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KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN
LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA
Khall § 341

Valmistelija toimistosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.

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.
Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen, eli viimeistään maanantaina 2.12.2013 klo 16.15 mennessä.
Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa
selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla
webropol -lomakkeella. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva
kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen.
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.
Valtuusto on linjannut asiaa 21.10.2013 pidetyssä iltakoulussa.
Kokkolan kaupungin ja Jyta-kuntien kanssa pidettiin neuvottelu 30.10.2013.
Alajärven kaupunki on kutsunut Perhon, Kyyjärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin
kunnat sekä Lapuan kaupungin neuvotteluun 4.11.2013.
Perhon kunnanvaltuuston 20.2.2013, § 20 ptk-ote, VM:lle 10.4.2012 päivätty lausunto
kunnallishallinnon rakenne -työryhmän raportista ja Sosiaali- ja terveysministeriölle
4.3.2013 päivätty lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviin
linjauksiin jaetuissa asiakirjoissa.
VM:n kirjeet kuntarakenneuudistuksesta ja Perhon kunnan alustavat vastaukset
jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 0400 517 380 tai
jukka.hillukkala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- Perhon kunta antaa valtionvarainministeriölle esityslistan oheismateriaalin mukaisen
ilmoituksen ja että
- yhdistymisselvityksen tavoitteena on selvittää, mikä on optimaalinen kuntarakenne
Keski-Pohjanmaalla ja kuinka kuntien yhteisiä palvelurakenteita kannattaa kehittää ja
- mikäli terveydenhuolto edellyttää laajemman, 158.000 asukkaan sote-alueen (Kokkola,
Kruunupyy, Kalajoki-alue, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli)
muodostamista, on Perhon kunta vaihtoehtoisesti mukana tässä selvityksessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kvalt § 85

Perhon kunnan vastaukset valtiovarainministeriölle esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 0400 517 380.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi
todistaa:
Perhossa 27.11.2013

Armi Kirvesmäki
pöytäkirjanpitäjä

