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Aika:

5.9.2013 klo 9.00 – 10.45

Paikka:

Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä:

Hannu-Pekka Kivistö
Markku Rintamäki
Matti Hiipakka
Maarit Berghäll
Harri Mäkiranta
Jutta Lillberg-Puskala
Hannu Martikkala
Juhani Eilola
Sakari Männistö
Markku Kujanpää
Pekka Mikkonen

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

Poissa:

Jari Isohella
Seppo Kangas

Kurikka, 1. varapj
Kurikka

34
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.

35
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Teknisen toimen työryhmä on pitänyt aikaisemmin kolme kokousta.
Kahden ensimmäisen osalta pöytäkirjat on tarkastettu seuraavassa
kokouksessa. Kolmannessa kokouksessa, kun uusista kokouksista
ei ole ollut tietoa, on menettelynä ollut kahden tarkastajan valinta ja
heidän suorittamansa pöytäkirjan tarkastaminen.
Kun nytkään ei ole tietoa uuden kokouksen tarpeellisuudesta on
syytä noudattaa kolmannen kokouksen osalta noudatettua tarkastusmenettelyä.
Siht. päätösehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Hiipakka ja Sakari Männistö.
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36
Selvitystyöryhmien jatkovalmistelu
Selvitystoimikunta 29.8.2013 asia 64:
Selvitystoimikunta on kokouksessaan 27.6.2013 merkinnyt tiedoksi
selvitystyöryhmien väliraportit. Kuntarakennetyöryhmän sihteeristö
on 13.8.2013 käynyt keskustelua selvitystyön alustavista johtopäätöksistä ja selvityksen suuntaviivoista jatkovalmisteluun liittyen päätyen siihen, että jatkotyön linjauksena analysoidaan kuntafuusiovaihtoehtoa. Kaikki selvitystyöryhmät valmistelevat vielä asioita ja johtopäätöksiään kuntaliitosvaihtoehdosta.
Sihteeristön kokouksen pohjalta ja toimeksiannosta selvitysmies on
lähettänyt oheisen kirjelmän selvitystyöryhmille:
”Arvoisat SJK-selvitystyön työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit,
Selvitysmiehen alustavan arvion mukaan pitkällä aikavälillä elinvoimainen
ja kilpailukykyinen kuntarakenne syntyisi Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen
kuntien fuusiosta.
Alustavista johtopäätöksistä ja selvityksen suuntaviivoista keskusteltiin
kuntarakennetyöryhmän sihteeristössä 13.8. Asian varsinainen käsittely on
selvitystoimikunnan kokouksessa 29.8.
Selvitystyön syventämiseksi selvitysmiehen toimeksiantona työryhmille on
 tehdä työryhmän teemasta SWOT‐tarkastelu, jossa mahdollisen
SJK‐liitoksen hyödyt ja haitat tuodaan selkeästi näkyviin
 tehdä palvelu‐ ja henkilöstötarpeiden ennakointi, mitkä olisivat mahdollisen integraation ja siitä seuraavan harmonisoinnin keskeisimmät kysymykset?
Työryhmien analyysi toivotaan olevan selvitysmiehen käytössä 13.9. mennessä.
Selvitysterveisin,
Janne Antikainen”

Ehdotus:
Selvitystoimikunta päättää merkitä tiedoksi selvitystyöryhmien työn
jatkovalmistelun toimeksiannon.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Teknisessä toimessa on valmisteltu aikaisemmalla alatyöryhmäjaolla jatkotoimeksiannon mukaisesti SWOT-taulukot vahvuuksista,
heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Valmistelu (liite 36) on
tehty pääosin Seinäjoella ja osittain käsitelty alatyöryhmissä sekä
osin lähetetty muihin selvityskuntiin kommentoitavaksi. Uusimpien
tarkennuksien ja täydennysten osalta kommentteja ei ole ehditty
saada esityslistan lähettämiseen mennessä.
SWOT-taulukoiden lisäksi on pyritty ennakoimaan keskeisiä kysymyksiä palvelu- ja henkilöstötarpeiden osalta mahdollisen integraation ja sitä seuraavan harmonisoinnin kannalta.
Vaikka jatkotoimeksianto liittyy selkeästi fuusiovaihtoehtoon, valmistelun yhteydessä on toistuvasti todettu, että huomattava osa varsinkin heikkous- ja uhkatekijöistä joudutaan kohtaamaan riippumatta
siitä, jatketaanko toimintaa nykyisellään, laajemmalla yhteistyöllä
sopimuspohjalta vai yhdistyen.
Lisäselvitystä annetaan tarvittaessa kokouksessa.

Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi suoritetun lisävalmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen työryhmän jatkoraportiksi teknisen toimen osalta.

Päätös:

Teknisen toimen työryhmä hyväksyi liitteenä jaetut valmistelut yksimielisesti siten, että teknisen toimen hallintoa koskevaan taulukkoon
vahvuuksia koskevaan osaan lisättiin toimivaa organisaatiota koskevaan kohtaan täsmennyksenä sana nykyisin sekä taulukon jälkeiseen tekstiin kolmannelle riville lueteltujen uhkien osalta selvennyksenä sana taulukossa sekä muilta osin keskustelun jälkeen muutoksitta. Valmistelut työryhmän hyväksymässä muodossa ovat pöytäkirjan liitteenä 36.
Lisäksi teknisen toimen työryhmä esitti yksimielisesti huolestumisensa siivouksen ja ruokahuollon osuudesta, jotta se huomioitaisiin
riittävästi hallinto, henkilöstö ja talous –työryhmän selvityksessä ottaen huomioon, että asia koskee teknistä tointa Kurikassa ja Jalasjärvellä.

37
Kilpailukyvyn ja kehityksen alustavaa taustatarkistelua
Selvitystoimikunta 29.8.2013 asia 66:
Kuntarakenneselvityksen selvitysmies Janne Antikainen on valmistellut kilpailukyvyn ja kehityksen alustavaa taustatarkastelua, liite 66.
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Ehdotus:
Selvitystoimikunta päättää merkitä tiedoksi selvitysmiehen kilpailukyvyn ja kehityksen alustavan taustatarkastelun.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi selvitystoimikunta päätti pyytää selvitystyöryhmiltä myös lyhyemmän aikajänteen tarkastelua, eli SVOT-analyysi vuoteen 2020
ja SVOT 2020 eteenpäin.
-

-

-

Selvitystoimikunnan liite on varsin laaja, eikä sitä ole tässä yhteydessä mahdollista käydä tarkemmin läpi. Edellä ilmenevällä tavalla
ehdotus selvitystoimikunnalle on ollut taustatarkastelun tiedoksi
merkitseminen.
Kokouksessa on kuitenkin lisäksi päätetty pyytää selvitystyöryhmiltä
myös lyhyemmän aikajänteen tarkastelua eli SWOT-analyysiä vuoteen 2020 ja SWOT 2020 eteenpäin.
Ottaen huomioon selvitystoimikunnan kokouksen ajankohdan ei tällaista lisätoimeksiantoa ole ehditty alatyöryhmissä tai edes viranhaltijatasolla käsitellä. Toisaalta teknisen toimen osalta laaditut SWOTanalyysit eivät ole olleet määrävuoteen sidottuja, vaan yleisempiä
tarkasteluja. Mahdollista on myös, että nykyisellä muutosvauhdilla
uusiutuvassa toimintaympäristössä ei vuosisidonnaisella tarkastelulla saavutettaisikaan olennaisesti oikeampaa näkemystä tulevasta
kehityksestä.

Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi selvitystoimikunnan
päätöksen siten, että mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään sen
mukaan, kuin tehty päätös käytännössä sitä edellyttää.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

38
Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin kuntaselvitykseen ja mahdolliseen yhdistymiseen liittyvistä asioista yleisesti.
Keskusteltiin teknisen toimialan yhtiöistä selvityskunnissa todeten,
että asiasta ei ole ollut käytettävissä uutta tietoa.
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Päätös:

Työryhmä päätti yksimielisesti esittää huolestumisensa myös teknisen toimialan yhtiöitä koskevan selvityksen etenemisestä.

39
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

Matti Hiipakka
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