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KUNTAJAKOSELVITYKSEN TEKEMINEN
Khall 24.10.2013 § 131
Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta ovat
tulleet voimaan 1.7.2013. Lakiin on lisätty kuntarakenneuudistuksen
toteuttamiseksi määräajan voimassa olevat säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kielilakia on muutettu siten, ettei kuntien yhdistyminen
heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia.
Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on on erityisesti vahvistaa
kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta
pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita.
Selvitysvelvollisuuden piirissä ovat kaikki alle 20.000 asukkaan kunnat ja taloudellisesti heikossa asemassa olevat kunnat sekä työpaikkaomavaraisuus- , työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteilla
muita kuntia. Käytännössä selvitysvelvollisuus on säädetty lähes kaikille kunnille.
Selvitysvelvollisten kuntien tulee 30.11.2013 mennessä ilmoittaa valtiolle, keiden kuntien kanssa selvitys tehdään.
Kokkolan kaupunki on tehnyt asiassa esityksen alueen kunnille. Esityksen mukaan:
1. Käynnistetään maakunnan kunnat ja Kruunupyyn käsittävä kuntarakenneselvitys. Mikäli tähän selvitystyöhön haluaa osallistua joku
maakunnan ulkopuolinen kunta, se on järkevää hyväksyä
2. kunnilta kysytään, ovatko ne valmiita vaihtoehtoisesti esittämään
erityisen kuntajakoselvityksen tekemistä
3. vastauksia pyydetään 31.10.2013 mennessä.
Kjoht:
Kokkolan kaupungin esitys kuntajakoselvityksen etenemisestä Keski-Pohjanmaalla on keskustelun avaus asiassa maakunnan tasolla.
Kokkolan kanssa käydään neuvotteluja asiassa 30.10.2013 Toholammilla. Täten esitetty aikataulu ei ole mahdollinen päätöksien osalta.
Kunnanjohtaja esittää, että asiaa käsitellään uudestaan seuraavassa

kokouksessa, joka pidetään viikolla 45.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 05.11.2013 § 139
Kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto on käynyt neuvotteluja
asiasta Jyta-kuntien kesken 19.9.2013 Vetelissä ja Jyta-kuntien ja
Kokkolan kesken 30.10.2013 Toholammilla.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää edelleen kunnanvaltuustolle ehdotettavaksi,
- että Halsuan kunta kannattaa vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen
tekemistä koko maakunnan alueelle (Halsua, Kannus, Kaustinen,
Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli),
- että yhdistymiselvityksen tavoitteena on mahdollisten kuntaliitosten
lisäksi selvittää kuinka kunnat pystyisivät tekemään entistä laajempaa yhteistyötä keskenään
- Halsuan kunta toivoo, että laajan sote-alueen muodostamiseksi
käynnistettävään mahdolliseen rakenneselvitykseen osallistuisi myös
maakunnan ulkopuolisia kuntia.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt § 59
Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Hotakainen teki esityksen
erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi.
Esitystä ei kannatettu.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että kuntaluetteloon lisättiin Kruunupyyn kunta.

