Kertomus valtuustoryhmän toiminnasta 2015
Esitetty kunnallisjärjestön vuosikokouksessa Peräseinäjoella 27.4.2016

Ryhmän kokoonpano pysyi samana: Pirjo Aittoniemi, Paavo Eloniemi, Hannu Flinkkilä, Kari
Hokkanen, Kari Homi, Piia Kattelus, Pasi Kivisaari, Juha Konttas, Jouni Korpela, Markku Lahtinen,
Mikael Luotola, Mervi Mäenpää, Kati Ojaniemi, Martti Pajulammi, Paula Sihto, Irene Turenius,
Ritva Västi ja Aki Ylinen.
Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kari Hokkanen, varapuheenjohtajiksi Juha Konttas ja
Aki Ylinen sekä sihteeriksi Paavo Eloniemi.
Valtuustokauden puolivälissä toteutettiin kaupunginhallituksessa sovitut vaihdokset: Kari
Hokkasen tilalle Martti Pajulammi ja hänen tilalleen varajäseneksi Mikael Luotola. Samalla
hallituksen I varapuheenjohtajaksi siirtyi Aki Ylinen.
Ryhmän edustajina kaupungin ja kaupunkikonsernin keskeisimmissä elimissä ovat vuonna 2015
toimineet valtuutetut tai varavaltuutetut seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtajana Kati Ojaniemi, kaupunginhallituksen jäseninä Aki Ylinen (I vpj.), Pirjo
Aittoniemi, Irene Turenius, Juha Konttas ja Martti Pajulammi sekä heidän varajäseninään samassa
järjestyksessä Markku Lahtinen, Paula Sihto, Mervi Mäenpää, Kari Homi ja Mikael Luotola.
Hallitusryhmän puheenjohtajana toimi Aki Ylinen. Kaupunkisuunnittelujaoston puheenjohtajana
oli Kari Homi ja jäsenenä Paula Sihto, henkilöstöjaoston varapuheenjohtajana Martti Pajulammi ja
jäsenenä Mikael Luotola.. Taloustoimikunnan puheenjohtajana oli Kati Ojaniemi ja jäsenenä Aki
Ylinen.
Lautakunnista keskustalla oli edelleen puheenjohtajuus sosiaali- ja terveyslautakunnassa (Paula
Sihto), varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa (Mervi Mäenpää), kulttuurilautakuunnassa (Pasi
Kivisaari) ja asukaslautakunnassa (Piia Kattelus). Kaupungin kokonaan omistamissa tai
konserniyhtiöissä hallituksen puheenjohtajina olivat Seinäjoen Energia Oy:ssä Martti Pajulammi,
Sevas Oy:ssä (johon fuusioitui Marttilan Talli Oy) Jorma Kivimäki (varavalt.), SeAmk Oy:ssä Kari
Hokkanen ja Rengonharju-säätiössä Jukka Vihriälä (varavalt.). SEEK-liikelaitoksen ja Frami Oy:n
yhdistyttyä Into Oy:ksi sen hallituksen varapuheenjohtajaksi tuli Kari Homi.
Ylikunnallisissa yhteisöissä ryhmän jäseniä olivat E-P:n liiton maakuntavaltuuston
varapuheenjohtajana Paula Sihto ja maakuntahallituksen jäsenenä Kari Hokkanen, MYR:n
varapuheenjohtajana ja E-P:n koulutuskuntayhtymä Sedun yhtymävaltuuston puheenjohtajana
Martti Pajulammi, E-P:n sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä Pirjo Aittoniemi sekä Eskoon
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston varapuheenjohtajana Hanna Mäkynen (varavalt.).
Paavo Eloniemi on ollut Lakeuden Etapin hallituksen puheenjohtaja ja Jorma Kivimäki E-P:n
pelastuslaitoksen.

Valtuusto kokoontui 11 kertaa ja ryhmä yhtä usein, tavallisesti valtuuston kokousta edeltävänä
sunnuntaina. Kokouksiin on ottanut osa myös kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mikko Männikkö.
Yhteistyö kunnallisjärjestön kanssa on sujunut moitteettomasti.
Osanotto ryhmäkokouksiin on ollut hyvä ja ryhmä keskusteleva ja aktiivinen. Ryhmä on
enimmäkseen esiintynyt yhtenäisenä, vaikka ryhmäpäätöksiä ei tehty. Muutamissa yksittäisissä
kysymyksissä mielipiteet jakautuivat, kuten kaupungin osallistumisessa SJK Oy:n
jalkapallostadionin rahoittamiseen sekä suhtautumisessa kolmen kyläkoulun lakkauttamiseen.
Ryhmäpuheenvuorot on useimmiten käyttänyt ryhmän puheenjohtaja.
Toimintavuosi oli eduskuntavaalivuosi. Kaksi ryhmän jäsentä, Pasi Kivisaari ja Paula Sihto, olivat
ehdokkaina ja saivat molemmat suuren äänimäärän, mutta kumpikaan ei tullut valituksi. Vaalien
läheisyys ja erityisesti kiivas keskustelu sote- ja kuntauudistuksesta vaikutti valtuuston
työskentelyyn. Valtuustokauden alussa solmittu ns. runkosopimus kokoomuksen kanssa menetti
kokonaan merkityksensä, ja kaikissa yleispoliittisissa kysymyksissä sinipunaenemmistö esiintyi
yhtenäisenä. Jyrkin vastakohtaisuus oli sote-uudistuksessa, joissa sinipuna piti kiinni
isäntäkuntamallista ja pakkoliitosten mahdollisuudesta, kun taas keskusta, perussuomalaisilta
hieman epävarmaa tukea saaden, oli toisella kannalla.
Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Sipilän halitus linjasi uudistuksen itsehallinnollisen
maakunnan järjestämisvastuuseen perustuvaksi. Kun ylivoimainen enemmistö (39 – 12)
valtuutetuista lukeutuu nyt hallituspuolueiden kannattajiin, on näkyvä kiistely uudistuksesta
hiljennyt.
Kunta- ja sotauudistuksen lisäksi valtuustoa puhuttivat varsinkin lastensuojelun kustannusten kova
nousu sekä turvapaikanhakijoiden yllättävä lisääntyminen ja vastaanottokeskusten perustaminen
Seinäjoelle. Lastensuojelukysymyksessä keskusta oli aktiivinen ja sen ryhmäaloitteen perusteella
tehtiin laaja selvitys ja toimenpideohjelma. Turvapaikkakeskustelussa keskusta on edustanut
maltillista linjaa.
Vuosi on ollut kaupungille toisaalta menestyksellinen, toisaalta ongelmallinen. Asukasluku on
jatkanut nopeaa kasvuaan. Myös maakuntaitsehallinnon toteuttaminen vahvistaa kaupungin
asemaa. Talous on pysynyt ongelmallisena siitä huolimatta, että toimintoja on kyetty
tehostamaan ja merkittäviä säästöjä saatu henkilöstö- ja palvelupuolelta. Investointien kasvu on
kuitenkin pitänyt velkaantumisen jatkuvassa nousussa, mihin keskustan ryhmä on esittänyt
vakavaa huomiota. Toistaiseksi ei kuitenkaan käännettä ole näköpiirissä.
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