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Aika:

18.6.2013 klo 9.30 – 11.25

Paikka:

Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone

Läsnä:

Hannu-Pekka Kivistö
Jari Isohella
Markku Rintamäki
Matti Hiipakka
Maarit Berghäll
Seppo Kangas
Harri Mäkiranta
Jutta Lillberg-Puskala
Timo Mannermaa
Juhani Eilola
Sakari Männistö
Markku Kujanpää
Pekka Mikkonen

Jalasjärvi, puheenjohtaja
Kurikka, 1. varapj
Seinäjoki, 2. varapj
Kurikka
Kurikka
Kurikka
Jalasjärvi
Jalasjärvi
JHL, Seinäjoki, varajäsen
KTN, Kurikka
JHL, Jalasjärvi
Seinäjoki, sihteeri
tekninen sihteeri

Poissa:

Hannu Martikkala

KTN, Seinäjoki

22
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Siht. päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö toivotti osanottajat tervetulleiksi,
todettiin läsnäolijat sekä todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

23
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Työryhmän edellisestä kokouksesta laadittu pöytäkirja on jaettu työryhmän jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 7.5.2013 ja se on
myös nähtävänä kokouksessa.

Siht. päätösehdotus:

Työryhmä hyväksyy teknisen toimen selvitysryhmän toisen kokouksen 30.4.2013

Päätös:

Työryhmän kokouksesta 30.4.2013 laadittu pöytäkirja hyväksyttiin
yksimielisesti.
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24
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Teknisen toimen työryhmän osalta on sovittu kolmen kokouksen pitämisestä ja lisäkokousten tarpeesta ei tässä vaiheessa ole tietoa.
Näin ollen kahden ensimmäisen kokouksen osalta noudatettu pöytäkirjantarkastusmenettely eli tarkastaminen seuraavassa ei ole
enää soveltuva. Sen johdosta esitetään, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
laadittava pöytäkirja kierrätetään valituilla tarkastajilla allekirjoittamisen jälkeen postitse.

Siht. päätösehdotus:

Työryhmä hyväksyy esitetyn menettelyn pöytäkirjan tarkastamiseksi
sekä valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jutta Lillberg-Puskala ja Matti Hiipakka.

25
Jatkovalmistelu teknisen toimen hallinnon osalta
Edellisen kokouksen jälkeen on teknisen toimen hallinnon osalta
valmistelua jatkettu johtopäätösvaiheeseen. Pientyöryhmää ei ole
kutsuttu koolle, mutta laadittu valmistelu on jaettu selvityskuntien
tekniseen hallintoon sähköpostitse. Asialistan kokoamiseen mennessä valmisteluun ei ole ilmoitettu korjauksia tai kommentteja.
Täydennetty valmistelu sisältäen johtopäätösosion jaetaan teknisen
toimen työryhmälle esityslistan liitteenä.

Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen työryhmän raportin pohjaksi teknisen toimen hallinnon osalta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan
yhteydessä jaetun liitteen mukainen valmistelu yksimielisesti työryhmän raportin pohjaksi teknisen toimen hallinnon osalta.
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Jatkovalmistelut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta
Edellisen kokouksen jälkeen on myös rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta valmistelua jatkettu johtopäätösvaiheeseen.
Laadittu luonnos on ollut kaikissa tarkastelukunnissa kierroksella ilman muutosesityksiä, minkä jälkeen siihen on vielä tehty vähäisiä
tarkistuksia lähinnä tekstin järjestykseen liittyen. Myös viimeisin versio on jaettu työryhmälle, jolta esityslistan laadintaan mennessä
saadut kommentit ovat hyväksyviä.
Täydennetyt valmistelut sisältäen johtopäätösosion jaetaan teknisen
toimen työryhmälle esityslistan liitteenä.

Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelut sekä hyväksyy ne kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen työryhmän raportin pohjaksi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan
yhteydessä jaetun liitteen mukainen valmistelu yksimielisesti työryhmän raportin pohjaksi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun
osalta.
Merkittiin lisäksi, että työryhmän raporttiin lisätään liitteeksi myös
aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua
koskeva excel-taulukko.

27
Jatkovalmistelu kunnallistekniikan osalta
Kunnallistekniikan osalta on laadittu selvityksen jatkovalmistelu, jossa on pohdittu mahdollisen toimintojen yhdistämisen vaikutuksia
toimialaan. Valmistelu on jaettu selvityskuntien kunnallistekniikan
edustajille, mutta teknisen toimen työryhmän esityslistan valmisteluun mennessä ei ole tiedossa mahdollisia kommentteja.
Täydennetty valmistelu sisältäen johtopäätösosion jaetaan teknisen
toimen työryhmälle esityslistan liitteenä.

Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen työryhmän raportin pohjaksi kunnallistekniikan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa tarkistuksitta.
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Jatkovalmistelu kiinteistö- ja mittaustoimen sekä kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun osalta
Myös kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta on laadittu toimialan jatkovalmistelu johtopäätösvaiheeseen.
Valmistelu on jaettu selvityskuntien kunnallistekniikan kiinteistö- ja
mittaustoimen sekä kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun edustajille, mutta teknisen toimen työryhmän esityslistan valmisteluun mennessä ei ole tiedossa mahdollisia kommentteja.
Täydennetty valmistelu sisältäen johtopäätösosion jaetaan teknisen
toimen työryhmälle esityslistan liitteenä.
Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen työryhmän raportin pohjaksi kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti siten täydennettynä,
että kiinteistö- ja mittauspalveluiden osalta kohtaan ”Vaihtoehtojen
tarkastelua ja johtopäätöksiä” toisen tekstikappaleen ensimmäisen
virkkeen loppuun lisätään teksti ”…tai Kurikan kaupungin CGI/Esrin
Arc Gis Online-järjestelmä”. Korjattu teksti liitetään pöytäkirjaan.

29
Jatkovalmistelu tilapalveluiden osalta
Tilapalveluiden osalta edellisen vaiheen valmistelu ei ehtinyt käsittelykuntoon teknisen toimen työryhmän viime kokoukseen mennessä.
Sen jälkeen on valmistelu kuitenkin edennyt muitten teknisen sektorin toimialojen tapaan johtopäätösvaiheeseen, joskin johtopäätökset
ovat vielä osittain kypsyttelyvaiheessa. Valmistelu sisältäen johtopäätösosion nykymuodossaan jaetaan teknisen toimen työryhmälle
esityslistan liitteenä.
Valmistelu on jaettu pientyöryhmälle kommentointia varten, mutta
teknisen toimen työryhmän esityslistan valmisteluun mennessä ei
ole tiedossa mahdollisia kommentteja.

PTK 03 S-J-K-TEKN (2)

SEINÄJOKI - JALASJÄRVI - KURIKKA

PÖYTÄKIRJA 3

5

Teknisen toimen työryhmä
18.6.2013
_____________________________________________________________________
Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen työryhmän raportin pohjaksi tilapalvelujen osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti esityslistan jälkeen
erikseen jaetussa muodossa tarkistuksitta.

30
Puhtaus- ja ruokapalveluiden toimialaa koskeva selvitys
Teknisen toimen työryhmän edellisessä kokouksessa kohdassa 20
on keskusteltu puhtaus- ja ruokapalvelujen toimialasta päättäen, että
sen osalta laaditaan muitten alatyöryhmien mukaisen mallin mukaan
selvitys siten, että toimialan puuttuessa Seinäjoen tekniikkakeskuksesta valmistelun suorittavat Jalasjärvi ja erityisesti Kurikka.
Teknisen toimen työryhmän kokouksen jälkeen ruokapalvelupäällikkö Elli Åback Seinäjoen kaupunginkanslian alaisista ruokapalveluista on ottanut yhteyttä muihin selvityskuntiin, minkä jälkeen selvitystä
on laadittu sitä kautta saaduin ohjein teknisen toimen selvityksestä
poikkeavalla tavalla.
Laadittua puhtaus- ja ruokapalveluita koskevaa selvitystä esitellään
teknisen toimen työryhmän kokouksessa.
Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun koskien
puhtaus- ja ruokapalveluita.

Käsittely:

Kuultiin Maarit Berghällin lyhyt selostus laaditusta selvityksestä, joka
on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että laadittu selvitys sisältäen tiedot palveluiden
järjestämisestä, henkilöresursseista ja budjetista on toimitettu rahoitusjohtaja Aaro Honkolalle, joka ottaen huomioon, että puhtaus ja
ruokapalvelut eivät Seinäjoella sisälly teknisen toimen organisaatioon, vie sen suoraan kuntaselvitystoimikunnan käsittelyyn.

31
Teknisen toimen työryhmän raportti
Teknisen toimen työryhmän kokouspöytäkirjat on toimitettu kuntarakenneselvitystoimikunnan sihteerille ja julkaistu myös Seinäjoen
kaupungin verkkosivuilla, joille on linkitykset Jalasjärven ja Kurikan
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verkkosivuilta. Vaikka teknisen toimen selvitystyön sisältö periaatteessa ilmeneekin pöytäkirjoista liitteineen, on tarpeen laatia yhteenvetona raportti työryhmän selvitystyöstä.
Tarkoitus on, että raportin tekstiosa muodostuu tämän kokouksen
esityslistan liitteinä olevista alatyöryhmien tai vastaavista osaselvityksistä työstettyinä ja kokoavalla johdannolla varustettuna. Raportin
liitteeksi on tarkoitus laittaa työryhmässä aikaisemmin käsitellyt kolmisarakkeiset pientyöryhmäkohtaiset vertailut sekä yhdistelmä henkilöstöstä ja kuluvan vuoden määrärahoista.
Tarkoitus on edelleen, että raportti koostetaan Seinäjoen kaupungin
teknisessä toimessa ja lähetetään työryhmän jäsenille kommentointia varten. Kommenttien perusteella laaditaan mahdolliset korjaukset
ja tarvittaessa toisen vaiheen versio lähetetään hyväksyttäväksi työryhmän jäsenille.
Mikäli erityistä syytä ei ilmene, tässä vaiheessa ei katsota lisäkokousten pitämistä tarpeelliseksi.
Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä hyväksyy edellä esitetyn menettelyn työryhmän raportin laatimiseksi.

Käsittely:

Todettiin, että kokouksen aikana käydyssä keskustelussa oli tuotu
esiin mm., että yhteistyö vahvistaisi selvityskuntien toimintakykyä
erityisesti osaamisen ja sijaisuuksien osalta varsinkin erityistilanteisiin kuten sairauslomiin liittyen ja että vahva kunta voisi olla myös
työnantajana houkuttelevampi, millä olisi merkitystä erityisesti nykyinen henkilöstön ikärakenne huomioiden.
Edelleen todettiin, että esimerkiksi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyössä kaivattaisiin helpotusta erityisesti valmistelun byrokratiaan ja että ilmastostrategiahanke on syytä huomioida jo
toteutuvana yhteistyönä esimerkiksi tilapalvelujen ja ympäristönsuojelun osalta, minkä lisäksi todettiin, että raportissa on syytä huomioida riittävän painokkaasti erikseen edelleen kehitettävät yhteistyömuodot.
Toimialajohtaja Markku Kujanpää esitteli lyhyesti alustavaa luonnosta annettavan teknisen toimen raportin yhteenvedoksi.

Päätös:
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Muut mahdolliset asiat
Päätös:

Merkittiin, että tämä kokous on tässä vaiheessa työryhmän viimeinen, mutta työryhmä kokoontuu tarvittaessa erillisestä kutsusta ja
että muita asioita ei työryhmän käsiteltäväksi esitetty.

33
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Hannu-Pekka Kivistö
puheenjohtaja

Markku Kujanpää
sihteeri

Pekka Mikkonen
tekninen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jutta Lillberg-Puskala
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