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1.

Kokouksen avaaminen
Ohjausryhmän puheenjohtaja Arimo Koivisto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio on toimitettu suoraan ohry:n jäsenille.
Hyväksytään edellisen kokouksen (9.12.2019) muistio.

3.

Ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen
Henkilöstön edustajat
Kuntaliitosselvitysten valmistelussa on huomioon otettava mm. kuntarakennelaki (1698/2009) sekä YT-lain (449/2007) sääntely.
Kuntarakennelain 7.3 § mukaan yhdistymisesityksen valmistelu toteutetaan
yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) säädetään. -> YT-lain 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka
koskevat:
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
YT-lain mukaan neuvotteluvelvollisuus täyttyy, kun asiassa on menetelty 5
§:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla: laajakantoiset tai henkilöstöä
yleisesti koskevat asiat tulee käsitellä kunnan yhteistoimintaelimessä (5.2 §).

Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan (6.1 §)
Yhteistoimintavelvoite voidaan katsoa täytetyn myös silloin, kun työntekijät, joita
asia koskee, ovat osallistuneet asian valmisteluun itse tai edustajiensa välityksellä, eikä asiassa ole tämän jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Työnantajan on tällaisessa valmistelussa tuotava ilmi, että käsittely korvaa yhteistoimintamenettelyn.

Honkajoen kunnan YT-toimikunnan kokouksessa 17.12.2019 § 7 on esitetty
henkilökunnan edustajien nimeämistä kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.
Honkajoen kunnan henkilöstön edustajaksi esitetään rkm Tapio Kallioniemeä ja varajäseneksi lehtori Kalle Männistöä.
Ehdotus: Ohjausryhmä myöntää henkilöstön edustajille puhe- ja läsnäolooikeuden, päättää henkilöstön edustajien lukumäärästä ja pyytää järjestöjä /
kuntaa nimeämään edustajat.
Päätös: Ohjausryhmä päätti seuraavaa:
-

4.

myönsi henkilöstön edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeuden ohjausryhmän
kokouksiin
henkilöstön edustajia yksi per kunta
nimesi samalla Honkajoen kunnan henkilöstön edustajaksi Tapio Kallioniemen ja varaedustajaksi Kalle Männistön
pyytää Kankaanpään kaupungin henkilöstöjärjestöjä nimeämään oman
edustajansa ja varaedustajansa

Tiedotussuunnitelma
Ohry 9.12.2019
Tiedottaminen / kuuleminen: mm. henkilökunta, sidosryhmät, kuntalaiset ja
media:
Todettiin, että tiedottaminen on hyvä toteuttaa keskitetysti esim. yksi edustaja molemmilta paikkakunnilta. Kuntajohtajat yhdessä Kankaanpään markkinointi ja viestintäosaston kanssa laativat ehdotuksen viestintäsuunnitelmasta seuraavaan ohry:n kokoukseen.
Ohry 20.1.2020:
Päätös:
Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma ja nimetään ohjausryhmän sihteeriksi
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna. Viestintäsuunnitelma
liitteenä.

5.

Yhdistymisselvityksen laatiminen
Ohry 9.12.2019
VM myöntää avustusta kuntaliitosselvitykseen osallistuneille kunnille yhdistymiseen liittyvästä esiselvityksestä aiheutuviin erilliskustannuksiin, kuten
esimerkiksi ulkopuolisen konsultin suorittamaan selvitystyöhön, mutta ei
kuntien tavanomaisen virka- ja luottamushenkilötyön puitteissa tapahtuvaan
toimintaan.
Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % selvityksen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista, kuitenkin enintään 40 000 euroa.
Jatkuva haku, vapaamuotoinen hakemus. Avustusta voidaan hakea myös
takautuvasti, mikäli selvitys on täyttänyt avustuksen myöntämiselle asetetut
ehdot. Hakemuksen liitteeksi työsuunnitelma esiselvityksen toteuttamisesta
sekä selvityksen arvioidut kokonaiskustannukset (alv 0%).
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat suoraan selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset kuten esimerkiksi konsulttipalkkiot, konsultin matkakulut, painatuskustannukset, tilastomateriaalin hankinta tai kyselytutkimusten teettäminen.
Avustuksella ei tueta kokoontumisista aiheutuvia kustannuksia.
Ohry 20.1.2020:
Mika Hatanpää on pyytänyt Perlaconilta tarjousta yhdistymisselvityksen tekemisestä.
Tarjous esitellään kokouksessa.
Ehdotus: Ohjausryhmä päättää
1. yhdistymisselvityksen laatimisen aikataulusta
2. yhdistymisselvityksen tekijästä
3. VM:n avustuksen hakemisesta
Käsittely:
•Keskusteluissa kävi ilmi Honkajoen kunnan ensisijainen tavoite kuntaliitosneuvottelujen käymisestä vapaaehtoisuuden pohjalta.
•Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa päätettiin pyytää Perlaconilta tarjousta vapaaehtoisen kuntaliitosselvityksen tekemisestä. Tänään VM:ltä tulleen tiedon mukaan VM esittää erityiseksi kuntajakoselvittäjäksi Eero
Laesterää (Perlacon).
•Ohjausryhmässä keskusteltiin erikoiseksi muodostuneesta tilanteesta, jossa kahden täysin samaan aikaan tehtävän erillisen selvityksen tekijänä olisi
sama toimija.
Päätös: Ohjausryhmä päätti seuraavaa:

-

-

Merkitään tiedoksi VM:n lausuntopyyntö kuntarakennelain (1698/2009) 4
luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta. Liitteenä.
VM ehdottaa selvityksen tekijäksi Eero Laesterää. Merkitään tiedoksi.
Todetaan, että vapaaehtoista kuntaliitosselvitystä ei tässä tilanteessa
tehdä eikä nimetä selvittäjää, koska VM tullee asettamaan erityisen kuntajakoselvittäjän.
Avustusta ei haeta, koska VM maksaa kuntaliitosselvityksen

Liitteenä Perlaconin jättämä tarjous yhdistymisselvityksen tekemisestä. Todettiin Perlaconin tarjouksen rakenteen olevan tarkoituksenmukainen ja sisältävän selvityksen kannalta olennaiset asiat.

6.

Muut asiat
Kuntien johtoryhmät kokoontuvat yhteiseen palaveriin valmistelemaan tarvittavien työryhmien nimeämistä.

7.

Seuraava kokous
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään ma 10.2. klo 18.30 Kankaanpäässä.

8.

Kokouksen päättäminen
Ohjausryhmän puheenjohtaja Arimo Koivisto päätti kokouksen klo 17.37.
Muistion koosti

Mika Hatanpää
kaupunginjohtaja

