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Aika:

11.4.2013 klo 14.00 – 15.55

Paikka:

Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä:

Hannu-Pekka Kivistö
Jari Isohella
Markku Rintamäki
Matti Hiipakka
Seppo Kangas
Harri Mäkiranta
Jutta Lillberg-Puskala
Timo Mannermaa
Juhani Eilola
Janne Antikainen
Markku Kujanpää
Pekka Mikkonen

Jalasjärvi, puheenjohtaja
Kurikka, 1. varapj
Seinäjoki, 2. varapj
Kurikka
Kurikka
Jalasjärvi
Jalasjärvi
JHL, S-joki, varaj. §§ 1-2 klo -14.35
KTN, Kurikka
selvitysmies, § 1 klo -14.30
Seinäjoki, sihteeri
tekninen sihteeri

Poissa:

Maarit Berghäll
Hannu Martikkala
Sakari Männistö

Kurikka
KTN, Seinäjoki
JHL, Jalasjärvi

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö avaa kokouksen.
Käsittely:

Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö toivotti osanottajat tervetulleiksi todeten, että paikalla on myös selvitysmies Janne Antikainen,
joka kuitenkin siirtyy toiseen kokouksen, joka alkaa Kurikassa klo
15. Näin ollen ennen muitten asioitten käsittelyä kuullaan selvitysmiehen puheenvuoro ja käydään siihen liittyvää keskustelua.
Selvitysmies Janne Antikainen valotti selvitystyön kenttää ja yleistilannetta, todeten muun muassa, että ”Suomenmaa on sekaisin” ja
mielessä on pidettävä, että tilanteeseen voi tulla muutoksia. Kyseessä on kaikkia kolmea selvityskuntaa koskeva työ, eikä tässä
selvityksessä tähtäin ole kahden kunnan välisestä toiminnasta. Kyse ei myöskään ole välttämättä kuntien yhdistymisestä, vaan skenaarioiden laatimisesta sille, mitä kunnat voisivat tehdä yhteistyössä: mahdollisia vaihtoehtoja ja lopputuloksia, joiden plussat ja miinukset tulisi löytää.
Markku Kujanpää puolestaan totesi, että kyse on siis yhdessä toimimisen selvittämisestä mainiten edelleen, että aikataulu asettaa
rajoituksensa selvityksen vaihtoehtomäärälle. Yhteistyötä on aikaisemmin selvitetty seinänaapuritoimintana myös seitsemän kunnan
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puitteissa ilman suuria tuloksia. Nyt mahdollisuuksia rajoittaa vielä
ajan niukkuus.
Antikainen totesi, että vaihtoehtoja syvennetään, kun johtopäätöksiä vedetään. Aikataulu on todella haasteellinen ja aikaa on käytännössä huhtikuu ja toukokuu. Miten kiire mahtaakaan tulla niille
kunnille, jotka eivät ole vielä aloittaneetkaan?
Harri Mäkirannan tiedusteltua aikataulua vielä tarkemmin Antikainen totesi, että esitysten tulee olla valmisteltuina selvitystoimikunnan kesäkuun kokoukseen. Aikataulusta edelleen käydyssä keskustelussa todettiin, että selvitystoimikunnalle on kokousaikataulu
marraskuulle saakka, mutta perusmateriaalin pitäisi olla koossa jo
kesäkuussa ja teknisen toimen työryhmä on sen jälkeenkin ”valmiudessa”.
Jutta Lillberg-Puskalan tiedusteluun selvitysmies Antikainen totesi,
että kun yhteistyötä ja rakennetta selvitetään, kolmesta selvityskunnasta kahden kunnan välistä yhteistyötä ei suljeta pois, vaan
joudutaan arvioimaan myös eri kombinaatioiden plussia ja miinuksia. Kyse on edelleen myös näkemysten yhteensovittamisesta.
Puheenjohtaja Kivistö otti esille toimintamallien vaihtelun selvityskuntien kesken mm. vesihuollon osalta ja sen, miten vesihuolto on
selvityksessä mukana, kun Jalasjärvellä toimii kunnallinen liikelaitos ja muissa selvityskunnissa osakeyhtiöt. Todettiin, että erot tulee
koordinoida ja esimerkiksi vesihuolto selvitetään konsernitasolla.
Muista eroavaisuuksista Matti Hiipakka totesi, että konsernitasolla
ja hallintotyöryhmässä selvitettäneen myös siivous- ja ruokahuoltopalvelut, jotka Kurikassa ovat osa teknistä tointa.
Työryhmä keskusteli edelleen siitä, miten jatketaan laadittavista
perusselvityksistä eteenpäin. Todettiin, että työtä jatkaa eteenpäin
selvitystoimikunta, jolle toimitettavan aineiston tulee kuitenkin olla
riittävän pitkälle valmisteltuna, jotta kokonaisyhteenvedosta saadaan aikaan esitys.
Todettiin edelleen, että on verrattain todennäköistä, että eri kunnille
sopivat parhaiten eri vaihtoehdot. Myös nykyinen tilanne on yksi
vaihtoehto ja kompromissejakin voidaan joutua tekemään.
Markku Kujanpää selvitti pidetyn teknisen toimen johtoryhmien
epävirallisen tapaamisen taustoja ja pientyöryhmien/alatyöryhmien
tarpeellisuutta materiaalin valmistelemiseksi teknisen toimen työryhmän käsittelyyn. Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö totesi puolestaan alatyöryhmien toimintaa ja yhteistyötä tarvittavan.
Päätös:
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Selvitystoimikunnan kokous 21.2.2013 / teknisen toimen työryhmä /kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seinäjoen kaupungin, Jalasjärven kunnan ja Kurikan kaupungin
hallitukset ovat nimenneet edustajansa kuntarakenneselvitystoimikuntaan. Toimikunta on kokoontunut 21.2.2013 päättäen mm. asettaa selvitystyötä varten erilliset sektorikohtaiset selvitystyöryhmät.

Teknisen toimen työryhmä on nimetty seuraavasti:
5. Teknisen toimen työryhmä
Hannu-Pekka Kivistö, puheenjohtaja
Jari Isohella, 1. varapuheenjohtaja
Markku Rintamäki, 2 varapuheenjohtaja
Matti Hiipakka
Maarit Bärghell
Seppo Kangas
Harri Mäkiranta
Jutta Lillberg-Puskala
Hannu Martikkala, KTN (varalla Timo Mannermaa, JHL 153)
Juhani Eilola, KTN ry (varalla Kirsti Lähdesmäki, JHL ry)
Sakari Männistö, JHL (varalla Sami Leppänen, KTN)
Markku Kujanpää, sihteeri

Siht. päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi teknisen toimen selvitysryhmän kokoonpano,
esittäydytään ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä merkittiin
tiedoksi teknisen toimen työryhmän kokoonpano.
Suoritettiin esittäytyminen.

3
Kokousten tekninen sihteeri
Seinäjoen – Nurmon esiselvitystyöskentelyssä kokousten teknisenä
sihteerinä toimi hallintopäällikkö, nykyisin talouspäällikkö Pekka
Mikkonen Seinäjoen tekniikkakeskuksesta.
Siht. päätösehdotus:

Työryhmän kokousten tekniseksi sihteeriksi kutsutaan työryhmän
ulkopuolelta talouspäällikkö Pekka Mikkonen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selvitystoimikunnan kokous 19.3.2013 / Selvitystyön käynnistyminen, organisointi ja
sisällöt
Kuntarakenneselvitystoimikunta 19.3.2013 § 46:
Seinäjoki-Jalasjärvi-Kurikka- kuntarakennusselvitys toimikunnan kokoukseen on kutsuttu selvitystyöryhmien puheenjohtajat ja sihteerit.
Selvitystyöryhmien työlle on laadittu alustava runko seuraavanlaisena:
 Nykytilan kartoitus, palvelutuotannon rakenteet
 Resurssit ja kustannukset
 Tulevat haasteet
 Palvelutuotannon yhdistämisen mahdollisuudet ja vaikutukset
 Johtopäätökset ja selvitystyöryhmän ehdotukset
Selvitystyöryhmien puheenjohtajat ja sihteerit käyvät kokouksessa
läpi oman selvitystyöryhmänsä työn organisoinnin ja sisällöt

Ehdotus:
Merkitään tiedoksi selvitystyöryhmien työn käynnistyminen, organisointi ja sisällöt
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Selvitystyöryhmien selvitysraporttien luonnokset tulisi olla valmiina käsiteltäväksi kesäkuun 2013 loppuun mennessä, loppuraportit elokuun 2013 loppuun mennessä.
Siht. päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5
Selvitystoimikunnan kokous 19.3.2013 / Selvitystoimikunnan kokoukset
Selvitystoimikunta on päättänyt seuraavan kokousaikataulun, joka
on syytä huomioida myös teknisen toimen selvitystyössä:
(21.2.2013 klo 15.00)
(21.3.2013 klo 15.00)
25.4.2013 klo 15.00
16.5.2013 klo 15.00
27.6.2013 klo 15.00
29.8.2013 klo 15.00
26.9.2013 klo 15.00
24.10.2013 klo 15.00
28.11.2013 klo 15.00
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Siht. päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja huomioitavaksi teknisen toimen kokousaikataulusta päätettäessä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja huomioitavaksi.

6
Teknisen toimen selvitystä valmistelevat pienryhmät
Aikaisempien kokemusten perusteella on nähty tarkoituksenmukaiseksi, että selvitystyön valmistelussa käytetään pientyöryhmiä. Teknisen toimen johtoryhmien tapaamisessa 22.3.2013 on käynnistetty
työskentely jäljempänä todetun, pääosin Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen tulosaluejaon pohjalta muodostetun pientyöryhmäjaon mukaisesti. Ensimmäinen työryhmä on jo tämän asialistan laadintavaiheessa kokoontunut ja lisää tapaamisia on sovittu, minkä lisäksi valmistelua on käynnistetty puhelimitse.

Pientyöryhmät ovat seuraavat:
- hallinto
- kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä kaavoitus
- kunnallistekniikka
- tilapalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
Pientyöryhmän jäseniä ei ole erikseen virallisesti nimetty, vaan tarkoitus on, että työskentelyssä ovat mukana ne viranhaltijat, jotka
omaavat selvitystyössä tarvittavat tiedot omasta kunnastaan. Alustavasti kokoonpanoja hahmoteltiin kuitenkin em. johtoryhmätapaamisessa. Pientyöryhmien työskentelyn tulokset täsmentyvät kokoukseen mennessä ja ne esitellään teknisen toimen selvitystyöryhmän kokouksessa tarkemmin.
Materiaalia voidaan lähettää myös erikseen sähköpostilla teknisen
toimen työryhmän jäsenille sen mukaan, kuin sitä työryhmistä valmistuu.

Siht. päätösehdotus:

Työryhmä päättää merkitä tiedoksi ja osaltaan hyväksyä pientyöryhmien työskentelyn käynnistymisen asiakohdassa todetun ja kokouksessa tarkemmin esiteltävän mukaisesti.

Käsittely:

Toimialajohtaja Markku Kujanpää esitteli pientyöryhmien muodostumista ja tähänastisessa valmistelutyössä noudatettua menettelyä.
Toiminnan monimuotoisuudesta ja osin erilaisuudesta johtuen käsittely ei onnistu yhtenä kokonaisuutena ja työtä on myös syytä jatkaa
pientyöryhmiä käyttäen.
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Se, että pientyöryhmien muodostaminen on tapahtunut Seinäjoen
tekniikkakeskuksen organisaation pohjalta, johtuu siitä, että se on
suurimpana laajin ja kattavin. Työn tulosta ei kuitenkaan ole tarkoitus mitenkään sitoa Seinäjoen malliin.
Keskusteltiin tähän kohtaan liittyen jaetusta materiaalista todeten,
että se sisältää vielä virheitä ja puutteellisuuksia. Materiaali jaetaan
aikaisemmin sähköpostilla jakamattomilta osiltaan työryhmän jäsenille ja kunnissa käydään materiaali läpi oikaisujen tekemiseksi.
Päätös:

Työryhmä päätti, että korjattu materiaali pientyöryhmittäin sekä
henkilöstö – ja menoselvityksen osalta liitetään kokouksen pöytäkirjaan.
Pöytäkirjaan liitetään myös kuntien teknisen toimen organisaatiokaaviot.
Tarkistettu materiaali toimitetaan kokoamista ja pöytäkirjaan liittämistä varten työryhmän tekniselle sihteerille 18.4.2013 klo 12 mennessä.

7
Teknisen toimen työryhmän seuraavat kokoukset
Edellä todetun mukaisesti selvitystoimikunta pitää toukokuun kokouksensa 16.5. ja kesäkuussa 27.6. Teknisen toimen työryhmän kokoukset on syytä ajoittaa siten, että sen työn tulokset ovat käytettävissä selvitystyöryhmän kokouksissa. Edellä kohdassa 4 esitetyn
rungon mukaan teknisen toimen työryhmän huhtikuun kokouksessa
pyritään käsittelemään nykytilan kartoitus ja palvelutuotannon rakenteet sekä resurssit ja kustannukset. Toukokuun kokouksessa on tarkoitus arvioida teknisen sektorin edessä olevia haasteita selvityskunnissa ja kesäkuun kokouksessa arvioida listan mukaisesti palvelutuotannon yhdistämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia sekä pyrkiä
vetämään johtopäätöksiä ja tekemään omaa toimialaa koskevia ehdotuksia selvitystoimikunnalle.

Siht. päätösehdotus:

Työryhmä päättää seuraavien kokousten aikataulusta.

Päätös:

Päätettiin pitää teknisen toimen työryhmän seuraavat kokoukset
tiistaina 30.4.2013 alkaen klo 10.00 Jalasjärvellä sekä tiistaina
18.6.2013 alkaen klo 9.00 Kurikassa.
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8
Jatkovalmistelu
Käsittely:

Keskusteltiin asioiden jatkovalmistelusta teknisen toimen työryhmän
työskentelyä varten:
- selvitetään yhteistyön eri muodot ja mahdollisuudet vaihteluvälillä
nykyisestä yhteiseen organisaatioon
- jaetaan sähköpostilla täydennysmateriaali
- toimintaa jatketaan pienryhmätyöskentelyä käyttäen
- kirjataan teknisen toiminnan odotettavissa olevat haasteet näkyviin
- yhteistyömahdollisuuksien kirjaamisen jälkeen seuraa johtopäätösten tekovaihe.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti jatkovalmistelun suorittaminen edellä todetun mukaisesti.

9
Muut mahdolliset asiat
Käsittely:

Keskusteltiin vesihuollon yhtiöittämisistä saaduista kokemuksista.
Todettiin, että Seinäjoella on toteutettu kaksi vaihetta: ensin yhtiöittäminen ja sitten fuusio energiayhtiöön.
Todettiin, että Kurikassa vesihuolto on yhtiöitetty kolmisen kuukautta sitten. Yhtiö ostaa hallintopalveluita ja rakentamiseen liittyviä palveluita kaupungilta. Olennaisia eroja aikaisempaan verrattuna ei ole
todettu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Hannu-Pekka Kivistö
puheenjohtaja

Markku Kujanpää
sihteeri

Pekka Mikkonen
tekninen sihteeri
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