Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen
liittyvästä selvitysalueesta

Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b §:n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa
selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti.
Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset.
Kuntarakennelain 4 h §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä
marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b §:n mukaisesti kuntien
yhdistymistä.
Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta
koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan
tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Kyselyyn
annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee
perustua valtuuston päätökseen.
Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h §:n mukaan 30.11.2013 mennessä.
Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli
viimeistään maanantaina 2.12.2013 klo 16.15 mennessä.
Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen
etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä,
myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko
selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä.
1. Kunta: Lestijärvi
2. Kuntanumero: 421

3. Maakunta/ Landskap: Keski-Pohjanmaa

4. Minkä kunnan tai kuntien kanssa kuntanne selvittää kuntien yhdistymistä? Merkitkää listaan
ensisijaisen selvitysalueenne kunnat.
Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi,
Veteli
5. Ovatko kunnat päättäneet selvitysalueesta yhteneväisesti?
Eivät ole, Kannukselta ja Perholta on tiettävästi erilainen lausunto.
6. Miltä osin kuntien päätökset selvitysalueesta poikkeavat toisistaan?
Osa näkee Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn alueen selvitystarpeen, osa näkee Jytaalueen selvitystarpeen ja osa ei katso selvitystarvetta olevan lainkaan.
7. Onko kunnallanne muita vaihtoehtoisia selvitysalueita, jos on, niin minkä kunnan tai kuntien
kanssa? Ei tässä vaiheessa ole.
8. Täyttääkö ilmoittamanne ensisijainen selvitysalue kuntarakennelain 4 §:n mukaiset
kuntajaon muuttamisen edellytykset sekä 4 c §:n (palveluperuste), 4 d §:n 3 momentin
(työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteet), ja jos kyseessä on 4
e §:ssä mainittu kunta (Helsingin metropolialue), mainitun pykälän mukaiset selvitysaluetta
koskevat perusteet (ks. pykäläliite)?
Kyllä.

9. Aikooko kuntanne hakea poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta
erillisellä hakulomakkeella? Ei.

10. Yhteyshenkilönne yhteystiedot: Esko Ahonen, 050-3823201. esko.ahonen@lestijarvi.fi

