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LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA
Lestijärven kunta toteaa lausuntonaan, että rakennelakiluonnos on sekava,
hajanainen, valmistelultaan puutteellinen, epäselvä sekä kokonaisuudessaan
epäonnistunut. Nykyisen kaltaisella sekavalla ja sirpaleisella selvittelymenettelyllä ei saavuteta niitä tuloksia, jotka on asetettu tavoitteeksi. Nykyinen
suunnittelu ei ole ollut kenenkään hallittavissa.
Kuntarakennelakia ei pitäisi viedä ollenkaan tässä muodossa eteenpäin, vaan
valmistelu olisi aloitettava uudelleen alusta. Uudelleen valmistelussa on syytä
huomioida kaikki mahdolliset lakiin vaikuttavat osatekijät ja viedä valmistelua
näiden asioiden kanssa yhdessä rinnakkain eteenpäin (vrt. Sote uudistus).
Perusteluna edellä olevalle haluamme lausua:
*kuntauudistuksen valmistelua voidaan pitää puutteellisena, koska kuntia ei
ole riittävästi kuunneltu asiaa valmisteltaessa
*rakennelakiluonnos on sisällöltään epämääräinen ja näin ollen selvitysvelvollisuutta koskevia kriteerejä ei ole määritelty riittävän selkeästi
*esityksessä jää epäselväksi uusien mahdollisten kuntien tulopohja, koska
valtionosuusuudistuksesta ei ole tässä vaiheessa mitään täsmällistä tietoa
*rakennelakiluonnoksen esittämä 20.000 asukkaan väestöpohja sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämiseen on erittäin epämääräinen ja ristiriitainen
samanaikaisesti annettujen sote-linjausten kanssa
*rakennelakiluonnoksen mukana lähetetyt sote-linjaukset eivät ole oikeastaan
mitään linjauksia, vaan vain toteamus siitä, että asia on vaikea ja sitä on
selvitettävä erikseen
*rakennelakiluonnoksessa esitetty 50 syntyvän ikäluokka perusopetuksen
järjestämiseen on perusteeton

*kunnille 15.11.2012 toimitettujen ja annettujen sote-linjausten lisäksi sosiaalija terveyspoliittinen ministerityöryhmä on joulukuussa tehnyt uudet linjaukset,
jotka ovat keskenään ristiriitaisia
*Erva-alueiden selvityshenkilöt saanevat raporttinsa valmiiksi helmikuun
loppuun mennessä, joten tämän lausunnon valmistelu- ja antamisvaiheessa ei
ole uusista sote-linjauksista riittävästi tietoa.
*joulukuussa annetut sote-linjaukset noin 20.000-50.000 asukkaan
väestöpohjasta ovat sekavia ja kuntakenttää hämmentäviä
Rakennelakiluonnos ei vastaa kuntien talouspohjaan liittyviin kysymyksiin.
Valtionosuusjärjestelmän uudistus on pahasti kesken. Näin ollen kuntia ei
voida velvoittaa rakenneselvityksiin ainoastaan sen tiedon varassa, minkälaisia yhdistymisavustuksia kuntaliitoksiin saataisiin. Kuntauudistuksen
vaikutukset on pohjauduttava tarkempiin analyyseihin.
Tähän kaikkeen edellä olevaan viitaten hallituksen tulisi nyt ensisijaisesti
keskittyä kokonaisuudessaan onnistuneen sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen yhdessä kuntien kanssa.
Lestijärven kunta pitää huomattavasti parempana laaja-alaista kuntien välistä
yhteistyötä sote- ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisessä kuin
alueellista kuntajakoselvitystä.
Lestijärven kunta uudistaa huhtikuulla 2012 antamansa vastaukset valtiovarainministeriön kyselyyn kuntauudistuksesta.
Lopuksi todetaan, että mikäli syrjäisyysluvun laskenta olisi oikeudenmukainen,
niin Lestijärven kunnalla olisi mahdollisuus poikkeamiseen selvitysalueesta
rakennelakiluonnoksen esittämällä tavalla.
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