Valtuutettu Jasmin Pyöriäisen ynnä muiden valtuustoaloite rauhallisesta tilasta lapsille
kaupunginvaltuuston kokouksiin
KV 03.10.2022 § 118
Valtuutettu Jasmin Pyöriäinen jätti 3.10.2022 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen rauhallisesta tilasta lapsille kaupunginvaltuuston kokouksiin.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Jussi Wihonen, Outi Mara, Jari
Korhonen, Mika Piironen, Helmi Vanhanen, Krista Mikkonen, Terhi Savolainen,
Petteri Tahvanainen, Anni Järvinen, Maija Kuivalainen, Ella Partanen, Sari
Huovinen, Alia Dannenberg, Jaakko Leppänen, Asseri Kinnunen, Marjatta Räty,
Sami Laitila, Anniina Kontiokorpi, Wilma Poutanen, Ville-Pekka Timonen, Anni
Torni, Margareetta Räty, Anu Honkanen, Tapani Nuutinen, Ville Toivanen, Karita
Kaita, Jenni Laasonen, Jukka Hirvonen, Satu-Sisko Eloranta, Virve Mikkonen, Ari
Tielinen, Hannu Holopainen, Maija Törmänen ja Päivi Ainasto.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KH 31.10.2022 § 390
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.10.2022 lähettää asian
konsernipalvelujen valmisteltavaksi.
Aloitteen mukaan monet pienten lasten vanhemmat ja elämän ruuhkavuosia
elävät huoltajat epäröivät vaaleissa ehdolle asettumista, sillä lasten etu ja
hyvinvointi ovat keskiössä. Vaikuttaminen ei kuitenkaan saisi olla eristävää
yhteiskunnallista toimintaa, joka rajaa osan kaupunkilaisista politiikan ulkopuolelle.
Pienten lasten kanssa kokouksiin osallistuminen vaatii opettelua ja joustamista
aikuisen osalta ja monesti tulee yllättäviä tilanteita, joiden aikana hiljainen tai
muutoin rauhallinen tila olisi ehdottoman tärkeää. Yksi keino vahvistaa valtuutetun
oikeutta osallistua kokouksiin olisikin rauhallisen tilan takaaminen kokouksen
aikana mahdollisuuksien mukaan.
Aloitteessa esitetään, että pienten lasten esteettömämpi mahdollisuus osallistua
kaupunginvaltuuston kokouksiin selvitetään ja rauhallisen tilan käyttöä edistetään.
Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Kuntalain mukaan luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen
demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa
käyttävät luottamushenkilöt.
Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat seuraavat:
 Vapaaehtoisuus. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan
valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.
 Erottamattomuus. Luottamushenkilö ei yleensä ole erotettavissa kesken
toimikautensa.
 Määräaikaisuus. Luottamustoimi on määräaikainen. Luottamushenkilö
valitaan toimeensa asianomaisen toimielimen toimikaudeksi.
Luottamustoimesta voi myös erota.
 Vaalikelpoisuus. Luottamushenkilön on täytettävä tietyt edellytykset
voidakseen toimia kunnan luottamushenkilönä (71 §).
 Virkavastuu. Luottamushenkilö hoitaa tointa virkavastuulla ja on
toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa.
 Poliittinen vastuu. Luottamushenkilö on poliittisessa vastuussa
valitsijoilleen ja edustamilleen puolueille, järjestöille ja ryhmille.

Hallintopalvelut on selvittänyt mahdollisuutta Tiedepuistolta rauhallisen tilan
saamisesta käyttöön kaupunginvaltuuston kokousten ajaksi. Tiedepuiston kanssa
on sovittu, että Louhela-salin yhteydessä olevaa lasikoppia voi käytää tarvittaessa
rauhallisena tilana. Mikäli lasikoppien käyttötarkoitus tulee muuttumaan,
osoitetaan Louhela-salin läheisyydestä uusi rauhallinen tila käyttöön.
Lisäksi tässä yhteydessä muistutetaan, että luottamushenkilöiden matkustus- ja
palkkiosäännön 10 §:n 2. kohdan mukaan luottamushenkilölle suoritetaan
korvausta mm. lastenhoidon järjestämisestä. Ulkopuoliselle suorittamistaan
kustannuksista (esim. lastenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön
tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen
luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä on 35
euroa/tunti.
Valmistelija: konsernipalvelut/hallintopalvelut
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jasmin Pyöriäisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 14.11.2022 § 131
4346/00.02.00.03/2022
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jasmin Pyöriäisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

