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Asia:
1. Kokouksen avaus
Työryhmän puheenjohtaja Lasse Mukkala avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat . Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouskäytäntö
Työryhmän tulee tehdä työryhmän raportti kesäkuun loppuun mennessä. Kokoukset painottuvat
siksi touko‐kesäkuulle. Esityslistat lähetetään etukäteen sähköpostitse. Muistiot lähetetään ennen
seuraavaa kokousta ja hyväksytään kokouksessa.
4. Työryhmän tehtävät ja tavoitteet sekä kuntien ajankohtaiset toimet
Selvitysmies Janne Antikainen kertoi Seinäjoki, Jalasjärvi, Kurikka kuntarakenneselvityksen
kokonaistilanteesta. Hänen selvitystehtävänsä päättyy marraskuun lopussa, johon mennessä hän
esittää johtopäätökset mm. selvitystyöryhmien työn pohjalta.
Työryhmän sihteeri Erkki Välimäki alusti vetovoiman ja kilpailukyvyn sisällöstä ja työryhmän työstä.
Keskeinen lähtökohta on vetovoiman ja kilpailukyvyn ymmärtäminen kansallisen, jopa
kansainvälisen tason haasteena. Työryhmän työssä ei siksi tule keskittyä kuntien väliseen tai edes
maakunnalliseen vetovoimaisuuteen tai kilpailukykyyn vaan laajempaan, kansallisen tason
vetovoiman ja kilpailukyvyn arviointiin ja edistämiseen. Seinäjoki, Jalasjärvi ja Kurikka eivät siten

ole kilpailijoita vaan niiden kaikkien yhteisenä etuna on alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn
kehittäminen.
Työryhmän työssä tulisi alkuvaiheessa selvittää kunkin kunnan toimet vetovoiman ja kilpailukyvyn
edistämiseksi. Selvityksen tukena olisi myös tilastollista ainesta nykytilanteesta ja lähivuosien
näkymistä. Tärkeää on myös tuoda esille nykyisin jo laaja kuntien keskinäinen yhteistyö mm.
Seinäjoen kaupunkiseudun toiminnan osana.
Työryhmän työn johtopäätöksenä tulee arvioida kuntarakenteen ja sen muutosten merkitystä
vetovoiman ja kilpailukyvyn edistämisessä.
Seinäjoen kaupungin osalta ajankohtaisia toimia on tiivis kehitystyö liittyen uuteen kansalliseen
Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaan. Siinä tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvuyrittäjyydelle
erityisesti laajalla ”ruokajärjestelmät ” alalla. Kaupunkikeskustaa kehitetään merkittävänä
työpaikka‐alueen erityisesti osaamisintensiivisillä toimialueilla. Tulevassa kaupunkistrategiassa
tiivistetään elinkeino‐, innovaatio‐ sekä osaamisen kehittämisen kokonaisuutta, mahdollisesti myös
organisatorisesti. Maankäytön osalta keskiössä on kaupunkikeskustan ohella tulevan itäisen
ohikulkutien risteysalueiden kehittäminen.
Kurikan (Hannu Alanen) osalta on työpaikkakehityksessä ollut suuria haasteita sekä metalli‐ että
puu/huonekalu aloilla. Maataloudessa ja erityisesti eläintuotannon suuryksiköissä
investointikehitys on ollut varsin myönteinen.
Kurikalle on erittäin tärkeä nk. Kurikan Magneetin kehittäminen 3‐ tien risteysalueella. Myös
keskustan kehittäminen, Botnia Ring sekä aktiivinen kyläkehittäminen ovat ajankohtaisia.
Jalasjärvellä (Erkki Hirsimäki) toimivat suuret yritykset (mm. Koja, Ejendals, Juustoportti) ovat hyvin
merkittäviä kunnalle. Ne toimivat kukin omalla toimialallaan, mikä osaltaan heikentää alakohtaisten
suhdannevaihtelujen vaikutusta Jalasjärvelle. Maatalous liitännäiselinkeinoineen on Jalasjärvellä
perinteisesti ollut vahvaa ja on edelleen.
Maankäytössä yksi merkittävä mahdollisuus on kuntakeskuksen ohella Luopajärven kylän
kehittäminen.
5. Työryhmän toiminnan jatko
Työryhmässä todettiin, että selvitystyön aikataulu on erittäin kireä. Jotta selvitystyö voitaisiin saada
valmiiksi, tulisi työryhmän työtä tukemaan muodostaa valmisteleva työryhmä. Todettiin, että
valmistelevaan työryhmään tulee puheenjohtaja sekä kustakin kunnasta kaksi elinkeino‐ ja
innovaatiopolitiikkaa toteuttavaa virkahenkilöä.
Työryhmän seuraava kokous päätettiin pitää Jalasjärven kunnantalolla 7.5. 2013 klo 12.00.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

