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VALTUUSTOJEN PÄÄTÖKSET

Analyysit
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Syyskuu

KUNTAKOHTAINEN VALMISTELU

Nykytilanteen kuvaus

2014 Tammi-Huhtikuu

Kunta

Keskeiset linjaukset/tavoitteet Jyväskylän selvitysalueen kuntien strategioissa

Hankasalmi

 Kuntalaisten ja yritysten huomioiminen päätöksenteossa
 Tehokkaat ja taloudelliset palvelut

 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Joutsa

 Asiakaslähtöiset, taloudelliset, kilpailukykyiset ja laadukkaat
palvelut
 Tehokas elinkeinopolitiikka
 Asumisviihtyvyys ja muuttovetovoima

 Kunnan aktiivinen kehittäminen

Jyväskylä

 Tehokas elinkeinopolitiikka
 Kuntarakenteiden ja kuntien yhteistoiminnan uudistaminen sekä
eheän ja vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen
 Hyvät ja alueellisesti kattavat palvelut

 Kuntalaisten osallisuus
 Vahva kuntatalous
 Hyvä ja toimiva organisaatio

Laukaa

 Toimivat, laadukkaat ja taloudelliset palvelut
 Yritysten toimintaedellytysten edistäminen
 Asukasluvun kasvu

 Tasapainoinen kuntatalous

Luhanka

 Päijänteen hyödyntäminen kunnan markkinoinnissa,
kaavoituksessa ja liiketoiminnassa
 Luonnon hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa
 Asumisen kehittäminen

 Kuntapalveluiden tehokas tuottaminen omana
palveluna ja ostopalveluna

Muurame

 Yritysystävällisyys ja -aktiivisuus, hyvämaineisuus ja menestys
 Asumisviihtyvyys
 Asukkaiden tarpeista lähtevä ja hyvinvointia edistävä
palveluverkosto

 Talouden tasapaino ja tehokkuus
 Seutuyhteistyö

Petäjäves
i

 Laadukkaat ja kustannustehokkaat, seudullisella yhteistyöllä
toteutetut palvelut
 Yrittäjyyden edistäminen
 Hyvä työllisyys

 Tasapainoinen kuntatalous
 Aktiivinen kuntayhteistyö

Toivakka






 Vahva talous
 Hyvä johtaminen

Uurainen

 Toimivat peruspalvelut
 Puhdas ympäristö

Laadukkaat ja oikein mitoitetut palvelut
Asukkaat mukana palveluiden kehittämisessä
Tehokas ja aktiivinen elinkeinopolitiikka
Viisas maankäyttö

 Tasapainoinen talous
 Kuntayhteistyö
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Selvitysalueen kuntien strategiset valinnat
Talous- ja henkilöstöresurssit
(13)

Palvelut (17)
Laadukkaat, toimivat ja
taloudelliset palvelut (9)

Vahva ja tasapainoinen
kuntatalous (8)
Osaava henkilöstö kehittämässä kuntaa (5)

Kuntayhteistyö palveluissa (8)

Elinvoima ja kilpailukyky (14)
Tehokas elinkeinopolitiikka (8)
Muuttovetovoiman edistäminen (6)

Demokratia ja johtaminen (12)
Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa (7)
Toimiva organisaatio ja
hyvä johtaminen (5)

Yhdyskunta ja ympäristö (9)
Puhdas ympäristö (5)

Sulkeissa maininnat teemasta.
Lähde: Kuntien strategiat
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Eheän yhdyskuntarakenteen edistäminen (4)
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17.10.
2012

Yhdistymissopimus (Kuntarakennelaki 8 §)
Kunnat tekevät kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jossa
sovitaan:
1)

kuntajaon muuttamisen 3 §:n 2 momentissa säädetystä toteuttamistavasta ja
ajankohdasta;

2)

uuden kunnan hallinnon järjestämisen periaatteista;

3)
4)

uuden kunnan nimestä;
10 §:ssä tarkoitetun yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen
jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kesken;
yhdistymishallituksen toimivallasta
yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin
valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä;
yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asemasta uudessa kunnassa;

5)
6)
7)

8)

yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja
lähipalvelujen järjestämisen periaatteista;
9) uuden kunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista;
10) asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä
lähidemokratian toteuttamisen keinoista uudessa kunnassa; sekä
11)

periaatteista, joiden mukaan 41 §:ssä tarkoitettu yhdistymisavustus käytetään
mainitun pykälän 5 momentissa säädettyyn tarkoitukseen.

