
Kertomus valtuustoryhmän toiminnasta 2016 

Esitetty kunnallisjärjestön vuosikokouksessa Nurmossa 23.5.2017 

 

Ryhmän kokoonpano pysyi samana: Pirjo Aittoniemi, Paavo Eloniemi, Hannu Flinkkilä, Kari Hokka-

nen, 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. 

Ryhmän edustajina kaupungin ja kaupunkikonsernin keskeisimmissä elimissä ovat vuonna 2016 

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. Hallitus-

ryhmän puheenjohtajana toimi Aki Ylinen. Kaupunkisuunnittelujaoston puheenjohtajana oli Kari 

Homi ja jäsenenä Paula Sihto, henkilöstöjaoston varapuheenjohtajana Martti Pajulammi ja jäsene-

nä 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), kulttuurilautakunnassa (Pasi 

Kivisaari) ja asukaslautakunnassa (Piia Kattelus). Kaupungin kokonaan omistamissa tai konserniyh-

tiöissä hallituksen puheenjohtajina olivat Seinäjoen Energia Oy:ssä Martti Pajulammi, Sevas Kodit 

Oy:ssä Jorma Kivimäki (varavalt.), SeAmk Oy:ssä Kari Hokkanen, SeLab Oy:ssä Kati Ojaniemi ja 

Rengonharju-säätiössä Jukka Vihriälä (varavalt.). Into Seinäjoki Oy:n hallituksen varapuheenjohta-

jana oli Kari Homi.  

Ylikunnallisissa yhteisöissä ryhmän jäseniä olivat E-P:n liiton maakuntavaltuuston varapuheenjoh-

tajana 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 kuntayhty-

män valtuuston varapuheenjohtajana Hanna Mäkynen (varavalt.). Paavo Eloniemi on ollut Lakeu-

den 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 osaa myös kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mikko Männikkö. 

Yhteistyö kunnallisjärjestön kanssa on sujunut moitteettomasti. 



 Osanotto ryhmäkokouksiin on ollut hyvä ja ryhmä keskusteleva ja aktiivinen. Ryhmä on enimmäk-

seen esiintynyt yhtenäisenä, vaikka ryhmäpäätöksiä ei tehty. Ryhmäpuheenvuorot on useimmiten 

käyttänyt ryhmän puheenjohtaja.  

Toimintavuoden tärkein valtakunnallinen kysymys oli Sote-uudistus, jossa valtuuston mielipiteet 

jakautuivat jyrkästi. Senkin jälkeen kun Sipilän hallituksessa oli sovittu uudistuksen perustuvan 

itsehallinnollisen maakunnan järjestämisvastuuseen, on erimielisyyksiä ollut, tosin vähemmän kuin 

edellisenä vuonna.  Ylivoimainen enemmistö (39 – 12) valtuutetuista lukeutuu hallituspuolueiden 

kannattajiin, mikä on hiljentänyt myös näkyvää kiistelyä uudistuksesta. 

Toinen iso kysymys oli kaupungin organisaatiouudistus, jota valmisteltiin lähes koko vuosi. Keskus-

tan ryhmä vaikutti uudistuksen muotoutumiseen ja korosti, että viimeistään vuoden 2019 alkaessa 

on organisaation toimivuutta arvioitava saatujen kokemusten perusteella. Kauppakeskusratkaisu 

Lakeuden Ankkurin hyväksi jakoi valtuustoa ja keskustan ryhmääkin, kuten myös uudelleen viritel-

ty Vapaudentien jatke; sen ratkaisu siirtyi uudelle vaalikaudelle.   

Vuosi on ollut kaupungille toisaalta menestyksellinen, toisaalta ongelmallinen. Asukasluku on jat-

kanut kasvuaan, tosin hieman aikaisempaa hitaampana. Maakuntaitsehallinnon toteuttaminen 

sekä sen yhteydessä saavutettu laajan päivystyksen sairaalan status keskussairaalalle vahvistavat 

kaupungin keskusasemaa.   

Talous on pysynyt ongelmallisena siitä huolimatta, että toimintoja on kyetty tehostamaan ja mer-

kittäviä säästöjä saatu henkilöstö- ja palvelupuolelta. Investointien kasvu on kuitenkin pitänyt vel-

kaantumisen jatkuvassa nousussa, mihin keskustan ryhmä on kiinnittänyt vakavaa huomiota. 

Osaksi Sipilän hallituksen kuntataloutta vahvistavista toimenpiteistä ja osaksi yleisestä talouskään-

teestä johtuen myös Seinäjoen talous näytti vuoden loppuessa kääntyvän valoisampaan suuntaan. 

Kiinteistöveroa korotettiin vain puolella prosenttiyksiköllä kaup7unginhallituksen esittämän koko 

prosenttiyksikön sijasta; ratkaisu perustui keskustan muotoilemaan kompromissiin. Samalla ryhmä 

totesi, että keskusta ei tule seuraavalla vaalikaudella hyväksymään kiinteistöveroon korotuksia. 

Keskustan valtuustoryhmä voi olla vaalikauden viimeiseen toimintavuoteensa tyytyväinen ja uskoo 

sen osaltaan vaikuttaneen myös vaalivoittoon kevään kuntavaaleissa.  

 

Kari Hokkanen 

Ryhmän puheenjohtaja  


