielä 23 puolella, jotta ne kaikki sitten, vielä keskeneräisetkin, saadaan tehtyä, 

että se ei tuohon vuoden loppuun varmastikaan lopu. Mutta tässä, puheenjohtaja, 

ja täällä on sitten lopussa osoitteet. Jos haluatte jotain kysyä, niin laittakaa 

sähköpostia tai kilauttakaa kaverille. 

 

 

[1:23:35] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin, kiitoksia, Jaakko, esityksestä. Siinä tuli paljon asiaa, ja otetaan sieltä 

sitten muutama kysymys. Siellä Sami Rajalalla ainakin oli. Ole hyvä, Sami. 

 

 

[1:23:50] Valtuutettu Sami Rajala 

 

 

 Kiitos, puheenjohtaja. Tuota niin, nyt kun pääsee Herralalta itseltään kysymään, 

 niin en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni. Eli itseäni on askarruttanut 

 tässä viime aikoina se, että nyt kun sinne hyvinvointialueille niitä johtavia 

 viranhaltijoita rekrytoidaan, niin itse näen ainakin, että ne rekrytoidaan meiltä 

 kunnilta, jolloin tarkoittaa, että meiltä kunnilta lähtee helposti niitä meidän 

 tärkeitä viranhaltijoita sote-puolelta, ja tässä pitäisi kuitenkin vielä kolme 

 kvartaalia selvitä vielä ennen kuin hyvinvointialue aloittaa, niin miten tähän 



 tällaiseen muutokseen on varauduttu siinä hyvinvointialueella, että tosiaan 

 meidän pitäisi tässä kunnissa selvitä, ja todennäköisesti kaikki kunnat menettävät 

 viranhaltijoita nyt, jos niin voi sanoa, sinne hyvinvointialueelle. Tähän toivoisin 

 jotain kommenttia. Kiitos.  

 

 

[1:24:44] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

Tosi tärkeä kysymys. Myös tämän kanssa me olemme kipuilleet itse asiassa 

vuosia. Ja me olemme tehneet nyt kuntajohtajien kanssa sellaisen 

herrasmiessopimuksen, että Herrala kysyy joka kerta kuntajohtajalta, että onko 

mahdollista antaa resurssia. Jos ei ole, niin emme varasta. Tietenkin se, että 

nämähän ovat meidän hakuja nyt olleet kuntiin, meidän muutoshankkeeseen. 

Jokainen tekee oman ratkaisunsa, ja nythän Pirkanmaalla on käynyt niin, että 

minun tiedossani taitaa olla nyt tällä hetkellä neljä vai viisi, jotka ovat sitten 

tehneet henkilökohtaisen ratkaisun ja ovat irtisanoutuneet aikaisemmasta 

tehtävästä, jopa sote-johtajan tehtävästä, ja tulleet sitten tähän valmisteluun 

mukaan omalla riskillä - ehkä sitten eläkevuodetkin ovat hyvin lähellä. Mutta kyllä 

tässä jatkossa kevään aikana ja loppuvuonna me toivoisimme toki hartaasti, että 

nyt kun aletaan niihin vakinaisiin virkoihin - siis hyvinvointialueen vakinaisiin 

virkoihin - valitsemaan niitä ylätason johtajia, niin totta kai toivoisin, että 

antaisitte niille ihmisille myöskin mahdollisuuden. No, totta kai jokainen hakee ja 

tekee sen ratkaisun, mutta se on kyllä joiltakin kunnilta pois. Elikkä tietenkin se 

ajatus, että siellä on nyt, aluevaltuusto valitsee sen hyvinvointialuejohtajan sekä 

neljä ylintä johtajaa, erilaista. Siellä on sote-johtaja, pelastusjohtaja, siellä on 

tukipalvelujohtaja, siellä on strategisen ohjausyksikön johtaja. Seuraava taso: 

tulee niitä palvelulinjoja ja niihin liittyviä. Niitä on sitten noin 10-11 ihmistä 

karkeasti, ja se kyllä tulee sitten niistämään kyllä kunnista. Ja sitten viimeinen 

tähän liittyvä liittyy siihen, että kunnistahan ei siirry talouden, hallinnon tai jotain 

tukipalveluihin liittyvää juuri ollenkaan. Näin on olettamus - joitakin yksittäisiä. Ja 

ne joudutaan sitten laittamaan tuossa loppuvuodesta viimeistään ihan avoimeen 

hakuun. Ja se on sitten kysymys, että lähteekö kunnista osa porukasta hakemaan 

niitä. Pieni pelko on, että siihen kannattaa varautua, mutta se on tietysti sitten 

jokaisen valinta, ja niistä me emme varmaankaan pääse kauheasti 

keskustelemaan. Mutta tähän muutosorganisaatioon, ne ovat sellaisia, josta me 

kuntajohtajien kanssa totta kai aina sitten keskustelemme, olen soittanut aina 

kaverille ja kysynyt, että hei, mikä on tilanne. Mutta tämä varmaan vastasi niin 

kuin ylätasolla tähän asiaan. 

 

 

[1:27:28] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Hyvä, kiitoksia. Sitten annan tässä välissä - siellä oli Peltolan Antilla 

 puheenvuoronpyyntö - niin ole hyvä. 

 

 

[1:27:37] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, tässä kohtaa, kun Jaakko on tosiaan tässä linjoilla, 

niin haluan nyt sen todeta tässä, että kun on nyt ollut ilo olla tuossa vatessa 

mukana, niin kyllä Jaakolla ja Jukalla, Alasentien Jukalla, on ollut erittäin hyvin 

tämä valmistelu niin kuin hallussa, ja tässä pitkin valmistelua on ollut kyllä ilo 

kuunnella sitä etenemistä, ja aina tuntuu, että on niin kuin tavallaan vastaukset 

valmiina ja on niin kuin vaihtoehdot jo mietinnässä, jos sellaisia on tullut eteen. 



Ja kyllähän muut hyvinvointialueet ovat Pirkanmaasta mallia niin kuin tässä 

valmistelussa ottaneetkin. 

 

Mutta kyllähän tässä, kun mietitään sitten vuotta 23 eteenpäin, niin sellainen 

yhteinen huoli on tämä talous. Ja tässä, niin kuin tuosta Jaakonkin diasta kävi 

hyvin ilmi, niin ollaan osa julkista taloutta, ja se on hyvin paljon siitä kiinni, että 

miten hyvinvointialueet tässä onnistuvat, ja isoimmat erityisesti. Varmaankin 

vaikuttaa myös siihen, miten se heijastuu sitten kuntatalouteen ja mahdollisiin 

valtionosuusleikkauksiin ja tämän tyyppisiin, että ollaan siinä niin kuin todella 

tärkeiden asioiden äärellä. Ja niin kuin tästä lähtökohdasta on jo hirveän vaikea 

nähdä sellaisia vaihtoehtoja, joissa oltaisiin enää jatkossa kuntana, kaupunkina 

osallistumassa hyvinvointialueen investointeihin ja tämän tyyppisiin juttuihin.  

Ja tuolla hyvinvointialueella on tehty hyvää valmistelua myös tämän 

yhdyspintatyöskentelyn osalta, ja siellä on tulossa mielenkiintoista, tavallaan niin 

kuin manuaalityyppistä aineistoa tähän yhdyspintatyöhön, ja se on ilman muuta 

sellainen, missä kuntien täytyy olla niin kuin tiiviisti mukana. Mutta sekin on toki 

kunnissa varmasti huoli, että kuinka riittää paukkuja sellaiseen perusteelliseen 

yhdyspintatyöhön, että malleja on kyllä luotu ja hyvää tällaista niin kuin 

manuaalisen osalta, mutta kovasti on siinä niin kuin tekemisen saraa. Ja tämä 

yhteistyö tulee meillä olemaan todella tärkeää joka tapauksessa, ja erityisesti nyt 

tilanteessa, kun ei näitä, Akaasta edustajia läpi tuonne hyvinvointivaltuustoon 

saatu. Mutta niin kuin sekin tuossa kuultiin, niin nyt sitten muiden keinojen avulla 

tilannetta tässä nyt pyritään sitten turvaamaan. Tässä tällaiset ihan päällimmäiset 

terveiset, ajatukset, mitä tuli mieleen. Kiitos, puheenjohtaja.  

 

 

[1:30:08] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin, kiitoksia. Ja sitten siellä oli Janita Puomilalla puheenvuoropyyntö. Ole 

 hyvä.  

 

 

[1:30:17] Valtuutettu Janita Puomila 

 

 

 Kiitos, puheenjohtaja. Tosiaan, Herralan Jaakolle isot kiitokset tästä esityksestä, 

 ja mukava nähdä taas pitkästä aikaa. Tuota, siitä donitsista jäin vielä pohtimaan - 

 en nähnyt omaishoitajien osuutta siinä, niin minkälainen se on määrältään nyt 

 näin niin kuin Pirkanmaan mittakaavassa? 

 

 

[1:30:39] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Omaishoitajien määrä on liian pieni. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 

 antaa meille kylmää kyytiä siinä, ja sen takia nämä omaishoitoon liittyvät tuet ja 

 muut, siinä täytyy olla tosi tarkka nyt jatkossa. Ja se, että mehän olemme 

 tehneet - Elina tietää hyvin ja Elinalla taitaa olla ne luvutkin - mutta me olemme 

 tehneet nyt Pirkanmaalla omaishoidon keskuksen tai tuen keskuksen kautta 

 selvitys, että minkälaisia tukia maksetaan Pirkanmaalla. Niitä on kolmiportaista 

 mallia, neliportaista mallia, osa enemmän ja osa vähemmän. Ja nyt, kun 

 mennään hyvinvointialueelle, meidän pitää tehdä todella viisaita ratkaisuja, että 

 se ei ainakaan romahda. Nimittäin sitten, jos se romahtaa, silloin meillä 

 tukkeutuu terkkarit, erikoissairaanhoito, tehostetun palveluasumisen yksiköt, ja 

 sitten ollaan suossa. Se on herkkä kysymys, ja sen takia sanoinkin, että tuossa 

 Aamulehti on nyt haastatellut valmistelijoita ja tätä tilannetta, ja tulee tätä 



 nostamaan. Tästä on nyt sitten keskustelua käyty, että pitäisikö siitä nyt sitten 

 tarkentavaa asetusta antaa vielä ihan kansallisesti, jotta hyvinvointialueet eivät 

 olisi eri asemassa, ja kansalaiset. Siinä yhdenvertaisuuden takia näiden tulee olla 

 koko Pirkanmaalla yhdenvertaiset. Jotkut tulevat menettämään, jotkut saamaan 

 lisää. Mutta huonossa hapessa ollaan. 

 

 

[1:32:18] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin, kiitoksia. Tuohon voin sen verran kommentoida: itsellä vuosien takaa jo, 

 mutta varsin pitkä kokemus kuitenkin tällaisesta omaishoitoon liittyvästä asiasta, 

 ja silloin kyllä näimme itse sen, että se, että kun palvelut pelaa, se on niin kuin 

 hyvin tärkeä asia, että silloin, kun sitä apua tarvitsee, niin silloin sitä saa. Ja 

 silloin niitä pystytään niin kuin ennaltaehkäisevästi hoitamaan, että sitten, jos se 

 palvelu ei pelaa, niin sitten ollaan ongelmissa, ja sitten se - ei ollut kysymys 

 välttämättä ollenkaan siitä, että mikä omaishoidon tuen taso - okei, joillekin se 

 voi olla merkittäväkin, mutta se, että se palvelu on niin kuin, että sekä se 

 hoidettava että se hoitaja saavat sitä hoitoa silloin, kun sitä tarvitaan.  

 

 Mutta sitten siellä oli Aholan Sami. Ole hyvä. 

 

 

[1:33:08] Valtuutettu Sami Ahola 

 

 

 Kiitos, puheenjohtaja. Arvon tiimaajat ja riimaajat. Minä tuossa pistin omia juttua 

 tuon pelan osalta muistille. Siinä oli budjetissa 1,3 prosenttia per vuosi 2015-

 2020 kasvaneet nuo menot, ja tässähän nyt tarkoitetaan pelastustoimen sisäistä 

 budjettia, ettei kukaan nyt käsitä, että tämä on valtakunnan rahoista tai kunnan 

 rahoista tämä 1,3 prosenttia. Ja sillähän on tietysti tehty ensisijaisesti 

 palvelutason mukaisia korjauksia, mistä akaalaiset ovat päässeet nauttimaan 

 sinällään, että meillä on nyt toimiva paloasema. Siellä on vahvuudet kunnossa ja 

 siellä on ambulanssi ja muu, millä näitä korjauksia on tällä rahalla tehty. Sitten on 

 muun muassa tullut tarkastusneuvonta ja somepalveluita lisää. Ja sitten tämä 

 varmaan suurin, mikä on ollut tämä palvelu- ja tilannekeskus, mikä tietysti 

 huolestuttaa sinällään tulevaisuutta, kun mennään aluemalliin tässä 

 yhteiskunnassa ja muuta, että kun tämä hätäkeskus alkaa olla vähän kaukana 

 meistä, ja tämä tilannejohtokeskus siellä entistä enemmän saa näitä 

 paikallispalvelupyyntöjä, ja niille käännetään niitä, että tässä varmaan se 

 tulevaisuuden kuva ja visio, että me saisimme sen hätäkeskuksen joskus takaisin 

 tänne Pirkanmaalle, koska nyt näyttää vähän valitettavasti siltä, että jos tarvitsee 

 mennä katsomaan, onko hampaasta paikka irronnut, ambulanssilla ensihoitaja, 

 kaksi ensihoitajaa sinne, että se tilanne menee tähän isossa kuvassa. Niin nämä 

 ovat varmaankin niitä tulevaisuuden haasteita sinne sitten.  

 

 Sitten minä laitoin tuohon, että asemat, sote-kiinteistöt, kun 60 miljoonaa on 

 korjausarvio, oli tässä vuosien saatossa. Niin onko tästä nyt tehty joku linjaus, 

 että ainakin Tampereen asemat osti tämä Sotepalvelukiinteistöt Oy, joka on 

 Tampereen täysin omistama yhtiö, mutta mitenkäs nämä muut seutukunnat? 

 Onko kaikki Akaan asemat - käsittääkseni Akaan kaupungin edelleen, ja 

 vuokranmaksu tulee sitten sinne. Eli tuossa saattaa olla jotain justeeraamista, 

 tuossa 60 miljoonassa, mutta ei se ainakaan halpene siitä, koska nämä 

 rakennukset eivät ainakaan parane käyttämällä. 

 

 Ja sitten tuo on yksi huoli, mikä tuossa ennen kaikkea on, että nyt tuo ensihoito, 

 sehän saatiin pelastuslaitokselle kokonaisuudessaan, ja vastaamme siitä, niin se, 



 että se on yksi todella tärkeä lenkki tässä meidän akaalaistenkin jokapäiväisessä 

 elämässä, ambulanssipalvelut. Hybridi on kokeilumallissa tuolla Urjalassa, ja 

 toivottavasti pysyykin sellaisena ja jää elämään ja olemaan sinne. Nämä ovat 

 loistavia juttuja silloin, kun sitä apua tarvitaan, ja nämä ovat usein 

 ensikosketuksia siihen pelastustoimeen, nämä ensihoitopalvelut. Mutta kiitoksia 

 muuten hyvästä esityksestä. Kiitos kaikille. 

 

 

[1:36:12] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Joo. Tuohon nyt - tuossa oli useampikin asia - mutta otan nyt sitten ensihoidon 

 tuosta alta pois. Ja mehän nyt esitämme aluevaltuustolle noissa rakenteissa, että 

 ensihoito on osa pelastustointa kaikkinensa. Se on poikkeuksellinen ratkaisu; 

 sisäasiainministeriö oli vähän ihmeissään, mutta STM toisaalta iloissaan, että 

 rohjetaan uusia avauksia. Se malli on tietyllä tapaa ollut jo tähänkin saakka, 

 mutta nyt se on tuolla rakenteissakin huomioitu. Totta kai sitten johtava ylilääkäri 

 vastaa siitä tieteellisestä osuudesta, mutta se tuo valtavan hyvän synergiaedun 

 sinne.  

 

 Sitten toinen asia, mitä olen keskustellut pelastusjohtajan kanssa tänäänkin 

 viimeksi, että olisiko syntynyt Pirkanmaalla, että olisi saatu paloasemia 2-3, 

 uusittua Pirkanmaalla, ja se palveluverkko kuntoon vuoden 13 jälkeen. Kyllä 

 tämä, että me menimme Suomessa ensimmäisenä tällaiseen, että se on 

 Pirkanmaan pelastuslaitos, niin se on turvannut varsinkin reuna-alueiden ja muun 

 kuin Tampereen alueen paloasemien uudistumisen. Ja se on jättänyt ehkä vähän 

 sen, että Tampereen kaupunki, joka kasvaa isosti, siellä on jäänyt vähän huonoon 

 happeen, ja tässä tulee kyllä kieltämättä se tilanne, että joudutaan siellä ehkä nyt 

 sitten, kun palvelun vähimmäistavoitteet eivät toteudu - 1. luokka kuusi minuuttia 

 ja niin poispäin, niin siellä joudutaan tekemään tiettyjä ratkaisuja nyt. Ja nyt 

 Tampereen kaupunki ei sinänsä investoi enää niihin ainakaan tällä hetkellä tiedon 

 valossa, mutta nehän ovat keskittäneet nyt niin kuin sinne yhtiöön lähes koko 

 kiinteistömassan. Hyvinvointialue tulee vuokraamaan niitä kunnilta, ja sitten 

 Tampereen kaupunki siltä yhtiöltä, ja siellä on monta muutakin sitten; on 

 autokantaa, erilaisia peruspalveluita ja niin poispäin. Mutta sitten, tuota, mikäs 

 siinä oli toinen. Vähän meni jo sekaisin ajatukset tällä välillä. Tämä oli tämä 

 ensihoito, mutta sanos vielä avainsana tähän toiseen. 

 

 

[1:38:40] Valtuutettu Sami Ahola 

 

 

 Se oli varmaan tämä budjettikehitys. 

 

 

[1:38:42] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Joo, budjettikehitys. Nyt on tunnustettu kansallisestikin, että sisäasiainministeriö 

 lähtisi vähän korjaamaan tätä taloutta. Meillä on koko maassa vajetta, ja kaikki 

 palvelutasot eivät täyty. Saa nähdä, mitä eduskunta siitä päättää. Toivon, että se 

 korjaa niitä. Mutta sellainen yksi ilosanoma: tuo, kun näytin sen piirakan, että 

 siihen palvelutarpeeseen nähden tulee rahoitus, niin Pirkanmaa tulee saamaan 

 pelastustoimeen lisäeuroja tulevina vuosina. Eli tuo laskentamalli ei vie pois vaan 

 tuo itse asiassa niin kuin lisää. Ja pelastustoimi tulee sen avulla totta kai 

 kehittymään; sote tulee menettämään, jos nyt pidetään vähän nämä laatikot 

 erillään. Yksi budjettihan toki on. Mutta pelastustoimi on taloudesta, sellainen 2,5 



 prosenttia taisi olla suunnilleen, hyvinvointialueen toiminta- ja 

 taloussuunnitelmasta. Mutta turvataan se, se on tärkeä osuus. 

 

 

[1:39:53] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Hyvä, kiitoksia. Sitten siellä oli Määtän Annilla puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. 

 

 

[1:40:00] Valtuutettu Anni Määttä 

 

 

 Kiitoksia, ja kiitos täältäkin hyvästä esityksestä. Tuota, itseä alkoi kiinnostaa, kun 

 mainitsit, että teillä oli ollut strategian kickoff nyt juurikin, ja todella niin kuin 

 kunnianhimoinen aikataulu tähän strategiankin tekoon on, kun kuuntelin, taisi olla 

 toukokuussa, kun mainitsit, että pitäisi olla valmista, niin mietin sitä, että millä 

 lailla sitä nyt sitten työstetään? Kun kuntapuolella strategioita tehdään 

 esimerkiksi, niin sehän on aika salaista niin sanotusti, että ei kauheasti vilkuilla 

 sinne naapuriin kuin korkeintaan kadehtien tai innovoiden, mutta sillä lailla 

 sellaista avointa keskustelua siitä strategiatyöstä harvemmin ainakaan oman  

 kokemuksen mukaan tehdään. Niin miten teillä nyt hyvinvointialueilla - oletteko 

 ollut yhteyksissä toistenne kanssa, koska kuitenkin toiveena tässä on alueet 

 huomioiden totta kai ja sillä lailla ominaispiirteet, että joka puolella Suomessa 

 saadaan hyvää hoitoa, ja se on varmasti kaikilla se strategian pohja. Ja että onko 

 Pirkanmaalla tulossa esimerkiksi tällaisia robottipuhelutyyppisiä 

 osallistamismenetelmiä, joissa se 450 ihmistäkin pystytään tunnissa 

 tavoittamaan, ja niin kuin miten olette lähdössä sitä strategiaa nyt sitten 

 osallistavasti työstämään, niin se kiinnostaa. Kiitos. 

 

 

[1:41:28] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Joo. Me aloitimme itse asiassa vuoden vaihteesta osallistamisen. Meillä oli 

 Pirkanmaalla laaja - joka oli kyllä reunakuntien lehdissäkin, ainakin minulle 

 kerrottiin - jossa kysyttiin väestöltä, mutta myös omalta henkilöstöltä. Niitä taisi 

 olla liki 3000 vastausta. Tänään tuossa meidän seminaarissa käytiin ne 

 vastaukset läpi. Se kertoo kyllä hyvin paljon, tuo strategiaan pohjaksi niitä 

 toiveita niin henkilöstöltä kuin väestöltä. Ja se on hyvin samankaltainen 

 lopputulos, jota itse asiassa kaksi kertaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 

 tehnyt. Tämä strategiaprosessi on todella tiukka, ja se syy on se, että se pitää 

 olla ensin tehtynä ennen kuin tehdään talous- ja toimintasuunnitelmaa, koska 

 siinä on sisällä palvelustrategia. Eli se, että onko omaa tuotantoa, ostopalvelua, 

 palveluseteleitä. Mikä on tuottamistapa, mitkä ovat kehittämiskohteet, mikä on 

 palveluverkon asema ja niin poispäin. Ne tulevat tässä samassa. Ja, tuota, kaikki 

 hyvinvointialueet yhtä lukuun ottamatta tekevät ennen kesää. Siellä on yksi, joka 

 sanoi, että tekee syksyllä. Sosiaali- ja terveysministeriö tuossa toissapäivänä, kun 

 olin neuvottelussa, totesi, että he haluavat olla kaikkien hyvinvointialueiden 

 kanssa yhteistyössä tekemässä tätä, koska kansallisesti he ovat valmistelemassa 

 ministeriöissä nyt näitä strategisia tavoitteita, jotka pitäisi tavallaan sisällyttää 

 näihin meidän, koska ne tulevat valtion raha ja - sieltä. Ja Pirkanmaa ilmoittautui, 

 että kun alueiden pitää itse vetää sitä verkostoa, niin me ehdotimme 

 Pirkanmaalta jo jäsentä, joka lähtee sitä kansallista verkostoa vetämään, tätä 

 strategiatyötä. Ja meillä on resursseja, meillä on osaamista tähän. Mutta me 

 olemme tehneet ilmiöiden selvityksen jo, asiantuntijakyselyitä, me olemme 

 tehneet ensimmäiset arviot, missä meillä menee hyvin, missä huonosti. Elikkä sitä 



 tilannekuvaa sekä tulevaisuusskenaarioita. Ja nyt kevään aikana tullaan sitten 

 osallistamaan muodossa ja toisessa, mutta me tarvitsemme siihen nyt hallituksen 

 ja valtuuston puheenjohtajat myös mukaan ja politiikka mukaan. Muoto ja tapa 

 vielä tarkentuu kevään aikana, mutta se on osallistava ennen kaikkea.  

 

 

[1:44:00] Valtuutettu Anni Määttä 

 

 

 Kiitos. 

 

 

[1:44:02] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Kiitos. Ja sitten siellä on Hannu Järvisellä seuraava puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. 

 

 

[1:44:09] Valtuutettu Hannu Järvinen 

 

 

 Kiitos, puheenjohtaja. Sivustaseuraajille ja kaikille, valtuutetuille. Sitä vain, kun 

 tuossa oli kauhea määrä, että palkataan tai valitaan noita johtajia, niin 

 meinataanko kaikille nykyisissä kunnissa oleville perusturvajohtajille, kaikille 

 keksiä jokin paikka koko sote-alueella? Sitten, tuota, että meneekö se näin? 

 Sitten: kannattaisiko Pirkanmaan sote-alueen lähteä nyt etunenässä unohtamaan 

 tämä typerä tehostettu palveluasuminen ja siirtyä enemmän tuohon laitoshoitoon, 

 niin saadaan painopiste tuolta kotona asuvilta sokeilta ihmisiltä laitosasumiseen? 

 Ja sillä tavoin saataisiin purettua tätä, meidän vanhustenhoito on retuperällä tällä 

 hetkellä koko Suomen maassa. Olisiko se järkevintä, että siirtyisi Pirkanmaa 

 vähän pilottina siihen laitoshoitoon enempi. Kiitos. 

 

 

[1:45:11] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

  

 Joo. Se, että mitä tarkoitat laitoshoidolla – en halua raskasta laitoshoitoa, enkä 

 paluuta, että terveyskeskusten vuodeosastoilla makuutetaan, jollei ole 

 kuntouttavaa otetta mukana, ja monialaista osaamista. Ja se, et tä nyt haetaan 

 kansallisesti myös lainsäädäntöön tätä yhteisöasumista vähän niin kuin Hollannin 

 malliin. Ne ovat niitä yksiä ratkaisuja. Tästä olisi hyvinkin paljon kerrottavaa, 

 mutta ehkä tämä aika ei salli. Uusia ratkaisuja siis suomeksi sanottuna tarvitaan.  

 

 Tuohon johtajien määrään. Siis kyse on nyt tässä liikkeenluovutuksesta, joka 

 tarkoittaa, että kaikille, jotka nyt ovat töissä sotessa tai pelastustoimessa, pitää 

 löytää paikka. Se on selvää, että sote-johtajathan ovat sellainen, joka niin kuin 

 leikillisesti sanottuna menettää pallit. Ja, tuota, se on joukko, jolle pitää löytää 

 uudet ratkaisut, tehtävänimikkeet muuttuvat. Meillä on hyvinvointialueella vain 

 yksi sosiaali- ja terveysjohtaja. Kuka se tulee olemaankaan, se tulee olemaan 

 haun kautta. Se on niitä, joita aluevaltuusto ensimmäisten joukossa valitsee. Sen 

 alla tulee olemaan enemmänkin sitten sellaisia henkilöitä, jotka 

 liikkeenluovutuksella siirtyvät paikasta a paikkaan b. Nimikkeet varmaan 

 muuttuvat; tehtäviä vähän niin kuin räätälöidään, mutta haetaan jokaisella joku 

 posti. Ei ole oikein, että kun liikkeenluovutuksella siirtyy, niin seuraavassa 

 vaiheessa irtisanotaan porukkaa. Siellä on valtavan hyvää osaamista, ja viittaan 

 tuohon aikaisempaankin toteamukseen, että meillä ei ole varaa menettää yhtään 

 ristisielua. Meillä on liian vähän väkeä. Meillä on avoimia paikkoja Pirkanmaalla 



 muutama sata paikkaa, ja varsinkin tuolta sosiaali- ja terveydenhuollon näitä 

 erityisosaajia ja perustyöntekijöitä. Elikkä ei kengänkuvaa persauksiin siis 

 suomeksi sanottuna. 

  

 

[1:47:26] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin. Sitten siellä on Jaakko Leinosella puheenvuoropyyntö. Ole hyvä.  

  

 

[1:47:32] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

  

 Joo, kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja striimin seuraajat ja sitten 

 vieraat. Kaimalle kiitos hyvästä esityksestä ja lämpimistä sanoista, miten kehuit 

 Akaan toimintaa. On ollut ilo olla tekemässä kanssasi yhteistyötä tässä vuosien 

 saatossa, mutta nyt sitten tuossa, kun katsotaan näitä, olisin vähän kysynyt sinun 

 mielipidettä näihin mitoituksen nostoihin, koska nythän on ilmeistä se, että siitä 

 on keskusteltu meillä täällä Akaassa, ja sitten myöskin Pirkanmaan 

 sairaanhoitopiirin keskusteluissa on keskusteltu siitä, että millä saadaan 

 henkilökunta riittämään. Ja nyt, jos tulee kovempia mitoituksia, niin tosiasia on 

 tällä hetkellä jossain päin Suomea, että yksityiset palveluntuottajat, jotka 

 saattavat olla ainoita palveluntuottajia alueella, joutuvat laittamaan ovia kiinni, 

 koska henkilöstömitoitus on niin raju, eikä löydy henkilökuntaa. Eli tavallaan se, 

 että onko nämä liian rajuja, nämä henkilöstömitoitukset, jotka estävät tosiasiassa 

 palvelutuotannon paikkakunnalla x.  

 

 

[1:48:44] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

Kaimani on oikeassa. Voi että, kun minä olisin saanut tuon nauhoitettua. Me viime 

syyskuussa olimme – olimme kyllä ikävässä paikassa, Saariselällä, jossa olin 

puhujana. Siellä oli ministeriö, ja siellä oli nykyisiä hyvinvointialueita tavallaan, 

no, siellä oli sairaanhoitopiirien johtajat ja muut. Minä sanoin ihan suoraan 

ministeriölle puheenvuorossani, Kiuru siinä oli sitten edessä, että tämä on nyt 

kyllä sellainen epäyhtälö. Tästä me emme selviä. Ja se oli syy, miksi ministeriö 

nyt sitten perusti vuoden alusta tämän erityisselvitysryhmän opetusministeriön, 

sisäasiainministeriön ja STM:n kanssa. Ja nyt sitten ihan vakavissaan harkitaan 

juuri, että kun laki velvoittaa sellaisia asioita, joita ei voi toteuttaa. 

Pirkanmaallakin suljetaan tällä hetkellä yksiköitä. Ja siellä on Avi antanut jopa 

miljoonaluokan sanktioita. Viikonlopun yli pitäisi niin kuin saada homma 

hoitumaan. Ja nyt ei ole edes yksityiseltä tarjota. Ja nyt tuolla Itä-Suomessa on 

todella haastavaa. Siellä on vielä vaikeampi tilanne, ja siellä on esimerkiksi, 

sosiaalityöntekijä kun ostetaan ulkopuolisilta markkinoilta, niin hintalappu on 

9000 kuussa. Ja jos hyvinvointialue joutuu tällaiseen kierteeseen, että meillä ei 

ole omaa henkilöstöä, niin kyllä meidät hukka perii. Eli henkilöstövuokraus tulee 

olemaan lähivuosina todennäköisintä, joka todella merkittävästi lisääntyy. Siitä on 

merkkejä jo, ja totta kai se ensin lähti sieltä lääkäripuolelta, mutta nyt se tulee 

tänne muuhun henkilöstöön. Ja minä olen käynyt noiden isompien kansainvälisten 

yritysten, suomalaisten yritysten, toimitusjohtajien kanssa tässä keskustelua, ja 

kyllä siellä niin kuin liiketoimintasuunnitelmissa jo mietitään, että perustetaan 

tällaisia henkilöstövuokrausfirmoja hyvinvointialueelle. Tässä tulee nyt uusia 

ilmiöitä, joita tulee herkällä korvalla katsoa. Tämä on aika vakava sana tässä 

kohtaa, mutta nämä ovat ilmiöitä, joihin meidän täytyy tarttua.  

 



 

[1:51:00] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Hyvä. Sitten siellä oli Kirsi Vaittinen. Ole hyvä. 

 

 

 Kirsi, ääni on, tuota, ääni ei kuulu. 

 

 

[1:51:33] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

 

Kuuluuko nyt? (Puheenjohtajan välihuuto.) [1:51:34] Joo, anteeksi. Hyvästä 

esityksestä kiitoksia. Henkilökunnan riittävyyteenhän on monta muutakin keinoa. 

Elikkä juuri niin kuin sanottiin tässä, että en itsekään ajattele, että näitä 

tehostettuja palveluasumisia pitäisi tehdä, mutta tätä yhdistettyä asumismuotoa, 

kompuksia, missä pystytään pienemmällä henkilökuntamäärällä – osa on 

hyväkuntoisia, osa on huonokuntoisia – yhdistämään, ja se tukee vanhusten, 

yksinäisten, yhdessäoloa. Samaten niin kuin henkilökunnan vaativuusluokitusten 

ja tehtäväluokitusten määrittämisellä saadaan riittämään henkilökuntaa. Ei joka 

yksikössä tarvitse olla 0,7:ää, jos siellä on parempikuntoisia ihmisiä. Tässä on 

paljon tekemistä, ja lisäksi alalle saadaan töitä, kunhan tämä palkka-asia on 

kunnossa. Se ei maksa niin paljoa, kuin ne ylityöt tai yksityisenä 

rekrytointifirmana hankitut työvoimat.  

 

 

[1:52:30] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

Vaikka edustan työnantajaa, niin kyllä totean, että tämä palkkataso on Suomessa 

naurettava. Ja, tuota, olen ollut Australiassa töissä, olen ollut Saksassa töissä, 

olen ollut monessa maassa nyt sitten asiantuntijana, ja, tuota, kyllä ne nauravat 

tätä Suomen tilannetta. Tokihan se selittyy sillä, että Suomessa 

bruttokansantuotteeseen nähden käytetään Pohjoismaista vähiten ja melkeinpä 

Euroopan maistakin vähiten rahaa. Toki se on kasvanut viime vuosina 

merkittävästi, mutta en voi muuta kuin yhtyä tuohon ikäihmisten 

yhteisöasuminen tai vastaava –ratkaisuihin, että se malli – sitä sote-johtajat ovat 

erityisesti noissa kokouksissa myös toivoneet. Ja ne ovat olleet nyt ministeriön 

pöydässä sitä virittelemässä jo kolme vuotta sitten, että hei, nyt pitää lakiin 

saada tällainen, ja ministeri silloin – Kiuru – totesi, että mietitään, harkitaan. Ja 

nyt se on itse asiassa Suomessa pilottina lähtenyt liikkeelle. Pirkanmaa 

valitettavasti ei siihen saanut hakemuksesta rahaa, mutta meillä olisi ollut malli, 

jolla me olisimme vieneet sitä paljon eteenpäin.  

 

 

[1:53:45] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Kirsillä oli siellä vielä ilmeisesti jatkokysymys tai –kommentti. 

 

 

[1:53:48] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

 



Joo, ihan lyhyt kommentti. Haluatko, Jaakko, sellaisen Timppa-mallin minulta, 

jonka olen kehittänyt tähän lähinnä Viialan geriatriseen tehostettuun malliin, niin 

voin laittaa sinulle sähköpostissa, voisi olla ihan mielenkiintoinen ajatusyhtymä. 

 

 

[1:54:04] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

 Ehdottomasti. Ei muuta kuin tuloon vaan. 

 

 

[1:54:08] Valtuutettu Kirsi Vaittinen 

 

 

 Kiitos. 

 

 

[1:54:09] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Nyt näyttää siltä, että puheenvuoropyyntöjä ei enempää ole, ja todella 

saatiin tässä sekä sinun esityksesi kautta – kiitos siitä – että tämän keskustelun 

kautta hyviä vastauksia ja tilannekatsausta tähän, ja haastetta siellä näyttää 

tosiaan olevan, että henkilöstö on se suurin, mutta niin kuin totesit siellä alussa, 

niin on näissä tietojärjestelmissä, ja tietysti sitten tulee aina myöskin ne eurot ja 

muut, mutta hyvä, jos tässä sitten pysyy myöskin tänne hyvä tällainen 

keskusteluyhteys kuntiin, ja sitten kun me olemme kuitenkin sellainen rajapinta 

tänne terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, niin siinä on sitten myöskin sitä 

yhteistyösarkaa ja yhteistä rajapintaa. Toivotaan, että kaikki lähtee siltä osin 

hyvin etenemään. Ei muuta kuin tsemppiä vain sinne ponnisteluihin.  

 

 

[1:55:05] Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala 

 

 

Kiitoksia ja kiitoksia teille kutsusta, ja jos tarvitsette jatkossa, niin tulen sitten 

kertomaan seuraavia tilanteita niin kuin tässä historiallisesti on, ja, tuota, jätän 

teidät tekemään hyviä päätöksiä ennen kaikkea. Hyvää illanjatkoa! Älkää nyt 

puoleenyöhön sentään istuko.  

 

 

[1:55:24] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Hyvä, kiitoksia, ja varmasti tartumme tuohon, mitä lupasit, että voit tulla 

jatkossakin kertomaan, että pysytään ajan tasalla. Hyvä. Kiitoksia, hei hei. 

 

No niin. Ja sitten, tuota, ei ollaan tässä asialistan kohdassa 3, ja olisiko 

kaupunginjohtaja Antti Peltolalla seuraava puheenvuoro. 

 

 

[1:55:50] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja linjoilla olijat. Voisin tässä 

käydä tällaisen pienen koonnin läpi, jahka saadaan se tähän vielä näkyviin. 

 



No niin. Joo, tuossa tosiaan Jaakko Herralalta saatiin hyvä katsaus tähän 

uudistukseen laajasta näkökulmasta, mutta käyn tässä hieman läpi nyt tätä 

meidän siirtosuunnitelmaamme, joka meillä tässä on käsittelyssä. Ja kyse on 

tosiaan tällaisesta lakisääteisestä selvityksestä, joka meidän nyt täytyy tehdä, 

kun sitten 2023 alusta meillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta 

järjestysvastuu sitten siirtyy hyvinvointialueelle, ja tosiaan, koskee myös 

pelastustoimen kokonaisuutta. Ja tässä kohtaa voi jo oikeastaan sanoa sen, että 

tässä tavallaan, vaikka tuo prosessi tuossa keväällä jatkuu, ja tietoja 

tarkennellaan, niin tässä on ollut kunnilla todella kova työ. Ja tässä kohtaa myös 

kiitokset koko kaupungin johtoryhmälle ja kaikille henkilöille, työntekijöille, jotka 

ovat olleet tässä selvittelyssä mukana. Tässä on ollut melkoinen puristus.  

 

No, meillä tosiaan valtuusto päättää tästä selvityksen antamisesta, ja sitä ei ole 

sen kummemmin delegoitu meillä mihinkään alaspäin, mutta tämä prosessi 

kevään aikana jatkuu, ja voi hyvinkin olla, että tässä varmaan käytännössä 

jokusen kerran, kaksi-kolme kertaa – jos oikein hyvin menee, yhden kerran – 

joudutaan varmaan näitä tietoja vielä täydentämään. Ja niin kuin tuosta 

päätösesityksestäkin näkyy, niin sitä päätäntävaltaa sitten ollaan tuossa 

antamassa kaupunginhallitukselle. Mutta tässä tämä siirtoselvitys koskee pitkälti 

meidän tilojamme, erilaista irtainta omaisuutta, sopimuksia, erilaisia vastuita, 

mitä meillä on sopimuksissa. Sitten täällä on arviot siirtyvän henkilöstön 

määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Sitten tosiaan, kun tätä on 

valmisteltu täällä Pirkanmaalla, niin sitä on tehty aika tiiviissä yhteistyössä sitten 

hyvinvointialueen kanssa, ja kunnat ovat näitä hyvinvointialueen kanssa laadittuja 

ohjeita sitten noudattaneet. Eli tämä sapluuna, jolla selvittelyä on tehty, on 

tosiaan sitten kaikilla kunnilla saman tyyppinen.  

 

No, sitten jos katsotaan näitä siirtyviä toimintoja, niin tuolta 

perusturvalautakunnan osalta koskettaa kokonaisuudessaan, ja niin kuin olemme 

aikaisemmin käyneet läpi, niin meille jää sitten kaupungille nämä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät. Teknisen lautakunnan näkökulmasta jos 

katsotaan, niin nämä koskevat hyvin pitkälle tukipalvelutoimintoja, ja sitä kautta 

sitten osaa henkilöstöstä, eli täällä on kuusi keittäjää, kahdeksan laitoshuoltajaa, 

neljä ravitsemustyöntekijää, neljä siivoojaa, yksi siivooja-ravitsemistyöntekijä ja 

sitten yksi siivoustyönohjaaja. Eli tavallaan niin kuin sitä porukkaa, joka tuottaa 

näitä tukipalveluita tuonne sote-palveluille. Mutta tällainen rakennusten 

kunnossapito ja sen tyyppiset tehtävät eivät tähän siirtoon sitten tosiaan sisälly. 

Elinvoimalautakunnan osalta täällä on kuntouttava työtoiminta siinä 

kokonaisuudessa, mikä siirtyy, ja siellä on tosiaan sitten kaksi ohjaajaa. Ja tässä 

ei sitä erikseen lue, niin sitten hallinnon kokonaisuudesta käytännössä 

palkkasihteeri ja sitten sovellusasiantuntija ovat myös siinä kokonaisuudessa, 

joka sitten tuonne liikkeenluovutuksella siirtyy. 

 

No, kokonaismäärä, arvio tuosta vuoden lopputilanteesta: 385. Ja arvio sitten 

tämän siirtyvän henkilöstön palkkakuluista sellainen 14,4 miljoonaa euroa. Sitten 

vielä erikseen nämä palkan sivukulut, arvio niistä noin 3 miljoonaa euroa, ja 

sitten arvio tästä lomapalkkavelasta vuoden lopussa reilut 2 miljoonaa euroa. Eli 

varsin isosta kokonaisuudesta on kyse. Sitten, kun katsotaan vähän tätä 

sopimuspuolta, niin ICT-sopimuksia 24, erilaisia muita siirtyviä sopimuksia, joita 

on vähän vaikea luokitella, 23, palvelusopimuksia, muita, 37, sitten on rahoitus- 

ja vakuutussopimuksia 3, sitten on sosiaalipuolelta palvelusopimuksia 25, sitten 

tavara- ja tarvikehankintasopimuksia 24, terveydenhuollon palvelusopimuksia 26. 

Sitten, kun on monenlaista yhteistyötä, niin yhteistyösopimusten määrä on 12, ja 

toimitilojen vuokrasopimusten määrä 19. Ja, tuota, tässä kevään aikana sitten, 

kun tietoja tarkennellaan ja varmasti hyvinvointialueen kanssa puolin ja toisin 

käydään tätä massaa läpi, niin saattaa tulla sellaista täydentämistarvetta. Jos 

ajatellaan, että meiltä on sopimuksia tällainen määrä, ja sitten katsotaan vaikka 



Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä, Tampereen kaupunki ja muut kunnat, niin kyllä se 

on hirveä määrä, mitä sinne hyvinvointialueelle tulee, ja kyllä se on sielläkin 

päässä sitten analysoitava kaikki läpi. Ja siihen liittyy myös, siihen vaiheeseen, 

toki sitä läpikäyntiähän siellä jo tehdään, mutta sitten tämä DD-vaihe, joka siinä 

tulee sitten keväällä tehtäväksi, niin ilman muuta siinä sitten hyvin tarkkaan 

käydään asiat vielä läpi. 

 

Siirtyvien kiinteistöjen lista näkyy tässä. Ja niin kuin näkyy, kun asia koskettaa 

myös tätä pelastustoimen kokonaisuutta, niin täällä on myös paloasemat, ja niin 

kuin Jaakkokin tuossa sanoi, niin kyllä se meidän palveluverkkomme uusiminen 

Akaassa olisi ollut käytännössä varmaan mahdotonta, jos ei tätä 

hyvinvointikeskusta, uutta, olisi tässä kohtaa saatu. Siirtyvien kiinteistöjen lista 

täällä tosiaan jatkuu. Eli iso kokonaisuus, ja voi olla, että näihinkin liittyen sitten 

tässä vielä kevään aikana käydään sitten kokonaisuuksia läpi ihan vielä 

tarkemmin, kohde kohteelta.  

 

Tässä selvityksessä on kaiken kaikkiaan 11 liitettä, ja tässä näkyy sitten tosiaan 

aina liitteen nimestä, että minkälaisesta kokonaisuudesta kaiken kaikkiaan on 

kyse. Eli selvitystä on tehty hyvin monella rintamalla. No, se, että miten tämä 

kaupungin taloudessa näkyy, niin täällä on ote tuosta meidän voimassaolevasta 

taloussuunnitelmasta, ja niin kuin silloin käytiin vähän läpi, niin toimintakatteen 

alijäämä tosiaan pienenee noin 61 prosenttia. Eli 60 miljoonaa euroa. Ja, tosiaan, 

jos meillä tällä hetkellä talousarviossa on 97, lähes 98 miljoonaa euroa, niin 

karkeiden arvioiden valossa – tai eiväthän ne mitenkään karkeita ole, kyllähän ne 

on tarkkaan katsottu siirtyvien toimintojen osalta läpi, ja tuloslaskelman yläosa 

varsinkin – niin puhutaan tuollaisesta 34,1 miljoonasta eurosta. Mutta todella iso 

muutos ilman muuta. Ja jos katsotaan sitten tätä toimintakatteen alle jäävää osaa 

– verotulot, valtionosuudet – niin verotuloista 67,3 miljoonaa euroa, sitten 23-

vuonna se on 36,6. Ja valtionosuuksissa tullaan 35,3 alas tuonne reiluun 7 

miljoonaan euroon. Ja tämä on, tämä verotulo-valtionosuus –kokonaisuus, se on 

todella tärkeä tietää, mihin se asettuu, ja toivottavasti tässä nyt kevään aikana 

saadaan sitten tarkentuvia tietoja mahdollisimman pian siitä, että minkälaiseksi 

tuo verorahoitusten tulopohja meillä sitten asettuu. Ja iso tekijä siellä toki, 

verotuloissa, tämä kuntaveroyksikön, kunnallisveron pieneneminen 12,39 

yksiköllä. Tätä on aikaisemminkin käyty sitten läpi.  

 

Mutta sitten, jos katsotaan vielä rahoituslaskelman puolta, niin toki tässä ehkä 

sellainen suurin silmiinpistävä huomio on se, että vaikka toiminnasta iso osa 

siirtyy, toimintakatteen alijäämästä se 60 pinnaa, niin tämä lainamäärä ei täältä 

mihinkään häviä, vaan lainat pysyvät kunnilla toisin kuin kuntayhtymistä, mistä 

ne siirtyvät sitten myös, velat. Toki joillain kunnilla – Suomesta löytyy kuntia, 

jotka ovat ottaneet ihan syömävelkaa, ja toki niin kuin palvelumaksuilla 

rahoittaneet sitten sairaanhoitopiirejä ja joissain määrin sairaanhoitopiirit ovat 

näillä palvelumaksuilla ylläpitäneet kiinteistöjä ja muita. Tämähän oli sellainen 

asia, ennen tätä sote-uudistusta tästä keskusteltiin, mutta tämä on nyt se 

lopputulema, että lainat kunnilla sitten säilyvät. Mutta tässä, puheenjohtaja, 

näihin kesäisiin tunnelmiin lyhyt katsaus tästä työstä, mitä on tehty. 

 

 

[2:06:23] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Kiitoksia, Antti. Ja tosiaan, niin kuin tuossa jo kävi ilmi, elikkä tämä 

kohdentuu meilläkin perusturvalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja myöskin 

elinvoimalautakuntaan, ja nämä lautakunnat, kukin, ovat sitten kyseisen pykälän 

omalta osaltaan tässä helmikuun aikana hyväksyneet. Itse päätösehdotus on 

meillä tuolla nelikohtainen, mutta onko tarpeen tässä vaiheessa käydä 



yleiskeskustelua asiasta tai onko jotain kysymyksiä viranhaltijoille, ennen kuin 

mennään päätösehdotukseen? 

 

Ei synny, eli mennään sitten päätösehdotus ja käsitellään se kohdittain. Elikkä 

kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää 1. antaa 

Pirkanmaan hyvinvointialueelle liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimea ja 

pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 

lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26. pykälän mukainen selvitys 

siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista. Lisäksi 

annetaan hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista 

ja lomapalkkavelasta. Tästä keskustelua. 

 

Ei puheenvuoropyyntöjä, eli kohta 1 hyväksytty. Sitten kohta 2: todeta, että 

hyvinvointialue voi pyytää kaupungilta käyttöönsä tarpeelliseksi katsomiaan 

lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Tästä kohtaa avaan keskustelun. Päätän keskustelun; 

kohta 2 hyväksytty. Sitten kohta 3: täydentää annettua selvitystä viimeistään 

30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on 

tapahtunut olennaisia muutoksia tai jos selvityksessä ilmenee puutteita 

selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen 

täydentämisen tarpeelliseksi. Tästä kohdasta avaan keskustelun. Päätän 

keskustelun. Ja sitten on vielä kohta 4: oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään 

selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen. Ja tästä 

kohdasta keskustelu alkaa. Päättyy. Ja kohta 4 hyväksytty, ja näin ollen koko 

asialistan kohta 3 on tullut hyväksyttyä. 

 

Ja sitten päästään asialistan kohtaan 4: valtuustoaloite / lasten koronarokotusten 

keskeyttäminen Akaassa. Ja, tuota, onko meillä sitten meidän johtava ylilääkäri 

myös jo linjoilla, jos tulee kysymyksiä? (Välihuuto.) [2:09:36] Hyvä, kiitoksia. Eli 

tosiaan, tässä on kyseessä valtuustoaloite; tämä on perusturvalautakunnasta 

tullut sitten hallituksen kautta tänne valtuustolle, ja siellä on meillä päätösehdotus 

sitten keskustelun pohjana, ja avaan keskustelun asiasta. Ja siellä on sitten 

ensimmäinen puheenvuoropyyntö: Arttu Käpylä, ole hyvä. 

 

 

[2:10:06] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Striimin seuraajat ja viranhaltijat ja kollegat. Tuota, 

muutama kysymys on tosiaan ylilääkärille, ja, tuota, mihin haluaisin vastauksia, 

että vähän erilaisia vastauksia sain. Minulla on jo tiedossa tietyllä tapaa, mitä 

sieltä vastataan, kuin mitä perusturvajohtaja antoi minulle. Tuota, kysynkö minä 

kysymys kerrallaan, ja vastaus, vai kysynkö kaikki kysymykset – (Puheenjohtajan 

välihuuto.) [2:10:41] Joo. No niin. Eli ensimmäinen kysymys on, että mitkä ovat 

ne kriteerit, joilla arvioidaan tämä lapsen kypsyysarvio rokotetilanteessa? 

 

 

[2:11:01] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Voit, Tiina, vastata. Ole hyvä.  

 

 

[2:11:03] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä  

 

 

Joo. Vastasinkin Artulle sähköpostiin. Tässä on ihan se THL:n ohjeistus tehty 

tähän. Tämähän ei koske pelkästään koronarokotuksia tämä kypsyysarviointi, 



vaan itse asiassa kaikkia alaikäisten meidän terveydenhuollossa käyntejä nyt, 

nykyään, ja on ollut jo pidempään. Ja niin kuin vastasin, niin sitähän - siinä 

valtuustoaloitteen selityksessä - niin sitähän emme ole me tehneet silloin, kun 

huoltaja on ollut mukana tai on ollut molempien huoltajien lupa näille alle 11-

vuotiaille tai yli 11 – anteeksi, näille alaikäisille joko se huoltajien kirjallinen lupa, 

tai he ovat olleet mukana siinä, ja sitä ollaan edellytetty walk in –rokotuksissa, 

koska niissä ei ole aikaa siihen kypsyysarviointiin. Koulullahan se on eri asia; 

meidän kouluterveydenhoitajamme yleensä tuntevat ne oppilaat, mutta tietysti 

siinä myös sillä keskustelulla se tehdään. Siihen ei ole mitään sellaista – ei ole 

mitään psykologista tutkimusta, vaan se perustuu siihen keskusteluun ja 

aiempaan historiaan myös. Mutta se on aina, joka kerta, yksilöllinen. Voin 

lähettää ne THL:n ohjeet kyllä. 

 

 

[2:12:17] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Joo. Tuota, tässä kohtaa haluan puuttua sellaiseen kohtaan, että THL:n 

ohjeistuksessa sanotaan niin, että vaikka alaikäisen kyky päättää rokottamisesta 

olisi arvioitu aiemmin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, niin pitää se arvio 

tehdä erikseen tämän koronarokotuksen kohdalla.  

 

 

[2:12:42] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä 

 

Juurikin näin, kuten vastasin sinulle, niin se tehdään aina siinä tapauskohtaisesti, 

mutta totta kai se on nopeampaa, kun on tuttu lapsi, ettei tarvitse haastatella 

puolta tuntia tai tuntia sitä lasta, vaan silloin tiedetään jo sitä taustaa, ja voidaan 

kysyä, siihen rokotukseen liittyvät keskustelut käydä siinä läpi. Mutta ei tarvitse 

aloittaa ihan sieltä synnyistä syvistä.  

 

 

[2:13:04] Valtuutettu Arttu Käpylä  

 

 

Sitten, tuota, seuraava kysymys on tuohon. Elikkä mitä näistä riskeistä kerrotaan 

tässä rokotustilanteessa, eli rokotteen riskeistä? 

 

 

[2:13:17] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä 

 

 

Kuten vastasin, samoin kirjallisesti, sinulle aikaisemmin, niin sehän annetaan, se 

THL:n lappu, ja jokaisessa rokotustilanteessa – ei vain koronarokotuksessa – tulisi 

käydä ne rokotukseen liittyvät, elikkä ne riskit, läpi lyhyesti.  

 

 

[2:13:37] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Kerrotaanko siinä esimerkiksi näistä tilastoista, että kuinka paljon nuoret ovat 

saaneet haittoja, esimerkiksi vakavia, ja siihen nähden, paljonko koronarokotus 

aiheuttaa, tuota, tai korona, vakavia tautitapauksia lapsille, elikkä tätä suhdetta? 

 

 

[2:13:58] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä 

 



 

Ei käydä tällaisia suhteita läpi, koska niitä vakavia haittatapauksia ei Suomessa 

eikä valta- siis kansainvälisesti ole tieteellisesti todistettu. Mutta totta kai etenkin 

5-11 –vuotiaiden osalta meidän viestintä, THL:n, ja ylipäätään, on se, että 

annetaan mahdollisuus ottaa, eli sitä ei sillä lailla vahvemmin suositella, koska 

sitten tietenkin tässä ikäluokassa se vakavan koronataudin riski on sen verran 

pieni, ja sitten se rokotuksien vaikutus siihen epidemian leviämiseen näissä 5-11 

–vuotiaissa on pieni, mitä THL:kin on koko ajan tiedottanut.  

 

 

[2:14:37] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Joo, kiitos. Tuossa puutun sen verran jälleen kerran, elikkä Fimean sivuilla on 

tunnustettuja vakavia tapauksia alaikäisillä noin – en nyt muista ihan suoraan – 

mutta noin 150-200 välissä. Sitten, tuota –  

 

 

[2:15:00] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä 

 

 

Jos voisin tähän vastata vielä, että totta kai niin kuin sehän on suhteessa siihen 

rokotettujen määrään hyvin pieni hippunen, ja se ei ole sitten – Fimeaanhan 

ilmoitetaan ne kaikki, ikään kuin ihminen ilmoittaa itse, että se on – tämähän on 

aina, lääketiede on tiedettä, tieteellistä tiedettä eikä mielipidekysymyksiä. Ja 

sitten katsotaan niitä prosenttiosuuksia ja sitä, ei tällaisia yksittäistapauksia.  

 

 

[2:15:28] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

No, 70% on itse ilmoitettuja. Erittäin vaikean kautta joutuu tekemään ne 

ilmoitukset. Ja 30% on tehty terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, eli kaikki 

ei ole tehty yksityisen henkilön tekemänä. Tuota, sitten, tuota, kerrotaanko tälle 

rokotettavalle nuorelle, että tämä rokote ei estä sairastumasta tähän tautiin eikä 

nykytiedon valossa estä taudin leviämistä? 

 

 

[2:15:59] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä 

 

 

Kuten vastasin sinulle, me menemme näiden THL:n ohjeiden mukaisesti näissä. 

 

 

[2:16:04] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

 Mutta kerrotaanko siitä nuorelle? 

 

 

[2:16:07] Johtava ylilääkäri Tiina Määttä 

 

 

No, ei tietenkään, en voi sanoa, mitä jokaisessa rokotustilanteessa on käyty, 

mutta annetaan se THL:n ohjeistus, mikä on jaettu. Yksittäisiin rokotustilanteisiin 

ei varmaan kukaan pysty vastaamaan, että mitä kaikkea siinä keskustellaan.  

 



 

[2:16:23] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Tuota, minä tulen tekemään tästä muutosesityksen vielä ennen päätöstä, mutta 

tässä on nyt kysymykset tällä kertaa. Kiitos. 

 

 

[2:16:32] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Sitten. Siellä ei muita puheenvuoropyyntöjä asiaan näy, että sinä voisit 

Arttu nyt tehdä sen muutosesityksen. 

 

 

[2:16:47] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Joo, kiitos. Elikkä, tuota, elikkä, ensinnäkin, vaikka hallitus on säätänyt tällaisen 

asetuksen, jonka mukaan alaikäinen, 5-15 –vuotias, on kykenevä tekemään 

päätöksen ottaa halutessaan tähän uuteen teknologiaan perustuvan rokotteen, 

niin ei holhoustoimilain 24. pykälän mukaan alaikäiselle voida antaa 

päätäntävaltaa näin tärkeässä asiassa. Tämä laki menee asetuksen edelle, ja 

tämä vastuu lapsen terveyteen liittyvistä asioista on vanhemmilla, huoltajilla, 

tuonne 18 ikävuoteen asti, ja holhoustoimilaki, 23. pykälä toteaa, että 

vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei 

laissa toisin säädetä. Ja rokotepäätöksen siirtäminen lapselle voi siis olla 

mahdollista vain säätämällä siitä ensin laissa. Ja näin kun ei ole tehty, niin mikään 

asetus ei voi tätä lakia syrjäyttää. Tämän holhoustoimilain 24. pykälä taas toteaa, 

että vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden 

tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Ja tälle lapselle päätettäväksi annettu 

rokotepäätös ei ole tämän lain tarkoittamalla tavalla tavanomainen eikä 

vähämerkityksellinen. Ja tämän pohjalta minä teen muutosesityksen, että edellä 

mainittuihin pykäliin vedoten esitän lasten ja nuorten koronarokotusten välitöntä 

keskeyttämistä, kunnes holhoustoimilain 23. ja 24. pykälä täyttyvät. Kiitoksia.  

 

 

[2:18:35] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Tuota, kiitoksia, ja saatko sen pöytäkirjan pitäjälle menemään, tai pistä 

tuonne chat-kenttään. Näkyy olevan ilmeisesti samanlainen esitys, saman 

sanainenkin, kuin minkä olet hallituksessa tehnyt. Mutta laita se tuonne vielä 

näkyviin.  

 

 

[2:18:56] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

 Juu, laitan sinne. 

 

 

[2:18:58] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Hyvä. Sitten, muita puheenvuoropyyntöjä en näe, eli keskustelu asiasta päättyy, 

ja keskustelun kuluessa Arttu Käpylä teki esityksen, muutosesityksen, että ”edellä 



mainittuihin pykäliin vedoten esitän lasten ja nuorten koronarokotusten välitöntä 

keskeyttämistä, kunnes holhoustoimilain 23. pykälä ja 24. pykälä täyttyvät”. Eli – 

oliko sinulla, Arttu, tähän vielä jotain? 

 

 

[2:19:40] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

 Joo. Haluan jättää tästä vielä eriävän mielipiteen kirjoihin. 

 

 

[2:19:44] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Elikkä otetaan se huomioon sitten tuolla. Mutta todella, keskustelun 

kuluessa tätä Artun esitystä ei kukaan kannattanut, eli ehdotus raukesi 

kannattamattomana, ja näin ollen valtuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, ja 

näin ollen asialistan kohta 4 on loppuun käsitelty. Sitten päästään asialistan 

kohtaan 5, eli siellä on kuntalaisaloite, eli ”Akaan Karhunrahkan alueen 

mahdollinen käyttö tuulivoima-alueena on siirrettävä vuoteen 2035”. 

Ja tämä on sitten tehnyt erilaisia kierroksia, eli tämä on ollut aiemmin jo 

valtuustossa 28.10.2020, ja silloin valtuusto on päättänyt palauttaa tämän asian 

uudelleenvalmisteluun. Mutta sitten sen jälkeen valtuusto on 17.11.2021 

pykälässä 117 päättänyt keskeyttää tämän Karhunrahkan osayleiskaavan 

valmistelun, mutta koska tämä on aiemmin palautettu jo valmisteluun, niin tämä 

on sitten elinvoimalautakunnan kautta ja hallituksen kautta päätynyt tänne vielä 

niin kuin tämän kuntalaisaloitteen muodossa sitten valtuuston käsittelyyn. Ja 

täällä sitten kaupunginhallitus esittää, tuota, valtuustolle, että se hyväksyy tuon 

elinvoimalautakunnan selvityksen ja toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Niin tästä avaan keskustelun. Päätän keskustelun, ei ole puheenvuoropyyntöjä. 

Näin ollen hallituksen ehdotus on tullut hyväksyttyä, ja asialistan kohta 5 on 

loppuun käsitelty. 

 

Ja sitten päästään asialistan kohtaan 6, eli täällä tulee sitten näitä eronpyyntöjä. 

Ensimmäisenä on eronpyyntö luottamustoimesta / Joni Toivonen. Ja täällä sitten 

on kaksikohtainen päätösehdotus. Mennään kohdittain. Eli Joni Toivonen tosiaan 

hakee eroa luottamustehtävästä henkilökohtaisista syistä. Ja päätösehdotus, 

kohta 1: kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Joni Toivoselle eron 

valtuuston varajäsenyydestä ja sivistyslautakunnan jäsenyydestä. Tästä 

keskustelua; keskustelu päättyy, ja Joni Toivoselle on myönnetty ero. Ja sitten 

kohta 2: valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen, ja tähän sitten ehdotuksia, kiitos. 

Ja siellä Heli Einola-Virtanen, ole hyvä. 

 

 

[2:23:05] Heli Einola-Virtanen 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Perussuomalaiset esittää sivistyslautakunnan varsinaiseksi 

jäseneksi: Toni Nenonen, ja hänelle henkilökohtainen varajäsen Timo Räsänen.  

 

 

[2:23:19] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Eli Toni Nenonen, varsinainen, ja varalle oli – (Välihuuto.) [2:23:28] Timo 

Räsänen. Näin. Tuota, saiko pöytäkirjan pitäjä nimet? (Välihuuto.) [2:23:38] 

Hyvä. Näin. Elikkä sivistyslautakuntaan on tullut valituksi sitten varsinaiseksi Toni 



Nenonen ja varalle Timo Räsänen. Ja todetaan tässä yhteydessä myös se, että 

kun oli kyseessä varavaltuutettu, niin uudeksi varavaltuutetuksi nousee sitten 

Jarmo Väätäinen. Eli tulee sekin merkattua sitten sinne pöytäkirjaan. Eli näin on 

tämä asialistan kohta 6 loppuun käsitelty. Ja sitten päästään asialistan kohtaan 7, 

eli eronpyyntö luottamustoimesta ja Tiina Räsänen. Ja Tiina Räsänen hakee sitten 

eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Ja, tuota, tässä 

myöskin kaksikohtainen päätösehdotus, mennään kohdittain. Eli kaupunginhallitus 

ehdottaa, että valtuusto 1. myöntää Tiina Räsäselle eron valtuuston 

varajäsenyydestä sekä perusturvalautakunnan jäsenyydestä. Tästä keskustelua. 

Keskustelu päättyy, ja ero myönnetty. Kohta 2: valitsee perusturvalautakuntaan 

jäsenen. Ja sitten pyydän tekemään ehdotuksia. Siellä sitten Mervi Pulkkinen, ole 

hyvä. 

 

 

[2:25:15] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Keskusta esittää: perusturvalautakunnan jäseneksi Timo 

Kontio. 

 

 

[2:25:25] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Eli Timo Kontiota esitetty. Muita esityksiä ei tule, eli Timo Kontio valittu sitten 

perusturvalautakunnan jäseneksi. Ja myös tässä oli kyseessä varavaltuutettu, niin 

todetaan tässä yhteydessä myöskin, että uudeksi varavaltuutetuksi nousee sitten 

Matti Hyrkäs. Ja näin ollen asialistan kohta 7 loppuun käsitelty, ja päästään 

asialistan kohtaan 8: eronpyyntö luottamustoimesta / Sari Lapinleimu. Ja täällä 

myös sitten, tuota, Sari Lapinleimu hakee eroa paikkakunnalta poismuuton 

vuoksi. Ja kaksikohtainen päätösehdotus, mennään myöskin kohdittain. Eli 

kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1. myöntää Sari Lapinleimulle eron 

tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Tästä keskustelua. Keskustelu päättyy, 

ero myönnetty. Ja kohta 2: valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen. Ja tässä 

sitten pyydän ehdotuksia. Ja sieltä Janita Puomila, ole hyvä. 

 

 

[2:26:44] Valtuutettu Janita Puomila 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Tarkastuslautakuntaan varajäseneksi Susanna Saxberg. 

 

 

[2:26:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Susanna Saxbergia ehdotettu. Muita ehdotuksia ei ole, joten Susanna 

Saxberg valittu sitten tarkastuslautakuntaan varajäseneksi, ja tämä asialistan 

kohta loppuun käsitelty. Ja, tuota, sitten siirrytään asialistan kohtaan 9, elikkä 

siellä on sitten tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2019-2022 + optiovuodelle 

2023, ja optiovuoden 2023 käyttöönotto. Ja, tuota, täällä sitten – tämä tulee 

meille tarkastuslautakunnasta. Se on valmistellut meille tänne päätösehdotuksen. 

Ja siellä on sitten, tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto päättää ottaa 

käyttöön Akaan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta optiovuoden 

2023, vastaavaksi tilintarkastusyhteisöksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana 

PVC Julkistarkastus Oy:n, ja yhtiö on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi 

JHT Topi Katajalan. Ja, tuota, tässä yhteydessä varmaan on sitten pöytäkirjaan 



hyvä myöskin todeta se, että tämä PVC Julkistarkastus Oy toimii nykyään nimellä 

KPMG Julkistarkastus Oy. Eli siellä on sitten nimi vaihtunut. Mutta tästä asiasta 

keskustelua. Keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy, ja päätösehdotus hyväksytty, 

ja asialistan kohta loppuun käsitelty. 

 

Ja sitten mennään asialistan kohtaan 10: kirjallinen kysymys 

kaupunginhallitukselle. Ja täällä on valtuustonkokouksessa 27.10.2021 jätetty 

Mervi Pulkkisen ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama kirjallinen kysymys 

kaupunginhallitukselle koskien kaupunginhallituksen 19.10.2021 pykälän 332 

päätöksen salaamista. Ja tähän on sitten hallitus kirjallisen vastauksen antanut, ja 

nyt kysyn, että onko meillä linjoilla sitten meidän asiantuntijamme Hanna-Mari 

Harju.  

 

 

[2:30:04] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 

 Puheenjohtaja, nyt varmaan on Hanna-Marikin linjoilla. 

 

 

[2:30:06] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Hyvä, kiitoksia. Jos tulee kysymyksiä, niin on sitten linjoilla. Elikkä täällä 

on tosiaan nyt sitten tämä hallituksen vastaus, ja tästä nyt sitten avaan 

keskustelun. Ja täällä on sitten ensimmäinen puheenvuoropyyntö: Sami Rajala, 

hallituksen puheenjohtaja. Ole hyvä. 

 

 

[2:30:39] Valtuutettu Sami Rajala 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja ja muut kokousta seuraavat ja arvon valtuutetut. Ja 

tosiaan, tässä kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolissa nyt ajattelin 

valtuustolle kertoa tämän selvityksen tuloksen. Ja tosiaan, tuossa taustaksi, niin 

kaupunginhallitukselta valtuusto kysyi, että 1. miksi kaupunginhallituksen päätös 

on salainen ja 2. kaupunginhallitus teki päätöksen, jolla on merkittäviä 

taloudellisia vaikutuksia; miksi asiaa ei esitetty valtuuston päätettäväksi. Ja pariin 

otteeseen tätä kaupunginhallituksessa, tätä asiaa, käsiteltiin ja palautettiin 

ensimmäisen kerran yksimielisesti valmisteluun – evästykset näkyvät myös sieltä 

pöytäkirjasta. Ja sitten tosiaan toisella kertaa tämä yksimielisesti hyväksyttiin, ja 

tosiaan 14.12, ja nyt tuotiin sitten ensimmäiseen sopivaan valtuustoon tämä. Ja 

koska tosiaan kyseessä on nyt vastaus näihin kysymyksiin, niin luen tämän 

vastauksen vielä ääneen, ja se löytyy, se vastaus, vielä tuolta päätösesityksestä. 

Mutta pidemmittä puheitta, jos puheenjohtajalla ei mitään sitä vastaan ole, niin 

luen tämän vastineen tästä, ja sitten tosiaan, kuten puheenjohtaja jo totesi, niin 

Hanna-Mari Harju on sitten myös valmis vastaamaan kysymyksiin, ja tietenkin 

itsekin vastaan siltä osin kuin pystyn. (Puheenjohtajan välihuuto.) [2:32:05] 

Kiitoksia. 

 

Eli vastauksena kohtaan 1: miksi kaupunginhallituksen päätös on salainen, 

vastaamme kaupunginhallituksesta valtuustolle seuraavasti.  

 

Akaan kaupunginhallituksen päätöksessä 19.10.2021 § 332, tuomio asiassa 

L20/30628 Viitasaari / Akaan kaupunki on pöytäkirjaan merkitty salassapidon 

perusteeksi julkisuuslain 24. §.n 2. momentin kohta 19 ja 25. Akaan kaupunki 

pyysi sekä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n Timo Jarmakselta että Suomen 



Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n Hanna-Mari Harjulta kommentit pöytäkirjan 

salassapitoon sekä myöhemmin myös kirjalliseen kysymykseen.  

 

Viranomaisten asiakirjojen julkisuus ja salassapito määräytyy lain mukaan, eikä 

viranomainen voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta määrätä asiakirjaa omalla 

päätöksellään salassa pidettäväksi. Kaupunginhallitus on salannut päätöksen 

viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta annetun lain – jäljempänä julkisuuslain – 24. §:n kohdan 19 ja 25 

perusteella. 

Julkisuuslain 24. §:n 19. kohta. Julkisuuslain 24. §:n 19. kohdan mukaisesti 

salassa pidettäviä asiakirjoja ovat viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena 

oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos 

tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4. §:n 2. momentissa 

tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä. 

Julkisuuslain esitöiden (hallituksen esitys 30/1998 valtiopäivien sivu 95) 

mukaisesti 19. kohdan säännöksellä suojattaisiin julkisyhteisön etua 

oikeudenkäyntiin valmistauduttaessa. Julkisyhteisöjen on voitava valmistautua 

rauhassa oikeudenkäyntiin ilman, että valmistautumista koskevat asiakirjat 

olisivat aina julkisia. 

Tuomioistuimelle annettujen asiakirjojen julkisuus määräytyy niihin sovellettavien 

säännösten mukaan. Kohta liittyy lakiehdotuksessa muutoinkin omaksuttuun 

neutraliteettiperiaatteeseen, jonka mukaan julkisyhteisö ei saisi joutua yksityistä 

huonompaan asemaan julkisuussäännösten vuoksi sellaisissa tilanteissa, joissa se 

rinnastuu yksityiseen. Olettaman kohdassa olisi asiakirjojen julkisuus. 

Neutraliteettiperiaate on tunnistettu myös oikeuskirjallisuudessa. Esimerkiksi 

Mäenpään mukaan (Olli Mäenpää: Julkisuusperiaate 2020 sivut 498-500), 

julkisyhteisön omia intressejä suojaavien salassapitoperusteiden tarkoituksen 

on varmistaa, että julkisyhteisö ei julkisuusperiaatteen vuoksi joudu olennaisesti 

huonompaan asemaan kuin yksityiset oikeussubjektit, kun julkisyhteisö toimii 

yksityistä vastaavassa asemassa. Viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena 

oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat on 

pidettävä salassa, kunnes asiakirja tulee tuomioistuimessa julkiseksi. 

Viranomaisen tulee siten olla vireillä olevan oikeudenkäynnin osapuoli, ja 

salassapito kohdistuu tähän oikeudenkäyntiin valmistautumiseen. Julkisyhteisön 

oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä salassa vain, jos tiedon antaminen 

tällaisesta asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön etua oikeudenkäynnissä. 

 

Akaan kaupunki on oikeudenkäynnin osapuolena päätöksen kohteena olevassa 

riita-asiassa. Pirkanmaan käräjäoikeuden antama tuomio asiassa ei ole 

lainvoimainen ja siihen on mahdollista hakea muutosta valittamalla 

hovioikeuteen. Edellä mainitun johdosta on perusteltua arvioida päätöksen 

salassapitoa julkisuuslain 24. §:n 19. kohdan perusteella siltä osin, kun 

päätöksessä on käsitelty muita kuin julkisen tuomion osioita. Toisin sanoen 

salassa pidettävänä osiona voidaan käsitellä päätöksen osioita ”käsittely”. 

Päätöksen osiossa ”käsittely” on esitetty sellaisia oikeudenkäyntiin liittyviä 

seikkoja, joiden saattaminen julkisuuteen ja vastapuolen tietoon olisi vastaan 

Akaan kaupungin etua tulevassa oikeudenkäynnissä.  

 

Verrattuna aiempien vastaavien asioiden käsittelyn julkisuuteen tai salassa 

pitoon, 

on salassa pitoa käsitelty yhdenmukaisesti. Aiemmissa vastaavissa tapauksissa 

esimerkiksi niin sanottua Mäntymäen vahingonkorvausasiaa on käsitelty salassa 

pidettävänä. Puolestaan talous- ja velkaneuvontaa koskevassa riita-asiassa 

asian käsittelyn vaiheissa on esitetty materiaalia, joka on ollut joko jo 

tuomioistuimen käsittelyn johdosta julkinen tai joka on sellaisenaan toimitettu 

myös tuomioistuimelle ja vastapuolelle. Näin ollen kyseessä olevassa tapauksessa 

salassa 



pidon perusteet eivät ole täyttyneet. Salassa pidon arviointi tulee siten 

arvioitavaksi jokaisessa tapauksessa erikseen sen mukaisesti, millaisia 

asioita kyseessä olevassa päätöksenteossa ja käsittelyssä käydään läpi. 

 

Julkisuuslain 11. §:n 1. momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, 

jonka oikeutta, 

etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa 

käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen 

asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 

Edellä mainitun pykälän 2. momentin kohdan 4 mukaan asianosaisella, hänen 

edustajallaan ja 

avustajallaan ei ole edellä 1. momentissa tarkoitettua oikeutta viranomaisen 

oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimaan 

tai hankkimaan asiakirjaan, jos tiedon antaminen olisi vastoin 

julkisyhteisön tai 4. §:n 2. momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön 

tai henkilön etua oikeudenkäynnissä. 

Salassa pidon laajuus on siten yhtä laaja suhteessa yleisöön kuin 

oikeudenkäynnissä 

vastapuolena olevaan tahoon.  
 
Julkisuuslain 24. pykälä 25. kohta. Julkisuuslain 6. §:n 7. kohdan mukaan 

tuomioistuimen päätös ja tuomio tulee julkiseksi, kun ratkaisu on annettu tai kun 

se on asianosaisen saatavissa. Käräjäoikeuden antama tuomio L 20/30628, joka 

on ollut 
kaupunginhallituksen päätöksen oheismateriaalina, on julkisuuslain mukaisesti 

tullut 

julkiseksi. Edellä mainitun johdosta sen salaamiseen ei ole julkisuuslain mukaista 

perustetta. Alla olevaa oheismateriaalia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista 

julkaista julkisessa tietoverkossa. Alla oleva oheismateriaali voidaan toimittaa sitä 

erikseen pyytävälle. 

Edellä mainitun lisäksi voidaan todeta, että asian selostusosassa on selostettu 

Pirkanmaan käräjäoikeuden julkisen tuomion sisältöä, jonka osalta selostusosaa 

voidaan pitää julkisena. 

Kaupunginhallituksen päätöksen toinen salassapidon peruste on ollut julkisuuslain 

27. §:n 25. kohta. Sen mukaisesti salassa pidettäviä ovat: Asiakirjat, jotka 

sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta 

sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta 

tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön 

terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen 

saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön 

seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta. Käräjäoikeuden antaman 

tuomio L 20/30628 julkisuutta ei ole rajoitettu henkilön terveydentilaa koskevien 

seikkojen osalta, jolloin tuomiota voidaan käsitellä julkisena. Kyseessä olevaa 

tuomiota ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista julkaista julkisessa tietoverkossa 

esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) tietojen 

minimointiperiaatteen perusteella. 

 

Yhteenveto. Edellä mainituin perustein päätöksen salassa pitoa ei perustella 

julkisuuslain 24. §:n 25. kohdan nojalla, vaan tämä peruste poistetaan. 

Päätöksessä esitetyt käräjäoikeuden tuomion osuudet käsitellään julkisena. 

Päätöksessä salassa pidettävää on siten julkisuuslain 24. §:n 19. kohdan nojalla 

”käsittely” -osuus. Muilta osin päätös on julkinen. 

 

Anteeksi. Kysymys kaksi. Kaupunginhallitus teki päätöksen, jolla on merkittäviä 

taloudellisia 

vaikutuksia. Miksi asiaa ei esitetty valtuuston päätettäväksi? 

 



Ja vastaus. Akaan kaupungin hallintosäännön 28. §:n mukaan valtuuston 

tehtävistä 

säädetään kuntalain 14 §:ssä. Kuntalain (410/2015) 14. §:n mukaan kunnassa 

on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää 

kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää: 

 

1) kuntastrategiasta; 

2) hallintosäännöstä; 

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista; 

6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista; 

(21.5.2021/419) 

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 

12) tilintarkastajien valitsemisesta; 

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. 

 

Kuntalain esitöiden, hallituksen esitys 268/2014 valtiopäivien sivulla 144, on 

todettu, että pykälän 2 momentissa todettaisiin tärkeimmät valtuustolle kuuluvat 

tehtävät. Momentin 

1 kohdassa korostettaisiin valtuuston asemaa kunnan toiminnan keskeisten 

tavoitteiden asettajana ja strategisten päätösten tekijänä. Valtuusto asettaisi 

kunnan ja kunnan toiminnan keskeiset tavoitteet kuntastrategiassa. 

Kuntastrategian sisällöstä säädettäisiin tarkemmin kunnan johtamisen yhteydessä 

37 §:ssä. Momentin 2 kohdan mukaan valtuusto päättäisi kunnan 

hallintosäännöstä ja samalla myös omasta asemastaan kunnan organisaatiossa. 

Hallinnon järjestämisen perusteisiin kuuluu kunnan hallinnon rakenteesta eli 

organisaatiosta päättäminen sekä toimivallan jakautuminen kunnan 

viranomaisille. Hallinto-säännön sisällöstä säädettäisiin yksityiskohtaisemmin 

kunnan päätöksentekoa ja hallintomenettelyä koskevan 

12. luvun 90 §:ssä ja toimivallan siirtämisestä 91 §:ssä. Momentin 3. kohdan 

mukaan valtuusto päättäisi kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 

voimassa olevan kuntalain mukaisesti. Talousarvion ja taloussuunnitelman 

laadinnasta ja sisällöstä säädettäisiin tarkemmin taloutta koskevassa lain 13. 

luvussa. Akaan kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan kaupunginhallitus 

johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalain 39 §:ssä säädetyistä tehtävistä. 

Pykälän mukaan kaupunginhallitus huolehtii myös samassa pykälässä luetelluista 

tehtävistä. 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 

laillisuuden valvonnasta; 

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa 

kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

 

Kuntalain esitöiden sivulla 166 on todettu edellä mainitun pykälän osalta, että 

pykälässä 



kuvattaisiin kunnan toiminnan johtamisen kokonaisuus. Kunnan toimintaa 

johdetaan 

valtuuston kuntastrategiassa ilmaisemien linjausten mukaisesti. Pykälän 2. 

momentissa tuodaan esille kunnanhallituksen keskeinen asema kunnan 

johtamisessa. Kunnanhallitus johtaa valtuuston päätösten valmistelua ja 

toteuttamista sekä johtaa kunnan toimintaa käytännössä. Pykälän 3. momentin 

mukaan kunnanjohtaja tai hänen sijastaan pormestari johtaa kunnanhallituksen 

alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pykälässä 

säädettäisiin kunnanhallituksen tehtävistä nykyistä yksityiskohtaisemmin. 

Sääntely vastaisi kuitenkin asiasisällöltään pääosin voimassa olevan kuntalain 23 

§:ää. Kunnanhallituksen tehtävät olisivat siten perusteiltaan suurelta osin samat 

kuin nykyisin, mutta tehtäviä ja erityisesti kunnanhallituksen vastuuta 

täsmennettäisiin. Kunnanhallituksen perustehtävä on pykälän 1 ja 2 kohdan 

mukaan vastata kunnan hallinnosta ja 

taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 

laillisuusvalvonnasta. Valtuustoasioiden valmistelupakko säilyisi 

nykyisenkaltaisena.  

 

Kunnanhallituksen olisi 93 §:n mukaisesti valmisteltava valtuustossa käsiteltävät 

asiat pykälässä säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kunnanhallitukselle 

kuuluvasta valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta säädettäisiin 96. §:ssä 

voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla. Pykälän 3. kohdan mukaan 

kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, 

jollei valtuusto hallintosäännöllä toisin määrää. Voimassa olevaa lakia vastaavasti 

valtuusto voisi siis delegoida kunnan puhevaltaa muille viranomaisille kuin 

kunnanhallitukselle. Myös erityislainsäädännöstä voi johtua, että kunnan 

puhevaltaa jossakin asiassa käyttää muu viranomainen kuin kunnanhallitus. 

Lähtökohtaisesti kunnanhallitus kuitenkin edustaa lakisääteisesti kuntaa ja 

käyttää kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Puhevallan 

käyttöä koskeva säännös antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää, käyttääkö 

kunta puhevaltaansa eli lausuuko kunta asiasta ja mikä kanta tällöin esitetään. 

Säännös ei syrjäytä valtuustoa kunnan ylimmän päätösvallan käyttäjänä, sillä 

kunnanhallituksen tulee puhevaltaa käyttäessään ottaa huomioon valtuuston 

kuntastrategiassa ja muissa päätöksissä ilmaisema tahto ja asian luonteen niin 

vaatiessa viedä asia valtuustoon käsittelyyn. Edustamiseen ja puhevallan 

käyttöön liittyvä päätösvalta sisältäisi nykyiseen 

tapaan kunnanhallitukselle oikeutuksen tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja 

muita oikeustoimia valtuuston hallintosäännössä päättämissä rajoissa. Vastaavan 

oikeuden valtuusto voi hallintosäännöllä delegoida myös muille kunnan 

viranomaisille. Sopimusten solmimiseen liittyen on syytä korostaa myös niiden 

noudattamisen valvontaa sekä sopimusten liittymää kunnan riskienhallintaan.  

 

Pykälän 4. kohdan mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa 

kunnan henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta. Tehtävää ei ole aiemmin 

nimenomaisesti mainittu kunnanhallituksen tehtävissä, mutta käytännössä 

kunnanhallituksen on vakiintuneesti katsottu olevan kuntaa työnantajana 

edustava taho. Asian periaatteellisen merkittävyyden vuoksi 

tehtävä esitetään nyt nimenomaisesti mainittavaksi laissa. Voimassa olevan 

käytännön mukaisesti on myös edelleen mahdollista, että henkilöstöpolitiikkaan ja 

työnantajan tehtäviin liittyviä asioita käsittelee esimerkiksi kunnanhallituksen 

jaosto. Säännöksellä ei ole vaikutuksia 

esimerkiksi virkanimityksiin tai työsopimusten solmimiseen liittyvän päätösvallan 

käyttöön kunnassa, vaan kyseisiin asioihin liittyvää päätösvaltaa voidaan edelleen 

delegoida valtuuston harkinnan mukaan. Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti 

päätösvalta asiassa on kuulunut kaupunginhallitukselle. 

 



Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa käytännössä, valtuuston 

huolehtiessa kaupunkia   koskevien strategisista linjauksista. Kuten kuntalain 39. 

§:ssä on todettu, kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu edustaa kaupunkia 

tuomioistuimessa, tehdä tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät kaupunkia koskevat 

ratkaisut sekä edustaa kuntaa työnantajana. Kaupunginhallitus on siten toiminut 

asiassa tälle kuuluvan toimivallan rajoissa eikä tämän perusteella asiaa ole ollut 

tarvetta saattaa valtuustolle. Muissa vastaavissa kaupungin maksuvelvollisuutta 

ja oikeuskäsittelyä koskevissa tapauksissa asia on myös käsitelty ainoastaan 

kaupunginhallituksessa. Huomioiden asian samankaltaisuuden ja laajuuden 

verrattuna aiempiin vastaaviin tapauksiin, ei asiassa ole katsottu olevan 

tarpeellista saattaa asiaa vielä erikseen valtuuston käsiteltäväksi. 

Kaupunginhallituksen arvion mukaan käsillä oleva asia ei ole muutoinkaan ollut 

luonteeltaan tai laajuudeltaan siinä määrin poikkeava aiempaan 

toimintakäytäntöön taikka kaupungin yleiseen strategiaan nähden, että asia olisi 

ollut tarpeen saattaa valtuuston käsiteltäväksi. Hallintosäännön 29. §:ssä on 

lisäksi todettu, että kaupunginhallitukselle kuuluu ja se ratkaisee 

vahingonkorvauksesta päättämisen tapauksissa, joissa kaupunki on 

vahingonkorvausvelvollinen ja korvaussumma on yhteensä todennäköisesti yli 5 

000 euroa. Näin ollen vahingonkorvaukseen liittyvä päätösvalta on kuulunut 

kaupunginhallituksen normaaliin toimivaltaan, joten kyseessä ei ole ollut 

myöskään asian luonteen osalta normaalista toimivallasta poikkeava asia. 

 

Ja tämä oli siis kaikessa täsmällisyydessään ja lyhyydessään kaupunginhallituksen 

vastine tähän valtuuston kysymykseen. Ja tosiaan toistan nyt vielä, että tämä on 

yksimielisesti kaupunginhallituksen hyväksymä vastaus, jota Hanna-Mari Harju on 

ollut mukana valmistelemassa, elikkä sitten kysymyksiä asiasta. Kiitoksia. 

 

[2:50:13] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Kiitoksia hallituksen puheenjohtajalle. Ja tosiaan, kuultiin tämä vastaus tähän 

kirjalliseen kysymykseen, ja sen hallitus on tosiaan toimittanut vastauksena sitten 

valtuustolle tiedoksi. Mutta täällä oli Ahosen Jukalla kysymys. Ole hyvä. 

 

 

[2:50:33] Valtuutettu Jukka Ahonen 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Kysyisin, että syntyykö tämä salauspäätös esittelevän 

viranhaltijan esityksestä vai tekikö tämän salauspäätöksen joku 

kaupunginhallituksen jäsen? Ja sitten, että oliko tämä salauspäätös hallituksessa 

yksimielinen? 

 

 

[2:50:57] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Sitten – Anttiko aloittaa? Ole hyvä. 

 

 

[2:51:00] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut. Me aina, kun asioita tulee käsittelyyn, 

valmistellaan, niin toki tehdään sitä pohdintaa, että onko se salainen vai julkinen. 

Se on ihan normaali osa tätä valmistelua. Ja näin tehtiin myös tällä kertaa, ja 

kuten puheenjohtaja tuossa totesi, niin myös asian pohdinnan yhteydessä kuultiin 



ulkopuolisia asiantuntijoita. Eli kyllä, vastauksena kysymykseen, kyllä se 

viranhaltijoista aina lähtee se asia liikkeelle ja niin lähti tälläkin kertaa. Kiitos. 

 

 

[2:51:44] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Sitten muita – aha, Ahola Sami. Ole hyvä. 

 

 

[2:51:51] Valtuutettu Sami Ahola 

 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Minun on ihan pakko tässä vaiheessa kysyä, kun tämä 

vähän huvittaa, tämä tilanne. Mutta kyllä se on Mervi ja kumppanit olleet, tätä 

asiaa lähteneet alun perin viemään, ja nyt tämä on sitten yksimielisesti 

hyväksytty kaupunginhallituksessa, ja käsittääkseni Mervikin on hallituksen jäsen. 

Niin miksi tällaista sitten ylipäätään käsitellään näin laajasti, jos se on kerran 

hyväksytty siellä, ja henkilöt, jotka ovat sen pistäneet jaloilleen, ovat myös sen 

hyväksyneet? Olisiko meillä oikeitakin asioita? Vähän niin kuin kysymyksenä. 

Mutta hyvä, että tuli juurta jaksain kuunneltua; hienoa luentaa. Ei muuta, kiitos. 

 

 

[2:52:32] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No, tämä mennään ihan meidän hallintosäännön 134. pykälän mukaisesti, eli kun 

tässä on jätetty kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys, niin se kysymys 

sitten, siihen tulee myöskin sitten vastaus, ja siinä on myöskin määräajat, että 

milloin tämä pitää sitten valtuustonkokoukseen tuoda, tämä vastaus.  

 

Sitten – aha, eli Jukka siellä. ”Oliko hallituksen salauspäätös yksimielinen” oli 

Jukalla toinen kysymys tuolla.  

 

 

[2:53:18] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

 Puheenjohtaja. 

 

 

[2:53:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Ole hyvä.  

 

 

[2:53:23] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

Niin, tuota, niin kuin tuossa vastauksessa todettiin, niin se ”käsittely”-osuutta 

koskeva kohta on salassa pidettävä, eli en sitä kommentoi tässä sen tarkemmin. 

Kiitos. 

 

 

[2:53:33] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 



 

 Näin. Ja sitten siellä oli Mervi Pulkkisella kommentti. Ole hyvä. 

 

 

[2:53:40] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuutettu Sami Rajalalle totean, että tekstin lukeminen 

tai kuullun ymmärtäminen on ollut sitten vähän heikkoa, elikkä löytyy sivulta 40 

yhteenveto-osiosta, että edellä mainituin perusteluin päätöksen salassa pito on 

perusteltu julkisuuslain 24. pykälän 25. kohdan nojalla, vaan tämä peruste 

poistetaan. Päätöksessä esitetyt käräjäoikeuden tuomion osuudet käsitellään 

julkisena. Elikkä kyllä siellä on prosessissa ollut korjattavaa. Kiitos. 

 

 

[2:54:17] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Muita puheenvuoropyyntöjä tähän asiaan ei ole, joten merkitään tämä 

vastaus tiedoksi. Ja näin ollen tämä asialistan kohta 10 on loppuun käsitelty, ja 

sitten päästään seuraavaan asialistan kohtaan. Siellä näkyy olevan toiseen 

kertaan 10-kohta. Eli muut asiat. Mutta korjaantuu sitten pöytäkirjaan kohtana 

11. Eli olemme kohdassa 11: muut asiat. Onko kaupunginjohtajalla jotain muihin 

asioihin? 

 

 

[2:54:54] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 

 Ei ole, puheenjohtaja. 

 

 

[2:54:56] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin. Sitten, onko valtuustoaloitteita? Eli Mervi Pulkkinen, ole hyvä. 

 

 

[2:55:10] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä todellakin on valtuustoaloitteita ja muitakin asioita, 

mutta otetaan aloite ensin. Eli aloite kuuluu näin. Järjestöjen toimintaedellytysten 

varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa on siis otsikko. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen 

toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan 

yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Järjestöjen toiminnalla 

edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. 

Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi 

olla esimerkiksi osa palveluketjua tai kokonaisuutta. Järjestöjen toiminnan 

tukeminen on myös jatkossa kuntien vastuulla, koska hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen on yhä edelleen myös kuntien vastuulla. On tärkeää, että järjestöjen 

avustamisen toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, 

etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojenkäytön varmistamista, 

järjestöavustuksien turvaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä 

työnjaosta sopimista.  



 

Esitämme, että vuoden 2022 aikana Akaan kaupunki laatii yhdessä tulevan 

hyvinvointialueen kanssa järjestöjen tukemisen toimintaperiaatteet, joilla 

turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Esitämme 

myös, että Akaan kaupunki määrittelee vastuutahot, joille Akaan kaupungissa 

kuuluu jatkossa järjestöjen tukeminen.  

 

Akaan Keskustan valtuustoryhmä: Mervi Pulkkinen, Jukka Ahonen, Jari Näsi, Jouni 

Vaittinen sekä Hannu Järvinen, Inka Loppi, Mika Rupponen, Antti Maijala, Heli 

Einola-Virtanen ja Arttu Käpylä. Kiitos. 

 

 

[2:57:15] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 No niin. Kiitos. Otetaan valtuustoaloite vastaan. Ja sitten siellä oli Jorma Kivellä 

 puheenvuoro. 

 

 

[2:57:26] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja striimin seuraajat. Minä olen 

kanssa tänne vähän rustannut tekstiä. Koetan olla pikkuisen harvasanaisempi 

kuin tuo Sami, mutta siinähän oli täyttä asiaa niin paljon. Mutta täältä tulee 

tällainen huomio. 

 

Kun saimme lukea Akaan Seudun artikkelista 16.2, että Akaan ja Urjalan 

perusterveydenhuollossa on potilasturvallisuutta vaarantavia viiveitä, jotka 

koskevat myös hammashuoltoa. Aikoja ei ole annettu, vaikka kyseessä olisi 

vakava terveydellinen syy. Avi on pyytänyt epäkohtia koskevat selvityspyynnöt, 

jotka, tietääksemme, kaupunki on Aville toimittanut. Me Vasemmistoliitossa 

olemme todella huolissamme perusterveydenhuollon tilanteesta Akaassa ja 

Urjalassa. Meidän luottamushenkilöihimme on myös otettu yhteyttä asian tiimoilta 

poikkeuksellisen paljon. Jokainen potilasturvallisuuteen liittyvä yhteydenotto on 

liikaa. Olemme myös huolissamme tulevaisuudesta. Jos terveydenhuollossamme 

on nyt vakavia puutteita, miten vaikutamme siihen, että tulevalla alueella toimisi 

paremmin varsinkin, kun meillä ei ole edustajaa tulevassa aluevaltuustossa. 

Kysymmekin nyt vastuutaholta, mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy tilanteen 

korjaamiseksi, ja millainen selvitys Aville on lähtenyt. Meistä ei riitä, että 

annetaan Avia tyydyttävä selvitys, vaan että kuntalaisemme saavat palvelua niin, 

että epäkohtailmoituksia ei tarvitse tehdä. Tiedostamme, että se vaatii 

taloudellisia panoksia, mutta menee varmasti parempaan ja tasa-arvoisempaan 

tarkoitukseen kuin veronalennukset. Kiitos. 

 

 

[2:59:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Niin, elikkä, tuota, tämä ei ollut ilmeisesti varsinainen valtuustoaloite, vai? 

 

 

[2:59:29] Varavaltuutettu Jorma Kivi 

 

 

 Ei ollut aloite, se on lähinnä, että saisi tällaisen selvityksen, että 

 miten tässä edetään. 



 

 

[2:59:35] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

Joo. Onko meillä vielä ylilääkäri paikalla, pystyykö jotakin kommentoimaan 

tähän? Nyt tietysti ei ole sitä tekstiä tuossa, että jos tämä otetaan vastaan ja 

katsotaan siihen sitten niitä vastauksia asiaan liittyen. Sitten täällä oli Arttu 

Käpylä. Ole hyvä. 

 

 

[3:00:05] Valtuutettu Arttu Käpylä 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuustoaloitteen, aloite, nyt kun edellinen saatiin 

pakettiin, niin tehdään uutta sitten, niin tuota. Elikkä sosiaalitalkkaritoiminnan 

kartoitus Akaassa.  

 

Kotihoidon resurssit asiakkaan palvelemiseksi heikkenevät jatkuvasti. Aika ei 

yksinkertaisesti riitä asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun, vaan kotihoito tekee 

vain sen, mikä on pakko. Vanhuksien yksinäisyys lisääntyy ja tuki kotona 

asumiseen heikkenee vuosi vuodelta resurssien vähentyessä. Myös vanhuksien 

määrä kasvaa ja tuen tarve sitä myötä.  

 

Tampereen kaupungissa on toiminut jo vuodesta 2004 saakka 

sosiaalitalkkaritoiminta. Sosiaalitalkkarin tehtäviin kuuluu auttaa vanhuksia 

selviämään arjen haasteista kotonaan: muun muassa lumitöitä, nurmikon ajelua, 

kauppa-apua ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea seuraa. Yhteistyötä tehdään 

kotihoidon kanssa, ja asiakkaat valitsee kaupunki kotihoidon asiakkaista.  

 

Akaan kaupungissa voitaisiin selvittää, olisiko meillä mahdollisuutta 

vastaavanlaiseen toimintaan. Toimintaa voisi miettiä muun muassa yhdistysten 

kautta. Tämänlainen toiminta tukee myös Akaan strategiaa sekä arvoissa 

mainittua yhteisöllisyyttä.  

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Akaan kaupunki selvittää mahdollisuudet 

sosiaalitalkkaritoimintaan Akaassa. Arttu Käpylä, Tapio Kivistö, Hannu Lius, Mervi 

Pulkkinen, Heli Einola-Virtanen, Jussi Halme, Timo Räsänen, Elina Talonen-

Ojanperä, Timo Virtanen ja Martti Laajoki. Kiitoksia. 

 

 

[3:01:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Kiitos. Otetaan valtuustoaloite vastaan. Ja sitten siellä on Inka Loppi. Ole 

hyvä.  

 

 

[3:02:03] Valtuutettu Inka Loppi 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuustoaloite olisi minullakin täällä.  

 

Valtuustoaloitteeni on saanut innoituksensa Sara Etolan ja Roosa Rusasen 

Lahdessa tekemästä vastaavasta kuntalaisaloitteesta sekä huolestani akaalaisten 

äänestysaktiivisuudesta.  

 



Valtuustoaloite. Lisätään äänestysaktiivisuutta ja tehdään äänestämisestä koko 

perheen tapahtuma 

 

Vasta järjestetyissä aluevaaleissa suomalaisten ja erityisesti akaalaisten 

äänestysprosentti jäi valitettavan alhaiseksi. Syitä matalaan äänestysintoon on 

erilaisia, eikä yhtä ratkaisua asian korjaamiseksi ole. Me ehdotamme yhtenä 

keinona äänestysaktiivisuuden lisäämiseen tulevaisuudessa, että Akaan kaupunki 

tukee erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja demokratiakasvatusta 

järjestämällä eduskuntavaalien, presidentinvaalien, europarlamenttivaalien, 

kuntavaalien ja aluevaalien yhteydessä oman äänestyksen lapsille ja nuorille. 

Aloitteella pyritään myös siihen, että lapset ja nuoret kokevat entistä enemmän 

olevansa aikuisten kanssa tasa-arvoisia kunnan asukkaita, rohkaistuvat 

toimimaan ja tuntevat itsensä tärkeiksi ja merkittäväksi yhteisön jäseniksi.  

 

Äänestyksen aiheet voivat olla erilaisia. Äänestää voitaisiin esimerkiksi 

toteutettavasta katutaideteoksesta, uudesta leikkivälineestä leikkipuistoon, 

hankinnasta nuorisotilaan tai lapsille ja nuorille suunnatun tapahtuman sisällöstä 

tai teemasta. Äänestys tapahtuisi ennakkoäänestyspaikoilla sekä varsinaisena 

vaalipäivänä äänestysalueilla. Henkilöllisyystodistusta ei vaadittaisi, vaan lapsille 

ja nuorille olisi oma äänestyskoppi, jossa äänestäminen tapahtuu, jonka jälkeen 

äänilippu asianmukaisesti leimattaisiin ja laitettaisiin uurnaan. Näin saataisiin 

havainnollistettua jo pienestä alkaen, miten demokratia toimii, ja äänestämisestä 

tulisi koko perheen tilaisuus. Mahdollisuuksien mukaan on syytä pohtia, voisiko 

alakouluikäisille ja sitä nuoremmille lapsille olla oma äänestyksensä ja 

yläkouluikäisille ja vanhemmille omansa. Lisäkustannuksia lasten ja nuorten 

äänestyksestä ei juurikaan syntyisi, vaikka äänestyksen organisointi, 

ääntenlaskenta ja tuloksen julkistaminen jonkin verran työtä toki 

aiheuttaisivatkin. Nuorisovaltuusto voisi halutessaan ottaa osaa järjestelyihin 

esimerkiksi ideoimalla ja organisoimalla äänestystä sekä osallistumalla 

ääntenlaskuun. 

 

Akaassa 23.2.2022, ja Inka Loppi, Harri Rämö, Kirsi Vaittinen, Heli Einola-

Virtanen, Hanni Joronen, Jouni Salonen, Mervi Pulkkinen, Harri Rantala, Saila 

Kallioinen, Anni Määttä, Sami Rajala, Mika Rupponen ja Antti Maijala. Kiitos. 

 

 

[3:04:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Kiitos. Otetaan aloite vastaan. Ja sitten siellä oli seuraava 

puheenvuoropyyntö: Mervi Pulkkinen. Ole hyvä. 

 

 

[3:05:05] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Nyt ei ole enää aloitetta, vaan on ajankohtaista 

valtuustoryhmäpäivitystä. Elikkä Keskustan valtuustoryhmä on järjestäytynyt 

uudestaan vuoden alusta, ja olemme nimittäneet valtuustoryhmän 

puheenjohtajaksi Jukka Ahosen ja varapuheenjohtajana jatkaa Vesa Liehu. 

Jäseniä, muita, ovat siis Mervi Pulkkinen, Jouni Vaittinen, ja lisäksi 

varavaltuutetuksi Jari Näsi toimii valtuustoryhmän sihteerinä, ja Kim Peltola, ja 

nyt sitten Matti Hyrkäs nousi myös varavaltuutettuna meidän ryhmään. Ja tämä 

on myös hallintojohtajalle toimitettu. Kiitos. 

 

 

[3:05:45] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 



 

 

Hyvä, kiitos. Olisin pyytänytkin, että toimitatko hallintojohtajalle vielä tämän, 

mutta se on sinne mennyt. Ja tosiaan, nämä valtuustoaloitteet; laittakaa nekin 

Katariinalle, jos ette ole niitä sinne jo toimittaneet.  

 

Ja sitten täällä on Jaakko Leinonen. Ole hyvä. 

 

 

[3:06:05] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

 

 Kiitos, puheenjohtaja. Minä allekirjoittaisin tuon Inka Lopin aloitteen. 

 

 

[3:06:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

 Inkako ottaa vielä ylös ja toimittaa sitten päivitetyn version hallintojohtajalle? 

 

 

[3:06:18] Valtuutettu Inka Loppi 

 

 

 Joo. Minä odottelen hetken, lisään, jos tässä joku haluaa vielä lisätä.  

 

 

[3:06:23] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 

No niin. Hyvä. Siellä oli Janitalta samanlainen pyyntö tuolla chat-kentässä Inkalle. 

 

Mutta nyt näyttäisi siltä, että puheenvuoropyyntöjä ei enempää ole, elikkä näin 

ollen kohta ”muut asiat” on päättynyt, ja näin ollen kaikki valtuuston listalla olleet 

asiat on tullut käsiteltyä. Valtuustonkokous on päättynyt. Ja tosiaan, toivotaan, 

että seuraavan kerran nähdään sitten ihan livenä.  

 

 

 


