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Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys

Selvitysryhmän 1. kokous

4.9.2013 klo 17.00 - 18.30.
Jyväskylän kaupungintalo (Vapaudenkatu 32), juhlasali 2. krs.

1. Kokouksen avaus

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen avasi kokouksen. Jarmo Asikainen toimii selvitysryhmän
kokousten puheenjohtajana.

2. Kuntajakoselvittäjien asema sekä selvitysryhmän rooli ja tehtävät

Erityisessä kuntajakoselvityksessä virkamiesvastuulla toimivien kuntajakoselvittäjien asema
on itsenäinen suhteessa kuntiin. Kun kunnat itse hankkivat konsultin tai asiantuntijan kuntarakenteen selvittämiseen, niin kunnat myös määrittelevät yhdessä avustajien roolin ja tehtävät.
Erilaisesta työnkuvasta huolimatta kuntajakoselvittäjät toimivat vuorovaikutuksessa kuntien
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa varmistaakseen työn onnistumisen.

Selvitysryhmä on kuntien luottamushenkilöjohdon ryhmä, johon kuuluvat kuntien valtuustojen
ja hallitusten puheenjohtajat täydennettynä pienpuolueiden edustuksella. Työvaliokunta koostuu kuntajohtajista ja toimii selvitysryhmälle valmistelevana elimenä. Liite 1 Selvitysryhmän ja
työvaliokunnan rooli ja tehtävät.
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Selvitysryhmän ja työvaliokunnan kokoukset rytmitetään teemoihin. Liite 2.

Jatkossa valmistelevaa materiaalia toimitetaan selvitysryhmän jäsenille maanantaisin työvaliokunnan kokousten jälkeen.

3. Selvitysprosessin tilanne
Kokouksessa esiteltiin selvitysprosessin etenemisen vaiheet sekä niiden kytkeytyminen valtakunnallisiin kuntauudistushankkeisiin. Selvittäjät antavat alustavat ehdotukset marrasjoulukuussa ja niistä käydään keskustelua kuntien kanssa. Maaliskuussa 2014 selvittäjät luovuttavat raporttinsa ja tekevät ehdotuksensa.

Selvittäjät ovat keränneet perustietoja eri teema-alueilta. Tietojen keräämistä jatketaan mm.
toimintaympäristön, talouden, selvitysalueen palveluverkon analyysejä varten. Tietoja analysoidaan yhdessä työryhmien, työvaliokunnan sekä selvitysryhmän kanssa. Selvitystyössä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa tietoa ja toiminnassa olevia asiantuntijaryhmiä.

Selvittäjät ovat sopineet kuntien kanssa valtuustotapaamisten ajankohdat. Puolet käynneistä
on jo toteutettu.

Selvityksen välituloksista järjestetään vuoden 2014 alussa kuntalaistilaisuuksia, joihin osallistuvat kuntajakoselvittäjät ja kuntien edustajat. Tässä vaiheessa pääpaino kuntalaisviestinnässä on mediatiedottamisella sekä kuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalaiskontakteissa.

Selvitysryhmän ja työvaliokunnan lisäksi organisoidaan työryhmät. Ryhmiin osallistuvat myös
kuntajohtajat. Liite 3 Työryhmät ja niiden kokoonpanot.

4. Viestintäsuunnitelman esittely

Helinä Mäenpää (Jyväskylän kaupunki) ja Tiina Riuttanen (Muuramen kunta) esittelivät viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelma koskee selvittäjien ja kuntien selvitysorganisaatioiden virallista ulkoista sekä sisäistä viestintää.

5. Selvitysryhmään osallistuvien luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
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Kukin kunta voi maksaa luottamushenkilöille selvitysryhmän kokouksiin osallistumisesta kunnan palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot ja matkustuskorvaukset. Jokainen kunta kustantaa itse selvitystilaisuuksien kokoustiloista ja kokoustarjoiluista aiheutuvat kustannukset. Suurempien tilaisuuksien kustannuksista keskustellaan valtiovarainministeriön kanssa mahdollisesta ministeriön korvauksista.

6. Seuraava kokous

Seuraava selvitysryhmän kokous järjestetään tiistaina 24.9.2013 klo 17.00 Muuramen kunnan
Riihivuoressa.
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Liite 1. Selvitysryhmän ja työvaliokunnan rooli ja tehtävät

Kuntarakennelain 17 §:n mukaan” kuntajakoselvittäjällä on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset kuntien
ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua.”

Selvitysryhmä on kuntajakoselvittäjien ja kuntien luottamushenkilöjohdon yhteinen foorumi,
jossa jäseninä ovat kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot sekä puheenjohtajistojen ulkopuolisten valtuustoryhmien edustajat. Selvitysryhmässä selvittäjät raportoivat selvitysteemoista ja selvitysprosessin kulusta. Selvitysryhmän tehtävänä on välittää kuntien valtuustojen ja luottamushenkilöiden näkemyksiä ja odotuksia selvitystyölle sekä kommentoida selvityksen teemoja ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Tarvittaessa selvitysryhmä ohjeistaa työvaliokuntaa tietojen hankinnassa ja selvitykseen liittyvien tehtävien organisoinnissa.

Työvaliokunta on selvitysryhmää avustava kuntajohtajien ryhmä, joka organisoi ja ohjeistaa
kuntien asiantuntijoiden ja työryhmien työskentelyä kuntajakoselvittäjien tarvitsemien tietojen
saamisessa. Työvaliokunnan sopimusten mukaan kukin kuntajohtaja vastaa oman organisaationsa avusta selvitystyölle. Työvaliokunta kutsuu tarpeen mukaan eri teemojen alueilta asiantuntijoita kokouksiinsa ja selvitysryhmän kokouksiin.

Asiantuntijatyöryhmien tehtävänä on työvaliokunnan apuna organisoida tarvittavien tietojen
hankinta kuntajakoselvittäjien käyttöön. Jokaisessa työryhmässä on selvitysalueen kunnan
asiantuntijaedustus ja lisäksi kaksi kuntajohtajaa.
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Liite 2. Selvitysryhmän kokousaikataulu ja teemat

Aika
4.9.2013
klo 17
24.9.2013
klo 17
8.10.2013

Paikka

Teema

Jyväskylän kaupungintalo

Ryhmän toiminnan käynnistäminen

Muuramen kunta, Riihivuori

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Joutsan kunta, lukio

Seudun elinvoima ja kilpailukyky

Petäjäveden kunta, Miilu

Palvelu ja palveluverkot

Laukaan kunta, Peurunka

Demokratia ja osallistuminen

Hankasalmen kunta,
Revontuli

Kuntatalous ja henkilöstö sekä
tuottavuus

Toivakan kunta, peruskoulun auditorio

Johtaminen ja organisaatio sekä
konsernihallinto ja tukipalvelut

klo 17
29.10.2013
klo 17
19.11.2013
klo 17
10.12.2013
klo 17
14.1.2014
klo 17
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Liite 3. Työryhmät ja niiden kokoonpanot

1. Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta
• Vastuu työvaliokunta, joka kutsuu tarvittavat asiantuntijat. Vastuuhenkilö ja ryhmien koordinaattori on muutosjohtaja Risto Kortelainen Jyväskylän kaupunki.
2. Maankäyttö, asuminen ja liikenne
• Vastuu Verkkarit -ryhmä ja vastuuhenkilö yleiskaavapäällikkö Leena
Rossi Jyväskylän kaupunki sekä kuntajohtajat Juha Valkama ja Kalle
Larsson.
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Vastuuhenkilö sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Laukaan kunta ja jokaisesta kunnasta edustaja sekä kuntajohtajat Teppo Sirniö ja Ari
Ranta-aho.
4. Opetus- ja kulttuuripalvelut
• Vastuuhenkilö palvelujohtaja Jarkko Määttänen Muuramen kunta ja
jokaisesta kunnasta edustaja sekä kuntajohtajat Harri Nissinen ja
Matti Mäkinen.
5. Hallinto- ja tukipalvelut
• Vastuuhenkilö Sami Niemi Muuramen kunta ja jokaisesta kunnasta
edustaja sekä kuntajohtajat Jaakko Kiiskilä ja Reijo Urtti

Tämän lisäksi selvitystä varten on perustettu viestintäryhmä, jonka koordinaattoreina toimivat Helinä Mäenpää (Jyväskylä) ja Tiina Riuttanen (Muurame). Jokainen muu kunta nimeää 1-2 viestinnän vastuuhenkilöä.

