Kaupunginvaltuusto

Valtuustoaloiteluettelo 2016

Aloitteen aihe

Saapumispvm.

1. Asuntilan ja Kaurasmäen välinen siltayhteys

1.2.2016
Dnro 47

Aloitteentekijä

1/6
Toimenpiteet ja muut
kannanotot

Keskustan valtuustoryhmä
Leena Törmälä ym.

Kaupungin yleiskaavaan on piirretty luonnos kevyenliikenteensillasta Keijärven
yli Asuntilan ja Kaurasmäen alueiden väliin. Tämä yhteys sujuvoittaisi merkittävästi Asuntilan alueen kevyenliikenteen kulkua ja lyhentäisi koulu- sekä työmatkoja. Yhteys lisäisi myös alueen asukkaiden mahdollisuutta käyttää aktiivisemmin Kuruntien joukkoliikennettä. Tämän yleiskaavaan hahmotellun kevyenliikenteenväylän osalta ei kuitenkaan ole tehty sen enempää suunnitelmia.

Kv. 1.2.2016 §
16
Kh. 15.2.2016 §
56
Tekninen ltk.
Ympäristöltk.

Keskustan valtuustoryhmä esittääkin, että kyseisen siltayhteyden osalta tehtäisiin suunnitelma ja alustava kustannusarvio sekä mahdollinen toteutusaikataulu.
2. Vammaispalvelulain mukaiset
kuljetukset

1.2.2016
Dnro 48

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jussi-Pekka Ahonen, Arja
Uusikartano ym.

Asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (6 §) sanotaan,
että omavastuuna voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu.
Asiakasmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä perustuslain 6 §, jonka perusteella ketään ei saa laittaa
eriarvoiseen asemaan mm. terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.
Tällä hetkellä Ylöjärven busseissa ja vammaispalvelulain alaisissa matkoissa
kertalipun hinta on kaikille sama. Seutulipun ja kertalipun ero ei ole merkittävä
kaupungin sisäisessä asioinnissa.
6.6.2016 käyttöön otetaan joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmä ja siten joukkoliikenteen maksut muuttuvat huomattavasti. 6.6. alkaen 2 vyöhykkeen matka
(esim. Ylöjärven sisäinen asiointi) maksaa: käteisellä 3 €, arvolipulla 1,80 €.
Tasa-arvon nimissä tulisi kuljetuspalveluiden omavastuun tuolloin vastata arvolipun hintaa. Ei käteisellä maksettavaa kertamaksua.
Suuri osa kuljetuspalveluita käyttävistä on pienituloisia ja huonokuntoisia, jolloin
käveleminen lähikauppaankin on vaikeaa. Terveille ihmisille bussilla matkustaessa on vaihto-oikeus, kuljetuspalveluissa sitä ei ole. Jos lähtee esim. kotoa
apteekkiin, apteekista ruokakauppaan ja sieltä kotiin, kuluu siinä 3 matkaa
myönnetyistä 18 matkasta. Kesäkuun taksoilla matka maksaa 9 €. Vastaavasti
terve maksaa vastaavasta matkasta maksimissaan 3,60 €.
Me allekirjoittaneet toivomme, että Ylöjärven kaupunki huomioi tasa-arvon kuljetuspalveluissa ja ottaa huomioon asiakkaalle edullisemmat hinnat päättäessään
uusista maksuista.

Kv. 1.2.2016 §
17

Kh. 15.2.2016 §
57
Perusturvaltk.
19.4.2016 § 28
Kh. 2.5.2016
§156
Kv. 9.5.2016
§42
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3. Varhaiskasvatus kuuluu kaikille/Subjektiivisesta päivähoitooikeudesta ja päivähoidon
ryhmäkokojen kasvattamisesta

1.2.2016
Dnro 49

Aloitteentekijä

2/6
Toimenpiteet ja muut
kannanotot

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Jussi-Pekka Ahonen ym.
Vihreä valtuustoryhmä
Jussi Kytömäki ym.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Arja Uusikartano ym.

Hallituksen kaavailemat varhaiskasvatuksen leikkaukset eriarvoistavat lapset,
lapsiperheet sekä heikentävät varhaiskasvatuksen laatua. Kasvavista ryhmistä
kärsivät erityisesti lapset, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea kaikkein eniten. Jos
lapset ovat kokopäivähoidossa, aikuisten ja lasten määrää kuvaava suhdeluku
on hallituksen kaavailujen mukaan esimerkiksi 3-5 -vuotiailla 1:8. Jos osapäiväisiä sijoitetaan kokopäiväisten ryhmiin, silloin lasten määrä on mahdollista nostaa
ryhmässä jopa yli 30:n. Suuret lapsiryhmät on osoitettu haitallisiksi pienen lapsen terveydelle ja kehitykselle. Suuri ryhmä aiheuttaa riskin lapsen sosiaaliselle
kehitykselle, vaikeuttaa keskittymistä ja altistaa oppimisvaikeuksille tulevaisuudessa. Subjektiivisen päivähoidon rajaus eriarvoistaa perheet niiden työmarkkina-aseman mukaan. Tutkimusten mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja
myöhemmällä koulumenestyksellä on selvä yhteys. Päivähoidon rajaus 20viikkotuntiin nostaa ryhmäkokoja, koska puolipäiväisiä olisi paljon enemmän ja
heidän osaltaan suurryhmät ovat mahdollisia.

Kv. 1.2.2016 §
18

Kh. 15.2.2016 §
58
Sivistysltk.
10.5.2016 § 48
Kh. 15.8.2016 §
227
Kv. 5.9.2016 §

Ryhmäkokojen kasvaessa päiväkotien henkilöstön jaksaminen yhtä kasvavan
työkuorman alla heikentyy. Määräaikaisia työsuhteita ei uusita ja kasvavat ryhmäkoot jäävät vähenevän henkilöstön hoidettavaksi. Näin varhaiskasvatuksen
laatu heikkenee.
Hallitus aikoo myös nostaa päivähoidon maksuja melkein kaikissa tuloluokissa.
Lapsiperheiden ostovoiman heikentäminen on taloudellisesti ongelmallinen, sillä
päivähoidon maksukorotukset ovat pois Suomen sisäisestä kysynnästä.
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ylöjärven kaupunki ei ota käyttöön subjektiivisen päivähoidon rajaamista, eikä kasvata päivähoidon ryhmäkokoja.
4. Kaupunginvaltuutettu Matti
Ylitalon erottaminen luottamustehtävistä /tilapäisen valiokunnan perustaminen

1.2.2016
Dnro 46

Kaupunginvaltuusto/vähintään neljäsosa valtuutetuista

Kaupunginvaltuuston kokouksessa on 1.2.2016 jätetty valtuustoaloite, jonka on
allekirjoittanut vähintään neljäsosa valtuutetuista. Valtuustoaloitteessa esitetään
kaupunginvaltuutettu Matti Ylitaloon kohdistuvasta luottamuspulasta johtuen
asukaslautakunnan, tarkastuslautakunnan, valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan sekä Ylöjärven kaupunginvaltuuston Pirkanmaan liiton edustajiston kokousedustajiksi valitsemiensa luottamushenkilöiden erottamista. Kuntalain
mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkutheistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee tällöin
kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Edelleen valtuustoaloitteessa

Kv. 1.2.2016 § 5
Kh. 1.2.2016 §
36
Tilapäinen valiokunta
11.3.2016 § 10
Kv. 11.4.2016 §
21
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on esitetty, että asia on valmisteltava kiireellisenä ja että kaupunginhallitus kokoontuu valtuustoaloitteen johdosta kesken kaupunginvaltuuston kokouksen
siten, että kaupunginvaltuuston kokous keskeytetään kaupunginhallituksen asian valmistelua koskevan kokouksen ajaksi. Kuntalaissa on säädetty, että mikäli
asia on kiireellinen, valtuusto voi ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikkei sitä olisi
mainittu kokouskutsussa. Valmisteltu asia voidaan tällöin kuntalain mukaan ottaa käsittelyyn kiireellisenä valtuuston yksinkertaisella enemmistöllä. Lain tulkinnassa on katsottu, että kaupunginhallituksen kokoontuminen valmistelemaan
asiaa kaupunginvaltuuston kokoustauon aikana on asian riittävää valmistelua ja
mahdollistaa asian kiireellisenä käsittelyyn ottamisen valtuuston yksinkertaisella
enemmistöllä.
5. Valtuustoaloite kehitystoimikunnan lopettamiseksi/muuttamiseksi

6.6.2016
Dnro. 300

Ylöjärvi 2001+ valtuustoryhmä

Kehitystoimikunta on toiminut vuoden, ja sillä on ollut ainastaan
lähinnä tiedoksiannettavia asioita keskimäärin yksi kokouksessa.
Kyseiset asiat voisi hoitaa ryhmänjohtajakokouksissa ja
valtuustoinfoissa. Lisäksi on huomioitava, että kyseisen toimikunnan
olemassaolo nykyisellään aiheuttaa vakavan ristiriidan valtuutettujen
tiedonsaantiin, sillä allekirjoittanutta ryhmällä ei ole edustusta. Näin
ollen siellä käsiteltävistä asioista jää tämä ryhmä puutteellisten
tietojen varaan. Kaikilla valtuutetuilla tulee olla yhtäläinen
tiedonsaanti päätettäviin asioihin.

Kv 6.6.2016
§ 55
Kh 13.6.2016
§ 205
Kehittämistoimikunta
26.9.2016 § 35
Kh. 21.11.2016
§ 352
Kv. 12.12.2016
§ 110

6. Prosenttiperiaatteen käyttöönottaminen Ylöjärven
kaupungin julkisessa rakentamisessa

5.9.2016
Dnro 441

Kokoomuksen valt.ryhmä

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että rakennushanketta suunniteltaessa varataan %
rakentamiskustannuksista taiteen hankkimiseen tai taiteelliseen suunnitteluun.
Käytännössä prosenttiosuus vaihtelee rakennushankkeen vaativuuden mukaan.
Monet kaupungit soveltavat rakentamisessaan prosenttiperiaatetta taidehankintoihin. Julkiseen rakentamiseen ja joiltakin osin peruskorjaamisen varataan noin
prosentin tai kahden verran rakentamiskustannuksista. Hyviä esimerkkejä ovat
Helsingin, Oulun ja Salon kaupungit.

Kv. 5.9.2016 §
68

Kh 12.9.2016 §
265
Tekninen ltk.
20.10.2016 §
110
Sivistysosasto

Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan
Talousjohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän ohjaamaan prosenttitaiteen periaatteen laajentamista. Prosenttiperiaate
tarkoittaa taidehankintojen rahoitusmallia, jossa noin prosentti rakentamisen
kustannuksista sijoitetaan taiteeseeen. Periaatteen laajentaminen kuuluu hallituksen Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin. Tavoitteena on parantaa
taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia.
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Kolmivuotisella kärkihankkeella tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä olevaa taidetta. Hankkeella
pyritään lisäämään eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä
sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä, esimerkiksi sairaaloissa,
vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa.
Prosenttiperiaatetta on tarkoitus laajentaa siten, etä taidehankinnat koskisivat
nykyistä laajemmin myös muita taiteen muotoja kuin visuaalista taidetta. Taide
ja taiteen osallistava käyttö lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia, nopeuttaa toipumista ja ehkäisee syrjäytymistä. Siten se pitkällä tähtäimellä voi myös vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.
Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle
2016-2018. Määrärahalla tuetaan kuntia, kaupunkeja, kuntayhtymiä ja muita
toimijoita hyvien käytäntöjen ja uusien toimintatapojen kehittämisessä.
Laaja tietopaketti osoitteessa:
http://www.taike.fi/documents/11580/137239/prosenttiesite pakattu2.pdf
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupunki ryhtyy aktiivisesti
selvittämään mahdollisuuksia prosenttiperiaatteen käyttöönottamiseksi julkisessa rakentamisessaan.
7. Vesihuollon järjestämisestä
ja vesi- ja viemäriliittymien
ehdoista

5.9.2016
Dnro 442

Keskustan valt.ryhmä

Kaupungin on järjestettävä vesihuolto tietyille alueille pakollisena. Näitä ovat
kaava-alueen lisäksi ELY-keskuksen erityisesti ilmoittamat tiheään rakennetut
kylätaajamat, joille vesihuolto on rakennettava.
Kaupunkilaisten tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vesihuoltoon liittymiskustannukset eivät kohtuuttomasti voi erota eri alueiden liittyjien kesken.
Ehdotamme liittymismaksujen yhteismäärän katoksi 13 000 euroa.
Ylöjärven vesi- ja viemäriliittymien ehdoissa on rajattu liittymä vain siirtokelpoiseksi. Ehdotamme, että liittymät muutettaisiin siirto- ja palautuskelpoisiksi. Tämä sen johdosta, että vain yhdellä seutukunnan kunnalla on samoin liittymät vain siirtokelpoisia. Samalla ALV:n perinnästä luovuttaisiin, koska ko.
tulo ei ole tuloa kaupungille vaan on tilitettävä edelleen valtiolle. On kohtuutonta yksityiselle liittyjälle maksaa neljännes suurempaa liittymismaksua kuin
naapurikunnissa.
8. Paikallisen ja kotimaisen elintarviketuotannon kilpailuaseman parantaminen

5.9.2016
Dnro 443

Vihreä ja keskustan
valt.ryhmä

Ylöjärven kaupungin hankintastrategia on vasta suunnitteilla. Tällä hetkellä hankintaprosessista vastaa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy, joka on Tampereen

Kv. 5.9.2016 §
69
Kh. 12.9.2016 §
Ylöjärven Vesi
liikelaitoksen
johtokunta
27.10.2016 § 59
Kh. 21.11.2016
§ 351
Kv. 12.12.2016
§ 109

Kv. 5.9. § 70

Kh. 12.9.2016 §
268
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kehyskuntien (Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven) omistama hankintaosakeyhtiö.

Kh.

KuHa on hankintalain 11 §:n tarkoittama yhteishankintayksikkö. Sen päätehtävänä on kehittää kehyskuntien hankintatoimintaa kokonaisuutena. KuHa tuo
kehyskuntien hankintoihin kaupallisen osaamisen ja vastaa hankintaprosessin
sekä kaupallisesta että juridisesta oikeellisuudesta.
Julkisyhteisön hankintoja tehtäessä pitäisi erityisesti huomioida myös eettiset ja
ympäristönäkökohdat. Tätä näkökulmaa vahvistaa osaltaan 29.6.2016 annettu
valtioneuvoston periaatepäätös JULKISTEN ELINTARVIKE- JA RUOKAPALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTIPERUSTEISTA.
http://mmm.fi/documents/1410837/1880296/periaatep%
C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+julkisista+ruokahankinnoista_su.pdf/7115f133a4d9-4e2d-a729-2486f76df2ce
Päätöksessään valtioneuvosto edellyttää, että valtion elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä.
Tähän päästään ottamalla tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät
viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus.
Vaikka periaatepäätös on vain suositus kunnille, verovaroin tehtävissä hankinnoissa on painavat syyt korostaa päätöksessä esiintuotuja hankintaperusteita.
Tavoitteena pitää olla hankintamenettely, joka turvaa paikallisille tuottajille ja
yrityksille tasa-arvon muiden tuottajien kanssa.
Suomen tiukkojen säädösten noudattaminen ei siis saa heikentää kotimaisten
tuottajien ja yritysten kilpailuasemaa hankinnoissa.
Kangasalan valtuusto lisäsi yksimielisesti jo 16.11.2015 talousarviokirjaan valtuutettu Hannu Karppilan esityksen:” Elintarvikehankinnoissa kriteerinä vaaditaan minimissään Suomen lainsäädännön vaatimuksin tuotettu elintarvike”. Tämä päätös ei ole edennyt KuHassa.
Esitys: Ylöjärven kaupunki ohjeistaa KuHaa niin, että se viipymättä ottaa hankintamenettelyssä huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksessä 29.6.2016 annetut kriteerit.
9. Kaupungin laskutuksen parantaminen

5.9.2016
Dnro 444

Ylöjärvi 2001+, Ylitalo Matti

Kv. 5.9.2016 §
71

Kaupunki käyttää LINDORFF yhtiötä tehostaessaan laskutusta. Ko. Yritys on
veroparatiisiyhtiö, jonka tehtävä on köyhdyttää köyhiä lisää.

Kh. 12.9.2016 §
268

Se lisää myös maksuhäiriöitä. Sama on huomattu muissakin kunnissa. Olemme
saaneet yhteydenottoja Lindorffin palveluista, ja ne ovat suorastaan huolestuttavia.

Hallinto- ja talousosasto

Lindorff Oy on yksi suurista perintäyhtiöistä. Se tekee likaista työtä sekä julkisen
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vallan toimijoiden (kunnat, yliopistot jne.) että yksityisten yhtiöiden puolesta perimällä velkasaatavia aivan hirmuiseen ylihintaan.
Vuonna 2013 Lindorff Oy tuotti 78 miljoonan euron liikevaihdolla 35 miljoonan
euron voiton, mutta maksoi veroja vain muutaman prosentin tuloksesta.
Esitämme, että kaupunki luopuu Lindorffin palveluista ja ottaa perinnän takaisin
omaksi toiminnakseen.
10. Kesäasuntojen muuttamisen helpottamisesta vakituiseksi asunnoksi

5.9.2016
Dnro 445

Ylöjärvi 2001+, Ylitalo
Matti

Ylöjärvellä on erittäin paljon kesäasuntoja. Ylöjärvi saisi suuren määrän lisää
asukkaita, jos sallittaisiin, kuten mm. useat vieruskunnat, kesäasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi. Tällä myös estettäisiin syrjintää, mitä on mm.
Paappasenniemessä, missä on omakotitalojen ominaisuuksilla kaikkine kunnallisine palveluineen olevia kesämökkejä, joista n. puolet ovat muutettu omakotitaloiksi. Loppuosa ei saa muutettua, mitä voisi kutsua syrjinnäksi.

Kv. 5.9.2016 §
72
Kh. 12.9.2016 §
269
Tekniikka ja
ympäristöosasto

Useat kunnat, kuten Hämeenkyrö ja Ruovesi jopa mainostavat, että heillä saa
muuttaa kesäasunnon vakituiseksi asunnoksi.
Esitämme, että Ylöjärvi aloittaa toimenpiteet, joilla voi muuttaa vakituiseksi soveltuvan kesäasunnon muuttamisen vakituiseksi asunnoksi.
11. Kaupungin edustuksista

5.9.2016
Dnro 446

Keskustan valt.ryhmä

Torstaina valtuustoinfossa annettiin vinkki, että Ylöjärvellä tulisi kiinnittää huomio siihen, että kaupungin toimielimissä olisivat luottamushenkilöt vahvasti mukana asioiden valmistelussa.
Keskustan valtuustoryhmä edellyttää, että seuraavaa valtuustokautta valmisteltaessa Ylöjärven kaupungin säännöissä otetaan käytäntöön uudet toimintamallin
muutokset niin, että kaupungin edustajaksi nimetään virkamiesten sijaan luottamushenkilöt kaikkiin niihin toimielimiin ja yhteisöihin, joihin kaupungilla on edustusoikeus.

Kv. 5.9.2016 §
73
Kh. 12.9.2016 §
270
Hallinto- ja talousosastolle

Perussuomalaisten ja
Keskustan valt.ryhmä ym.
allekirjoittaneet valtuutetut

Kv. 12.12.2016
§ 111

Me Ylöjärven Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmissä olemme huolissamme kuntalaisten yhdenvertaisista palveluista. Nostammekin nyt esiin ensihoitopalvelun / ambulanssinpäivystyksen. Toivomme pikaista muutosta pshp:n
valtuuston päätökseen, joka jättää ambulanssin yöajaksi pois rivistä Kurun alueella. Mikäli Kurussa ei ole ambulanssia yöaikaan, se luo selvää turvattomuutta
kurulaisiin sekä kesäasukkaisiin, joita Kurussa on paljon. Yöaikaan ambulanssia
tarvitseva ei voi olla varma milloin tai kuinka kauan saa apua odottaa. Ikinä ei

Kh. 9.1.2017 §
12

12. Kurun ensihoidon palvelutaso

12.12.2016
Dnro 618

Perusturvaltk.
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tiedä, mistä saakka apu tulee. Kurun auto myös paikkaa naapurikuntia, mikäli
sieltä on auto ajossa.
Ja sitten rahasta. Esimerkiksi aivoinfarktipotilaan hoidon aloituksen viivästyminen tietää pitempää kuntoutusjaksoa (KUNTA MAKSAA). On muitakin sairaustapauksia / sairastumisia, jotka kärsivät viivästymisestä, mikäli hoitoviive kasvaa. Myös liikenne Kurun kautta on lisääntynyt huomattavasti, jolloin liikenneonnettomuuksien vaara on suuri. Viiveistä johtuvat vauriot ja niistä seuraava kuntoutus lankeavat usein kunnan maksettavaksi. Uskomme, että yövarallaolon
palauttaminen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Mikäli tulevana kesänä
Aluepelastuslaitoksen kaavailema kesävarallaolo jää pois sopimuspalomiehiltä,
se lisää huomattavasti ainakin ambulanssin, ympärivuorokautista tarvetta alueella.

