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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen
2 luku
Valtuutetun aloiteoikeus
5§
Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
6§
Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle
osoitetun kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.
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Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä
valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan
asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston
on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.
Päätösesitys (kaupunginhallitus):
kaupunginvaltuusto
•

merkitsee tehdyt aloitteet tiedoksi ja saattaa ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto: Merkitsi seuraavat valtuutettujen aloitteet ja
kysymykset tiedoksi ja päätti saattaa ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi:
Valtuutettu Niko Peltokankaan esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 25.3.2013 valtuustoaloitteiden käsittelystä:
"Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuusto
velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan valtuustoaloitteet valtuuston
päätettäväksi heti niiden valmistelun päätyttyä.
Nykyinen käytäntö, jonka mukaan kaupunginhallitus toteaa aloitteet
loppuunkäsitellyiksi ja tuo ne valtuustolle vain kerran vuodessa, on
turhan hidas. Moniin aloitteisiin saadaan vastaus suhteellisen pian,
jolloin ne voitaisiin tuoda valtuuston päätettäväksi huomattavasti nopeammin kuin nyt. Näin aloitteet myös saisivat perusteellisemman
käsittelyn, kun valtuutetut voisivat ottaa niihin kantaa tuoreeltaan ja
yksitellen eikä kaikkiin yhdellä kertaa."
Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite 25.3.2013 Raahen
kaupungin ydinkeskustan kehittämisestä:
"Esitän, että Raahen kaupungin ydinkeskustan kehittäminen otetaan
erääksi tämän valtuustokauden keskeisistä kehittämissuunnitelmista.
Raahen keskustan kehittäminen tulee käynnistää kaavarunkotarkastelulla keskustan kehittämistyöryhmän linjausten mukaisesti. Kaavarungon laatimisella tulee pyrkiä edistämään erityisesti keskustan tiivistämistä, uusien rakennuspaikkojen löytämistä sekä keskusta-alueen viihtyisyyttä.
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Keskustan kehittämisellä voidaan lisätä kaupungin vetovoimaisuutta
sekä kaupan alan työpaikkojen määrän kasvua.
Esitän hankkeelle valittavaksi ohjausryhmän, joka asettaa työlle tarkemmat tavoitteet ja aikataulun."
Valtuutettu Sari Niemelän valtuustokysymys 25.3.2013/Kouluverkkoselvitykseen lisäkysymyksiä:
"Koska kouluverkkoselvitys on luvassa, haluaisin lisäselvitystä myös
kuljetusten osalta. Tarjouskilpailutuksia on tehty ajalle 1.6.2011 31.5.2016.
−
Tarjouspyynnössä kohta 14 Vertailu ja toimittajan valinta huomautuksessa sanotaan: Koulukuljetuksissa tarve tarkastellaan
lukuvuosittain alkaen elokuusta ja päättyen lukuvuoden loppuessa kesäkuussa.
−
Tarkastuksia on tehty lukukausittain. Miksi?
−
Joitakin linjoja koulukyydityksistä on siirrelty liikennöitsijältä toisille kesken tarkastelujakson ja sopimuskauden.
−
Osa sopimuksista on allekirjoittamatta. Miksi?
−
Lisäksi liikennöitsijöiden kaluston ikä tulisi tarkastella. Tietojeni
mukaan osa kalustosta on liian vanhoja palveluliikenteeseen."
Valtuutettu Tuula Kellolan kommentti 25.3.2013 kouluruokailusta:
"Ja vielä kouluruokailusta.
Käsi sydämelle kaikki, syöttekö elitistisesti, valitsetteko perunanne
kaupassa käydessänne vai saatteko peräti omasta maasta kaikki.
Näin ei ole koululaistemme laita, heidän säkeissä lukee rehuperuna.
Tämä ei suinkaan ole kaupungin ruokapäällikön vika, hän ostaa sillä
rahalla mitä annetaan. Tulevaisuudessa toivon, että myös me panostamme rahallisestikin koulujemme parempaan ruuan laatuun."
Valtuutettu Viljo Lehmuskedon esittämä Raahen vasemmistoliiton
valtuustoryhmän valtuustoaloite 25.3.2013/Vältetään hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin:
"Nykyisin kuntien myös Raahenkin tulopohja syö yritysten siirtyminen
veron maksajiksi veroparatiiseihin. Esim. valtuustossa 10.12.2012
kerrottiin, että Raahe joutui maksamaan vuosilta 2008, 2009 ja 2010
veroparatiiseihin 1,3 milj. euroa. Julkisuudessa ollut tieto, että viimeinen valtion maksu yhteisöveroista Suomesta oli jopa yli miljardi veroparatiiseihin. Tämä on todella väärin.
Yritykset, jotka kätkevät voittonsa veroparatiiseihin, valloittavat mark-
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kinoita rehellisiltä pk-yrittäjiltä ja romuttavat veropohjaa kaikkialla
maailmassa. Kaupungit voivat halutessaan ryhtyä moniin toimiin.
Esim. Helsinki päätti 26.9.2012 välttää hankintoja yhtiöiltä, joilla on
kytkentöjä veroparatiiseihin.
Hankintamenettelyssä voidaan esimerkiksi arvioida tarjoajien taloudellista vakavaraisuutta. Kunta voi vakavaraisuusarvion osana edellyttää, että tarjouksen jättävän yrityksen liiketoiminta on ollut voitollista. Jos konsernitilinpäätös ei ole käytettävissä eikä emoyhtiön vakavaraisuudesta ole tietoa, vaatimus on täysin perusteltu. Jos voitollisuus vielä vaaditaan hankintakriteeriksi, ei tarjouksen jättävien yritysten kannata siirtää tulojaan veroparatiiseihin.
Kuntalain tarkoituspykälä ja sitä ylemmät oikeusnormit velvoittavat
kuntia. Kuntien velvollisuutena on toimia sosiaalista ja taloudellista
kestävyyttä ylläpitävällä tavalla ja sulkea veroparatiisiyhtiöt tarjouskilpailuista, kuten esimerkiksi Ruotsin kunnissa on jo päätetty tehdä.
Pahinta, mitä tarjoajan hylkäämisestä voi seurata, on oikeusprosessi
ja Euroopan unionin ennakkoratkaisu. Mikä yritys lähtisi alleviivaamaan epäeettistä toimintaansa viemällä verosuunnitteluhistoriansa
oikeuslaitoksen arvioitavaksi.
Lisäksi kunnat voivat toimia asiassa poliittisina vaikuttajina Suomessa
ja globaalisti sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen valistustyön avulla.
Esitämme, että Raahen kaupunki tulevissa hankinnoissaan ym. tavoilla välttää hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin."
Valtuutettu Viljo Lehmuskedon valtuustokysymys 25.3.2013 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta:
"Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 § Kaupunginhallitukselle
osoitettava kysymys
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta oli Raahen Seudussa
5.3.2013 juttu, missä kerrottiin, että iltapäivätoiminnalle ei ole rahaa.
Opetuslautakunnan puheenjohtaja sanoi lehdessä, että on olemassa
vaihtoehto ettei aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetä kesän jälkeen.
Kun kyselin asiaa muilta päättäjiltä mm. lautakunnan varapuheenjohtajalta hänen käsityksensä on, että määrärahoja ei ole.
Tällä hetkellä on kuitenkin voimassa tieto, että toiminta jatkuu Vihannissa ennallaan. Tämä on yhdistämissopimuksen vastaista. Ei riitä
sanonta, että eri hallintokunnilla on vahva tahto ratkaista ongelma yhteistyössä.
Kun asiaa kyselimme 24.9.2012 valtuustossa meidät ja sdp:n ryhmä
leimattiin vaalivaltin esittämisestä, mikä muka kuivui kasaan päiväs-
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sä. Enää ei ole paljon aikaa kun koulut päättyvät. Palvelusuunnitelma
syksyksi pitää olla kunnossa ennen kesäkuuta muuten moni perhe
jää epävarmuuteen koko kesäksi.
Kysyn mihin toimiin kaupunginhallitus ryhtyy, että meille valtuustossa
luvattu palvelu toimii kesänkin jälkeen eivätkä raahelaiset koululaiset
joudu taas kerran eriarvoisempaan asemaan kuin vihantilaiset."
Valtuutettu Joni Lackströmin valtuustokysymys 25.3.2013 teknisen
palvelukeskuksen johtaja Pasi Alatalolle:
"Saisinko pöytäkirjanotteen teknisen palvelukeskuksen päätöksestä,
jossa päätetään sivuuttaa urakoitsijoiden ja kaupungin välinen teiden
kunnossapitosopimus. Vastaus kirjallisena kiitos."
Valtuutettu Joni Lackströmin valtuustokysymys 25.3.2013 sivistyspalvelukeskuksen johtaja Ritva Mattilalalle:
"Torstaina 21.3.2013 kipaisin opetustoimeen pyytämään Piehingin
koulun oppilasmääriä ja oppilasennusteita. Olen aiemmin pyytänyt ja
saanut kyseiset luvut pari kertaa viimeisten kolmen vuoden aikana.
Työntekijä oli jälleen kerran avulias ja lupasi lähettää kyselemäni numerot sähköpostiini vielä samana päivänä. Kotiin päästyäni sain puhelun kyseiseltä virkamieheltä ja hän totesi, ettei esimies antanut lupaa luovuttaa niitä.
Kysynkin: Min toimenpiteisiin ryhdytte? Vastaus kirjallisena kiitos."
Valtuutettu Joni Lackströmin valtuustokysymys 25.3.2013 Raahen
seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallungille:
"1. Esimies on sanonut: "Omaishoidontuesta ei saa kertoa asiakkaalle" ja "Ei saa avustaa hakemuksen täyttämisessä".
Miksi työntekijöitä ohjeistetaan kyseisellä tavalla ja mihin päätökseen
tämä perustuu?
2. Onko työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus kuntayhtymässä
taattu? Osastoilta 5 ja 6 sekä vanhusten palvelutaloista on määräaikaisista työntekijöistä luovuttu.
Kysyn tätä siksi, että olen kuullut etenkin vakavasti dementoituneiden
asiakkaiden reagoivan epämiellyttäviin tilanteisiin usein lyömällä tai
potkimalla. Tämähän ei tietenkään ole heidän syytään, sillä he ovat
vakavasti sairaita. Kuinka paljon on työntekijöiden ilmoittamia kyseisiä
työtapaturmailmoituksia viimeisen ½ vuoden aikana? Vastaus kirjallisena."
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Valtuutettu Katja Hännisen valtuustokysymys 25.3.2013 oppilashuollosta:
"Lainaus:
'Kouluterveydenhuolto on yksi oppilashuollon palveluista. Kouluterveydenhuollosta säädetään kansanterveyslaissa. Kansanterveyslain
14 §:n mukaan kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee muun muassa ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy
kunnassa sijaitsevien perusopetusta antavien koulujen ja oppilaitosten kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen yhteistyössä henkilökunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen suun terveydenhuolto
mukaan lukien, yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön
kanssa sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus.
Perusopetuslain 37 §:n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan
virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.
Perusopetuslain 31 §:n mukaan vammaisella tai muulla erityistä tukea
tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut
opetuspalvelut, erityiset opetusvälineet sekä perusopetuslain 39 §:n
nojalla järjestettävät palvelut.
Koulunkäyntiavustajien määrän riittävyydestä ja avustajan toimenkuvasta päättää opetuksen järjestäjä. Opetuksen järjestäjän tehtävänä
on huolehtia yhtäältä siitä, että oppilas saa perusopetuslain edellyttämät palvelut, ja toisaalta siitä, että henkilöstöä on riittävästi. Avustajapalveluita koskeviin opetuksen järjestäjän päätöksiin voi perusopetuslain 42 §:n mukaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.'
Kysynkin, toteutuuko Raahessa kouluterveydenhuollosta annetun
kansanterveyslain 14§:n velvoitteet oppilashuollosta?
Entäpä perusopetuslain 31§:n velvoite järjestää erityistä tukea tarvitseville oppilaalle opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemisja avustajapalvelut, kuten koulunkäyntiavustajan palvelut?
Tiedustelisin myös onko koulupsykologeja riittävästi ja pääsevätkö
kaikki oppilaat koululääkärin määräaikaistarkastuksiin asetuksen vaatimuksen mukaan?
Onko totta, että Raahen kaupungille olisi tarjottu koulupsykologin palveluita viime vuoden lopulla, mutta kaupunki ei ole ottanut tarjousta
vastaan, eikä tietojeni mukaan olisi edes lähettänyt tarjoajalle minkäänlaista vastaanottokuittausta?"
Valtuutettu Pyry Suonsivun valtuustoaloite 25.3.2013/Seminaarialueesta taiteilijoiden, IT-osaajien ja matkaajien kohtaamispaikka:
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"Ammattikorkeakoulun vetäytyessä Raahen Kampusalueelta jää historiallinen seminaarin alue varsin tyhjilleen. Rakennusten ylläpidosta
seuraa kaupungille kustannuksia. Matkailusta on kasvamassa suuri
tulonlähde Suomelle. Mm. kehittyvistä maista ja Venäjältä on kiinnostusta matkustaa Suomeen. Erityisesti Kauko-Idässä kesät alkavat olla
sietämättömän kuumia. Viileästä ilmastosta on kasvihuoneilmiön edetessä tullut matkailuvaltti.
Kasvava matkailun muoto on omatoimimatkailu. Itsenäiset matkailijat
kiertävät maapalloa tutustuen erilaisiin pakettimatkailun ulkopuolella
oleviin paikkoihin. He etsivät edullista majoitusta ja kaltaistensa seuraa.
Esitän, että Seminaarin alueesta ruvetaan aktiivisesti kehittämään
matkaajien Pohjois-Suomen keskusta. Tyhjät luokkatilat sopivat semmoisenaan edulliseen retkeilymajamajoitukseen kerrossängyissä.
Tarjoamalla edullisia työskentelytiloja taiteilijoille saadaan Seminaarialueelle luotua ympärivuotista toimintaa. Alueella tälläkin hetkellä toimivien IT-alan ammattilaisten ja taiteilijoiden kohtaamisen seurauksena on todennäköistä luoda ennakkoluulottomia innovaatioita."
Valtuutettu Katja Hännisen valtuustokysymys 25.3.2013/Piehingin kylän asukkaat:
"Paljonko Piehingin kylällä asuu kuntalaisia ja paljonko alueella toimii
yrityksiä? Mikä on lasten ja nuorten osuus Piehingin kylän asukkaista?
Onko Piehingin kylällä taloudellista positiivista merkitystä Raahen
kaupungille? Paljonko piehinkiläiset maksavat veroja ja yhteisäveroja
Raahen kaupungille?
Miten Raahen elinvoimaisuuteen vaikuttavat Piehingissä sijaitsevat
useat yritykset (kultakaivos, maansiirtoalan yritykset, käsityöyritykset,
saha jne) ja suunnitelmissa olevat tuulivoimalahankkeet? Onko pohdittu miten esim. kaivos vaikuttaa kyläläisten harrastusmahdollisuuksiin ja alueen ympäristöön?
Montako miljoonaa euroa Raahen kaupunki on investoinnit viimeisen
viidenkymmenen vuoden aikana Piehingin kylälle?"
KH § 233

Valmistelija: kaupunginsihteeri Pekka Leppikangas.
Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen):
kaupunginhallitus
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merkitsee valtuutettujen aloitteet ja kysymykset 25.3.2013 tiedoksi
−

valtuutettu Niko Peltokankaan esittämä Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän valtuustoaloite 25.3.2013 valtuustoaloitteiden käsittelystä
∗ kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn menettelyn

−

valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite 25.3.2013
Raahen kaupungin ydinkeskustan kehittämisestä
∗ lähetetään aloite tekniselle palvelukeskukselle valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä teknisen palvelukeskuksen
johtaja Pasi Alatalo

−

valtuutettu Sari Niemelän valtuustokysymys 25.3.2013/
Kouluverkkoselvitykseen lisäkysymyksiä
∗ lähetetään kysymys sivistyspalvelukeskukselle valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä sivistyspalvelukeskuksen
johtaja Ritva Mattila

−

valtuutettu Tuula Kellolan kommentti 25.3.2013 kouluruokailusta
∗ lähetetään kommentti ruokapalvelupäällikkö Pirjo Autiolle
tiedoksi

−

valtuutettu Viljo Lehmuskedon esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 25.3.2013/Vältetään hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin
∗ lähetetään aloite hankintapäällikkö Pekka Similälle valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelinen

−

valtuutettu Viljo Lehmuskedon valtuustokysymys 25.3.2013
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
∗ lähetetään kysymys sivistyspalvelukeskukselle valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä sivistyspalvelukeskuksen
johtaja Ritva Mattila

−

valtuutettu Joni Lackströmin valtuustokysymys 25.3.2013
teknisen palvelukeskuksen johtaja Pasi Alatalolle
∗ lähetetään kysymys teknisen palvelukeskuksen johtaja
Pasi Alatalolle valmisteltavaksi

−

valtuutettu Joni Lackströmin valtuustokysymys 25.3.2013
sivistyspalvelukeskuksen johtaja Ritva Mattilalalle
∗ lähetetään kysymys sivistyspalvelukeskuksen johtaja
Ritva Mattilalalle valmisteltavaksi
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−

valtuutettu Joni Lackströmin valtuustokysymys 25.3.2013
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu
Kallungille
∗ lähetetään kysymys Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallungille valmisteltavaksi

−

valtuutettu Katja Hännisen valtuustokysymys 25.3.2013
oppilashuollosta
∗ lähetetään kysymys sivistyspalvelukeskukselle valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä sivistyspalvelukeskuksen
johtaja Ritva Mattila

−

valtuutettu Pyry Suonsivun valtuustoaloite 25.3.2013/Seminaarialueesta taiteilijoiden, IT-osaajien ja matkaajien
kohtaamispaikka
∗ lähetetään aloite markkinointisihteeri Tuula Ventoselle
valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelinen

−

valtuutettu
Katja
Hännisen
valtuustokysymys
25.3.2013/Piehingin kylän asukkaat
∗ lähetetään kysymys talouspäällikkö Päivi Määtälle valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelinen

Aloitteiden käsittelyn osalta kaupungin johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan 23.2.2010, että
•
vastaus aloitteen tekijälle tulee antaa kahden kuukauden kuluessa
•
apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela toimii aloitteiden käsittelyn/
seurannan vastuuhenkilönä ja valvoo, että aloitteisiin vastataan
ajallaan.
Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
13.5.2013

