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Nyt käsillä oleva esitys poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamiseksi tulee merkitsemään 

päätösvallan keskittämistä. Mikäli lautakuntia vähennetään, niiden jäsenmääriä pienennetään 

ja jäseniksi valittavien kriteereitä tiukennetaan niin, että jäseniksi kelpaavat vain valtuutetut, 

yhä pienempi joukko kuntalaisia mahtuu mukaan päätöksentekoon. 

 

Esitystä perustellaan mm. valtuutettujen vallan lisääntymisellä. Käytännössähän vain 

lautakuntiin valittavien valtuutettujen valta lisääntyisi, ei kaikkien. Valtuustosta puuttuisi 

edelleen se moniäänisyys, joka kuuluu demokraattisesti valittuun valtuustoon.  Valtuuston 

valta ei näin myöskään kasva, ellei nyt lautakuntiin delegoituja asioita jatkossa palauteta 

valtuustolle päätettäväksi - kuten olisi suotavaa. 

 

Vallan keskittämisen sijasta tarvitaan vallan hajauttamista ja uudenlaisten osallistumistapojen 

kehittämistä ja käyttöönottoa. Aluelautakunnat, kaupunginosavaltuustot, osallistuva 

budjetointi, erilaiset asukasosallistumisen muodot - miten näitä voisimme ottaa käyttöön 

uuden valtuustokauden alusta. Tästä soisi virkamiesten valmistelevan meille esityksiä 

päätettäväksi. Kannattaa muistaa, että edustuksellinen demokratia ei ole ainoa demokratian 

muoto. 

 

Teen kaupunginhallituksen esitykseen seuraavanlaiset muutosesitykset: 

 

1. Esitys 

 

Kohta 2. kuuluu seuraavasti:  

”Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä lautakuntien puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Lautakuntien 

jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muu kuntavaaleissa ehdolla ollut 

henkilö.” 

 

2. Esitys 

 

Kohtaan 3. lisätään, että myös ”kulttuuri- ja liikuntalautakunnan” puheenjohtajat 

ovat kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeutettuja kaupunginhallituksen kokouksissa. 

 

3. Esitys 

 

Kohta 10. muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 

”Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunkirakenne-, 

sivistys-, perusturva- sekä kulttuuri - ja liikuntalautakunnassa. 

  

Irma Hirsjärvi (vas) ja Paul Abbey (vas) kannattivat kaikkia esityksiä. Lisäksi 

3.esitystä kannattivat Johanna Karjula (kesk) ja Antti Saleva (kok). 

  

Äänestystulos 1. esityksestä: 58 – 7 – 0 tyhjää - 2 pois (Henna Virkkunen, kok ja 

Tarja Viikari, sdp). 

 

SKP:n esitystä kannattivat vasemmistoliitosta Eila Tiainen, Kari Yksjärvi, Paul Abbey 

ja Irma Hirsjärvi, vihreistä Maia Fandi ja Rehobot-ryhmän Juhani Starczewski Juhani. 

  

Äänestystulos 2.esityksestä: 56 – 9- 0 tyhjää – 2 pois (Virkkunen ja Viikari) 

SKP:n esitystä kannattivat vasemmistoliitosta Eila Tiainen, Kari Yksjärvi, Paul Abbey 

ja Irma Hirsjärvi, vihreistä Maia Fandi, Rehobot-ryhmän Juhani Starczewski sekä Jyri 

Ylönen ja Heidi Rentola keskustasta. 



  

Äänestystulos 3. esityksestä: 41 – 23 – 1 tyhjää (Anna-Leena Sahindal, sdp)- 2 pois 

(Virkkunen ja Viikari). 

 

SKP:n esitystä kannattivat vasemmistoliitosta Eila Tiainen, Kari Yksjärvi, Paul Abbey 

ja Irma Hirsjärvi, vihreistä Maia Fandi ja Jukka Ammondt, sdp:stä Jukka Hämäläinen 

ja Kimmo Ojala, kd:stä Marika Visakorpi, Raija Sipinen ja Rami Sipilä (koko ryhmä), 

keskustasta Jyri Ylönen, Heidi Rentola, Johanna Karjula ja Matti Björk, ps-ryhmästä 

Jorma Holmstedt ja Juha Tuikkanen (varaj.), kokoomuksesta Henri Saleva, Caius 

Forsberg, Johanna Tuukkanen ja Reijo Savolin sekä Rehobot-ryhmästä Juhani 

Starczewski. 

 

Vasemmistoliiton ryhmän Vesa Kupari ja Matti Pöppönen eivät kannattaneet mitään 

näistä esityksistä, eivät edes 1. esitystä, jollaisen vas:n Matti Vesa Volanen oli tehnyt 

kaupunginhallituksessa.  

 


