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LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA

Khall § 338

Valmistelija hallintojohtaja Seija Kinnunen 06 8883 202

Valtiovarainministeriö
pyytää
kirjeellään
VM162:00/2011
kuntarakennelakiluonnoksesta yleisesti sekä erityisesti lausumaan
kysymyksistä:

lausuntoa
seuraavista

selvitysvelvollisuudesta,
selvitysperusteista
(ml.
poikkeusperusteista)
ja
selvitysvelvollisuuden sisällöstä
- esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä
valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta
- yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä
- sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3.2013 mennessä.
Kunnanhallitukselle on jaettu lausuntopyyntö liitteineen paperisena.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintojohtaja Seija Kinnunen, puh. (06) 8883 202 tai
sähköpostitse seija.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus keskustelee
valmistelutavasta.

lausunnosta

ja

sen

valmistelun

aikataulusta

ja

Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että
1) 17.12.2012 pidetään nykyisen ja uuden kunnanvaltuuston sekä nykyisen
kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteinen iltakoulu
2) lausuntoa valmistellaan virkamiestyönä alustavasti ja käsitellään siten, että
helmikuun
kunnanvaltuustossa
lausunto
hyväksytään
jätettäväksi
valtiovarainministeriölle.

---

-----

Khall § 44

Valmistelija hallintojohtaja Seija Kinnunen 06-8883 202.

Virkamiestyönä on valmisteltu luonnosta kunnan lausunnoksi. Luonnos jaetuissa
asiakirjoissa.
Jaetuissa asiakirjoissa myös keväällä 2012 annettu vastaus kunta- ja
palvelurakenneselvitykseen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintojohtaja Seija Kinnunen, puh. (06) 8883 202 tai 0400
798 011 tai sähköpostitse seija.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus antaa lisävalmisteluohjeita.

Päätös:

Kunnanhallitus antoi lisävalmisteluohjeet.

---

-----

Khall § 57

Valmistelija hallintojohtaja 06-8883 202
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintojohtaja Seija Kinnunen, puh. (06) 8883 202 tai 0400
798 011 tai sähköpostitse seija.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Perhon kunnan lausunnon
kuntarakennelakiluonnoksesta:
Perhon kunta lausuntonaan ilmoittaa seuraavaa:
Perhon kunta katsoo, että kuntarakennelakiluonnos esitetyssä muodossa on
sisällöltään sekava ja sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta esitetyt
linjaukset ovat hataria ja epäselviä. Kuntarakennelain valmistelu kokonaisuudessaan,
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelakia koskevat selvitykset, sekä muut
sosiaalija
terveydenhuollon
järjestämistä
koskevat
selvitykset,
valtionosuuslainsäädännön uudistus ja kuntalain uudistus on keskeytettävä.
Nykyisen kaltaisella sekavalla ja sirpaleisella selvittelymenettelyllä ei saavuteta niitä
tuloksia, mitä on asetettu tavoitteeksi. Kokonaisuus ei ole suunnitellulla menettelyllä
kenenkään hallittavissa.
Päällekkäisyyksiä on karsittava, kuntien ja valtion tehtäväjakoa tarkasteltava uudelleen
ja määriteltävä selkeästi kuntien tehtävät. Tasapuolisella ja oikeudenmukaisella
valtionosuusjärjestelmällä kunnille tulee osoittaa näihin tehtäviin riittävä ja todellisiin
kustannuksiin perustuva rahoitus. Vasta tämän jälkeen voidaan pohtia, millaisella
kuntarakenteella palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti.
Yhteistyöllä ja omalla palvelutuotannolla Perhon kunta pystyy turvaamaan tasokkaat ja
edulliset palvelut, joihin kuntalaiset ovat tyytyväisiä. Perhon kunta on laaja-alainen
maakuntien rajoilla sijaitseva, harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien maaseutumainen
kunta. Perhon kunnan työpaikkaomavaraisuus on 92 %. Maantieteelliset etäisyydet
ovat pitkät kasvukeskuksiin, palvelut ja työpaikat on oltava omassa kunnassa. Pitkistä
etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuen vain itsenäisellä palvelutuotannolla
pystytään tuottamaan Perhossa nykyisen kaltaiset laadukkaat palvelut. Tilanne ei
muutu kuntarajoja siirtämällä. Nykyistä parempaa toiminnallista kuntarakennetta ei voi
perholaisille muodostaa. Vain itsenäisenä kuntana Perhossa voidaan jatkaa kunnan
kehittämistä ja turvata elinkeinojen kehittäminen sekä toimivat lähipalvelut.
Vapaaehtoisella yhteistyöllä ja verkostoitumalla kunnat kykenevät parhaiten tuottamaan
lakisääteiset
lähipalvelut.
Suurilla
hallinnollisilla
yksiköillä
ei
saada
kustannustehokkaampia eikä laadukkaampia palveluja.
Kuntalakia muutettaessa on huomioitava nykyisen perustuslain mukainen
säätämisjärjestys. Kunnallinen itsehallinto on turvattava uudessakin kuntalaissa.
Perhon kunta edellyttää, että päätösvalta kuntien yhdistymisissä säilyy kuntien
valtuustoilla. Tasapuolisen ja oikeudenmukaisen valtionosuusjärjestelmän tulee
mahdollistaa se, että Suomessa on erilaisia ja erikokoisia kuntia. Lähidemokratia
toteutuu taloudellisimmin ja tehokkaimmin nykyisellä kuntarakenteella.

Perhon kunnalla ei ole tarvetta osallistua kuntarakenneselvityksiin. Perhon kunta
kykenee tuottamaan asukkailleen toimivat lähipalvelut itsenäisenä kuntana.
Lopuksi Perhon kunta edellyttää, että valtio on toiminnassaan pitkäjänteinen ja
ennustettava.
Lausuntoon liitetään Perhon kunnan lausunto kunnallishallinnon rakenne -työryhmän
raportista 10.4.2012.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 20

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 0400 517 380.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

-----

