Kuntarakenneselvitys
Seinäjoki – Jalasjärvi – Kurikka

Pöytäkirja 4

Sivistystoimen työryhmä
Aika: Keskiviikko 11.9.2013 klo 13.00 – 14.10
Paikka: Ravintola Fransmannin kabinetti, Kauppatori 2 Seinäjoki
Läsnä:
Olli Kangas, puheenjohtaja
Mervi Mäenpää, 1. varapuheenjohtaja
Kaisa Pihlaja, 2. varapuheenjohtaja
Päivi Hernesmaa
Anne-Mari Packalen-Reinikainen
Arto Mäkipelto, henkilöstön edustaja Kurikka
Paula Kotirinta, henkilöstön edustaja Jalasjärvi
Kari Nieminen, henkilöstön edustaja Seinäjoki
Heikki Vierula, sihteeri

§ 21
Edellisen kokouksen pöytäkirja
28.68..2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu työryhmän jäsenille
sähköpostitse.
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Pöytäkirja hyväksyttiin.

§ 22
SWOT – tarkastelu kuntien mahdollisesta yhdistymisestä
Viime kokouksessa sovittiin, että jokainen täydentää omalta osaltaan mahdollisen
kuntaliitoksen etuja ja haittoja seuraavalla sivulla olevaan SWOT – nelikenttään.
Ehdotus:
Täydennetään taulukkoon lyhyen ja pitkän aikavälin tiedossa olevat edut ja haitat
sekä mahdollisuudet ja uhat.
Päätös:
Taulukkoon lisättiin tiivistetysti esiin nousseet ja koko työryhmän tärkeimpinä pitämät
asiat.
Täydennetty taulukko on ohessa.
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Mahdollisuudet
 Hallintorakenteiden uudistaminen
 Henkilöstön rekrytointi helpottuu
 Henkilöstön osaamisen turvaaminen
 Alueellisen koulutustarjonnan
lisääminen
 Erityispalveluiden ja erityisopetuksen
kehittäminen
 Maahanmuuttajien opetuksen
turvaaminen
 Päivähoitopaikkojen joustavampi
tarjonta esim. työpaikkaliikenne
huomioiden
 Tehokkaammat
markkinointimahdollisuudet
valtakunnallisesti
 Alueen vetovoima paranee
 Alueen vahvuudet tehostuvat
 Alueen yhtenäinen kehittäminen
mahdollistuu
 Toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus
paranevat

Vahvuudet
 Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaaajanpalveluiden organisaation,
kehittämisen ja toiminnan vahvistuminen
 Valtakunnallinen painoarvo kasvaa ja
näkyvyys paranee
 Alueellinen omaleimaisuus
 Suurempi määrä veronmaksajia antaa
paremman pohjan palveluiden
järjestämiselle

Uhat


Heikkoudet
 Alueen maantieteellinen laajuus ja
hajautunut rakenne vaikeuttavat
palveluiden järjestämistä ja lisäävät
kustannuksia.
 Kasvottomuus – ei tunneta päättäjiä,
viranhaltijoita eikä asiakaita
 Vetovoima ei jakaudu tasaisesti, vaan
keskittyy keskusalueelle











Palvelutason yhtenäistämisen
aiheuttama menojen kasvu
kuntaliitoksen ensimmäisinä vuosina
Velanoton kasvu kiihtyy
Yhteisöllisyyden väheneminen ja
identiteetin heikkeneminen
Kylien autioituminen
Talouden kehityksen epävarmuus ja
talousvaikeuksien lisääntyminen, vaikka
nykyisen kunnan talous olisi kunnossa
Kaikki negatiivinen kehitys pannaan
kuntaliitoksen syyksi, vaikka se
tapahtuisi siitä riippumatta.
Palvelut keskittyvät entistä enemmän
Reuna-alueiden näivettyminen
Isoimmalla mahdollisuus sanella
päätökset
Rikkain maksaa köyhempien velat ja
palvelutason noston, minkä
seurauksena kaikki ovat pian yhtä
köyhiä.
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§ 23
Sivistystoimen työryhmän loppuraportti
Luonnos työryhmä loppuraportiksi on liitteenä.
Ehdotus:
Muokataan ja täydennetään luonnos työryhmän loppuraportiksi lopulliseen
muotoonsa.
Päätös:
Yhteenveto-/ johtopäätösosaa täydennettiin. Muilta osin luonnos hyväksyttiin.
Loppuraportti on tämän pöytäkirjan liitteenä.
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