
Kuntaliitosselvitys Honkajoki ja Kankaanpää  MUISTIO 2/2020 

 

Ohjausryhmän kokous 
Aika:  10.2.2020 klo 18.30  
Paikka:  Kankaanpään kaupungintalo 
Osallistujat:  

Honkajoen kunta 
 Tapio Rauhala 
 Aulis Vehmasto 
 Jukka Alanko 
 Arimo Koivisto 
 Hannu Uusihonko 
 Ulla Norrbo 
 
  

Henkilöstön edustajat: 
 Tapio Kallioniemi  
 
 
 

Kankaanpään kaupunki 
Kauko Juhantalo 
Heidi Viljanen 
Tapio Hietaoja 
Katri Kujanpää 
Jari Koskela 
Kari Kähkönen 
Sofia Latvajärvi 
Mika Hatanpää 
 
Kristiina Yli-Rajala 
 
Johanna Luotolinna, sihteeri 

   Eero Laesterä, Perlacon Oy, VM:n ehdottama kuntajakoselvittäjä 

   
1. Kokouksen avaaminen 

 
Ohjausryhmän puheenjohtaja Arimo Koivisto avasi kokouksen klo 18.37. 
Käytiin esittäytymiskierros. 
 
     

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Muistio on toimitettu suoraan ohry:n jäsenille. 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (20.1.2020) muistio. 
 

 
3. Ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen 

 
Henkilöstön edustajat 
Ohjausryhmä on edellisessä kokouksessaan myöntänyt henkilöstön edusta-
jille puhe- ja läsnäolo-oikeuden ohjausryhmän kokouksiin (yksi henkilöstön 
edustajia per kunta). 

Honkajoen kunnan henkilöstön edustajiksi on nimetty: Tapio Kallioniemi ja 
varaedustajaksi Kalle Männistö. 

Todettiin Kankaanpään kaupungin henkilöstöjärjestöjen edustajat: Kristiina 
Yli-Rajala (Juko) ja varaedustaja Eevaliisa Toivola (Jyty). 



 
4. Kuntajakoselvitys 

 
Kankaanpään kaupunki (kh 27.1.2020 § 24) ja Honkajoen kunta (kh 
30.1.2020 § 17) ovat omalta osaltaan antaneet Valtiovarainministeriölle lau-
sunnon kuntajakoselvityksestä sekä erityisen kuntajakoselvittäjän nimeämi-
sestä.  
 
VM:n / kuntaministeri Paateron päätöstä asiasta ei ole vielä tullut. VM odot-
taa valtuustojen päätöksiä (Kankaanpää 10.2., Honkajoki 12.2.). 
 
Kuultiin Eero Laesterän esitys liittyen erityisen kuntajakoselvityksen tekemi-
seen. Esitys pöytäkirjan liitteenä. 
 
Todettiin, että ohjausryhmä on yksimielinen valmistelun toteutustavasta 
Laesterän esityksen perusteella.  
 
 

5. Kuntaliitosselvityksen työryhmät  
 
Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä on pyytänyt kuntien johtoryhmiä yhtei-
sesti miettimään tarvittavien työryhmien nimeämistä. Johtoryhmät ovat ko-
koontuneet 28.1.2020. 
 
Johtoryhmien yhteisenä näkemyksenä oli, että valmistelutyötä tehdään täs-
sä vaiheessa eri toimialoilla viranhaltijoiden toimesta ilman erityisten työ-
ryhmien nimeämisiä. Johtoryhmät yhdessä toimivat varsinaisena työryhmä-
nä.  
 
Merkittiin tiedoksi Kankaanpään ja Honkajoen johtoryhmien esitys. 
 
 

6. Jatkoajan pyytäminen valmistelulle  
 
Kuultiin Eero Laesterän esityksen yhteydessä valmistelujen aikataulusta, jo-
ka on jäljessä alustavasta suunnitelmasta. Laesterä ehdotti, että ohjausryh-
mä pyytää valmistelulle jatkoaikaa. 
 
Päätettiin, että pyydetään valmistelulle kolme viikkoa jatkoaikaa. 

 
 

7. Jatkovalmistelujen aikataulu 
 
Laesterä esitti, että järjestetään valmistelun yhteydessä tilaisuudet kuntalai-
sille, erilliset tilaisuudet valtuustoille sekä yhteisesti valtuustoille.  
 
Tulevasta aikataulusta ja järjestettävistä tilaisuuksista päätetään johtoryh-
mien kokouksessa perjantaina 13.2. 
 



 
8. Muut asiat 

 
Ei muita asioita.  

 
9. Seuraava kokous 

 
Seuraava ohjausryhmän kokouksen ajankohta päätetään johtoryhmien ko-
kouksessa perjantaina 13.2. 

 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Ohjausryhmän puheenjohtaja Arimo Koivisto päätti kokouksen klo 19.25.

  


