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Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys
Selvitysryhmän 7. kokous
Tiistai 14.1.2014 klo 17.00 – 18:10
Toivakan koulukeskus, Salomonin tie 3, Toivakka

1. Edellisen kokouksen asiat
Todettiin edellisessä kokouksessa käydyt asiat.

2. Selvitysprosessin eteneminen ja ajankohtaiset asiat
Kuntalaistapaamisia järjestettiin selvitysalueen kunnissa 7.- 9.1.2014. Osassa selvitysalueen
kunnista järjestettiin myös valtuustotilaisuudet.
Keskustelua kuntalaistapaamisista ja selvitykseen liittyvistä asioista
 Kuntalaistilaisuuksissa valtaosa vanhempaa väkeä, nuoremman polven edustajia oli vähän paikalla.
 Laajoja tilastotietoja kuntalaisen hankalampi sisäistää.
 Positiivista palautetta saatu kuntalaistilaisuudesta mm. Hankasalmelta.
 Tilaisuuksissa esitettiin epäilys onko tilastomateriaali esitetty tiettyjen lasien läpi ja tarkoituksenhakuisesti?
 Tunnelma oli Muuramessa tunteikas, mutta osallistujat olivat kiinnostuneita kunnan
asioista ja olivat paneutuneet esille nostamiinsa asioihin.
 Petäjävedellä ja Jyväskylässä oli paljon luottamushenkilöiden puheenvuoroja. Jokatapauksessa kuntalaisille annettiin mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.
 Onko selvitystyö tällä hallituskaudella turhaa, jos vapaaehtoisesti ei haluta liittyä eikä
pakkoa ole.
.
3. Kuntajakoselvityksen väliraportoinnin arviointi
Kuntajakoselvittäjät julkaisivat väliraportoinnin joulukuussa 2013. Väliraportoinnin pohjalta
on järjestetty kuntalaistilaisuuksia selvitysalueen kunnissa sekä annettu kunnille mahdollisuus
järjestää valtuustotilaisuudet. Lisäksi väliraportoinnin kommentointia varten on järjestetty eri
sidosryhmätilaisuuksia (ammattijärjestöt, seurakunnat, nuoriso ja selvitysalueen ulkopuoliset
kunnat). Selvitysalueen nykytilaa ja esitettyjä vaihtoehtoja arvioitiin myös valtiovarainministeriön muutostuen työpajoissa.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi

Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
Y-tunnus 0986674-0 SUOMEN VALTIO

Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578
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Kaikissa kunnissa käsitellään väliraportti tammikuun loppuun mennessä. Muurame ja Luhanka eivät todennäköisesti antane lausuntoa väliraportista. Muut kunnat antavat lausunnon kuukauden loppuun mennessä. Laukaan kunnanhallitus on jo hyväksynyt lausunnon.
Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylä
Petäjävesi
Laukaa
Uurainen
Toivakka
Luhanka
Muurame

KV 27.1
KH 20.1
KV 27.1
KH 20.1
KV 27.1.
KV 27.1
KH 13.1
(KV tiedoksi 27.1.)
KV 27.1.
KH 20.1.
KV seuraavalla viikolla
ei todennäköisesti anna lausuntoa
ei todennäköisesti anna lausuntoa

Kommentit ja näkemykset
 Kaikki kuntarakennevaihtoehdot sisältävät Muuramea lukuun ottamatta sellaisia kuntia,
joiden taloutta parhaillaan tasapainotetaan. Jos sairaanhoitopiiri puretaan, niin siitä tulee taloudellisia seuraamuksia ja samaan aikaan on sairaalan investointi.
 Sote-uudistuksen aikataulu on otettava huomioon, koska kuntarakennemuutoksen harkinta
on kuntien näkemyksen mukaan mahdollista vasta lain hyväksymisen jälkeen. Jos kuntajakoselvittäjät tekevät kuntarakenne-esitykset ja sopimukset maaliskuussa, niin ne jäävät ”lojumaan” todennäköisesti syksyyn asti ilman kuntien käsittely. Siten sopimusten valmistelu
sotelain hyväksymisen jälkeen voi olla tarkoituksenmukaista.
 Kuntajakoselvittäjät antavat lopullisen kuntarakennevaihtoehdon tai -vaihtoehtoja siten, että
niissä ei kuitenkaan ole päällekkäisiä vaihtoehtoja. Samoin tehdään ehdotus palvelujen järjestämisestä ja yhdistymisavustusten käytöstä osana sopimusluonnosta.

4. Johtaminen ja organisaatio
Esiteltiin selvitysalueen kuntien organisaatiot ja kuntien konsernirakenteet.

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään tiistaina 11.3.2014 klo 17.00 Uuraisilla (koulukeskus).

