Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys

Ehdotus kuntien valtuustoille kuntajaon muuttamisesta
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen asetti 11.7.2013 kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntien sekä Jyväskylän kaupungin välille. Selvitystehtävänä oli tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan
arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kunnista.
Ministeriö asetti 1.8.2013 HTM Jarmo Asikaisen kuntajakoselvittäjäksi. YTM, talousneuvos Paavo Kaitokari
ja HTM, MBA Jouko Luukkonen asetettiin kuntajakoselvittäjiksi 2.9.2013.
Selvitysajaksi määriteltiin 1.8.2013 - 31.3.2014. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö päätti 19.2.2014 jatkaa toimeksiantoa syyskuun loppuun 2014 saakka.
Olemme tuottaneet tietoa ja työstäneet niitä elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan näkökulmien mukaisesti: vetovoima ja kilpailukyky, yhdyskuntarakenne ja ympäristö, palvelut, talous- ja henkilöstöresurssit
sekä johtaminen ja demokratia. Olemme analysoineet tietoja ja esittäneet tuloksia tämän jäsennyksen
pohjalta. Oman työmme lisäksi olemme hyödyntäneet kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
asiantuntemusta ja paikallistietämystä. Lisäsi kuntien viranhaltijoista kootut työryhmät ovat tuottaneet
aineistoja, esittäneet johtopäätöksiä sekä raportoineet tuloksistaan. Selvitysraportti valmistui 30.4.2014 ja
on tämän ehdotuksen liitteenä.

Kuntarakennelain edellytykset
Kuntarakennelain 2 §:ssä todetaan, että kuntajaon muuttamisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti
eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.
Kuntarakennelain 4 §:ssä säädetään kuntajaon muuttamisen edellytyksistä. Sen mukaan kuntajakoa voidaan
muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan
toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Kuntarakennelain 4a §:n mukaan kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on kehittää kuntarakennetta 2 §:ssä
tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti ja 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.
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Vaihtoehtoiset kuntarakenneratkaisut
Jyväskylän ja Laukaan ehdotus kuntarakennemuutokseksi
Jyväskylän kaupunki ehdotti 4.3.2013 valtiovarainministeriölle, että valtakunnallisesti merkittävän suuren
kaupunkiseudun 9 − 11 kunnan selvitysalueella voimassa olevan kuntajakolain (29.12.2010 /1698) 15 §:n
perusteella ministeriö määrää toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen.
Jyväskylän kaupunginvaltuusto uudisti 4.3.2013 valtiovarainministeriölle 10.4.2012 antamansa vastauksen
kuntarakennemuutoksen toteuttamisesta seudulla. Samansisältöisen lausunnon antoi 4.3.2013 Laukaan
valtuusto. Kuntien näkemysten mukaan kuntauudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee erityisellä
kuntajakoselvityksellä hakea yhdistymisratkaisua, jossa selvitysalueen kunnat yhdistyvät vähintään kahdeksi kunnaksi. Toinen kunta olisi Jyväskylä, johon yhdistyy Muurame ja kuntajakoselvityksen perusteella
muita kuntia sekä toinen kunta olisi Laukaa, johon yhdistyy kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia.
Selvitysalueen kunnat olisivat kuntien mukaan Jyväskylän seudun seitsemän kuntaa Hankasalmi, Jyväskylä,
Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen sekä lisäksi Joutsa ja Luhanka ja mahdollisesti myös
Keuruu ja Multia.
Kuntajakoselvittäjien alustavat ehdotukset 18.12.2013
Kuntajakoselvittäjät esittivät 18.12.2013 alustavia näkemyksiä vaihtoehtoisista kuntarakennemuutoksista.
Muutosvaihtoehtoja tarkasteltiin kuntarakennelain kriteereiden perusteella sekä sen mukaan kuvattiin eri
vaihtoehtoja mahdollisia etuja ja haittoja. Vaihtoehdot olivat:
 Seutukaupunki (Kaikki yhdeksän kuntaa)
 Ydinkaupunki 1 (Jyväskylä ja Muurame)
 Ydinkaupunki 2 (Jyväskylä, Muurame ja Laukaan Leppävesi)
 MAL-kaupunki 1 (maaseutu, asuminen, liikenne) C1 (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa)
 MAL-kaupunki 2 (Jyväskylä, Muurame ja Laukaan Leppävesi-Lievestuore)
 Työssäkäyntikaupunki (Jyväskylä, Muurame, Toivakka, Laukaa, Petäjävesi ja Uurainen)
 Maaseutukaupunki (Hankasalmi, Laukaa, Toivakka ja Uurainen)
 Maaseutukunta 1 (Joutsa ja Luhanka)
 Maaseutukunta 2 (Joutsa, Luhanka ja Jyväskylän Putkilahti-Oittila)
 Maaseutukunta 3 (Joutsa, Luhanka, Toivakka ja Jyväskylän Putkilahti-Oittila)
Johtopäätökset kuntarakennevaihtoehdoista
Ydinkaupungin ja MAL-kaupungin alue muodostaisi yhdyskuntarakenteellisesti tiiviin kokonaisuuden, mutta ei muodostuisi seudun asukkaiden luonnollisesta työssäkäyntialueesta. Vaihtoehdoissa Ydinkaupunki 2
ja MAL-kaupunki 2 toteutettaisiin osakuntaliitos, jossa Laukaan kunnasta osa siirtyisi uuteen kuntaan, mikä
heikentäisi Laukaan mahdollisuuksia toimia kuntana.
Maaseutukaupungin vaihtoehdon toteuttaminen muodostaisi noin 30 000 asukkaan kunnan, mutta ei olisi
asukkaiden luontaisen asioinnin ja työssäkäynnin kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Käytännössä kunnan toiminnallinen keskus olisi Jyväskylässä.
Jos alueelle muodostettaisiin Jyväskylän ja Laukaan näkemyksen perusteella kaksi uutta kuntaa (ydinkaupunki ja maaseutukaupunki), kunnat eivät muodostaisi asukkaiden luontaisen työssäkäynnin ja asioinnin
mukaista kokonaisuutta. Ydinkaupunki jää työssäkäynnin ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista epätarkoituksenmukaiseksi ja maaseutukaupunki ei ole alueeltaan toiminnallinen kokonaisuus. Nämä kuntaraken-

nemuutokset eivät edistäisi koko alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja palvelujen luontevaa sijoittumista.
Maaseutukunnan vaihtoehdoissa kuntarakennemuutos ei olisi asukkaiden asiointisuuntien mukainen.
Joutsan kunta täyttää työpaikkaomavaraisuuskriteerin (80 %) ja asukkaiden työssäkäynti ja asiointi Jyväskylään on suhteellisen vähäistä. Luhangalta työssäkäynti sekä Jyväskylään että Joutsaan on alle 20 prosenttia. Maaseutukunnan vaihtoehdoissa syntyvien kuntien asukasmäärä olisi alle 20 000 asukasta. Maaseutukuntavaihtoehdoissa ei siten olisi palveluiden edellyttämää riittävää väestöpohjaa.
Seutukaupunki varmistaisi palvelujen tasapuolisen järjestämisen ja siten myös lähipalvelujen turvaamisen
koko selvitysalueella. Seutukaupunki koostuisi työssäkäyntialueesta sekä Joutsan seutukunnasta. Tämä
turvaisi Joutsan ja Luhangan palvelutoiminnan kehittämisen osana uutta kuntaa. Joutsan ja Luhangan kuntien alue osana seutukaupunkia ei kuitenkaan liittyisi luontevasti kaupunkiseudun toiminnalliseen kokonaisuuteen etäisyyksien eikä myöskään kuntalaisten työssäkäynti- ja asiointisuuntautumisen vähäisyyden
vuoksi.

Kuntajakoselvittäjien esityksen perustelut
Alustavissa ehdotuksissa oli yhtenä vaihtoehtona työssäkäyntikaupunki, jonka muodostivat Jyväskylän
kaupunki sekä Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat. Tällainen kunta täyttää
kuntarakennelain tavoitteet ja kuntarakennemuutoksen kaikki edellytykset. Uuden kunnan alue on asukkaiden asumisen, työssäkäynnin, opiskelun ja harrastamisen luontainen elämänpiiri.
Näiden kuntien lisäksi Hankasalmi kuuluu Jyväskylän seutuun ja on myös mukana Rakennemalli 20X0
maankäytön suunnittelussa. Hankasalmen työssäkäynnin ja asioinnin suuntautuminen Jyväskylän kaupunkiin on merkittävää ja jatkuvassa kasvussa, vaikka kunta ei yhdyskuntarakenteellisesti kuulu tiiviiseen kaupunkiseutuun.
Kuntarakennelain kriteereiden perusteella Joutsa ja Luhanka poikkeavat selvästi yhdyskuntarakenteen sekä
työssäkäynnin ja asioinnin osalta kaupunkiseudun kunnista. Siten työssäkäyntialueen ja toiminnallisen kunnan
näkökulmasta kunnat eivät luontevasti kuulu uuden kunnan alueeseen.
Kuntarakennelain 2 § tavoitteiden ja 4 § edellytysten mukaisesti sekä selvitystulosten perusteella on selvitysalueelle tarkoituksenmukaista perustaa uusi kunta, johon yhdistetään Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

Kuntarakennelain 4 §:n mukaiset perustelut
Kuntarakennemuutos parantaa toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä
ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä
Suurten kaupunkiseutujen menestymisessä korostuu seudun vetovoima ja kilpailukyky sekä maankäyttö, asuminen ja liikenne. Jyväskylän kaupunkiseudun kilpailukyky ja vetovoima on ollut hyvä, mutta viime vuosina on
näkynyt merkkejä suhteellisen aseman heikkenemisestä.
Nykyiset kunnat kilpailevat asukkaista ja yrityksistä työssäkäyntialueen sisällä ja siten seudun näkökulmasta
yhteinen päätöksenteko ei onnistu. Tämä heikentää seudun vetovoiman ja kilpailukyvyn yhtenäistä kehittämistä, panostuksia sekä vaikuttavaa yhteistä edunvalvontaa.
Kansantalouden ja alueen tuleva kehitys on edelleenkin epävarmuuden tilassa. Kuntien tuloista valtionosuuksien suhteellinen osuus vähenee ja kuntien omien verotulojen suhteellinen merkitys kuntien taloudessa kasvaa

merkittävästi. Jyväskylän kaupunkiseudulla kaikkien kuntien talous on riippuvainen yhteisestä toimintaympäristöstä ja sen työpaikkojen, asumisen ja palvelujen kehittymisestä.
Elinkeinoelämän kehitystarpeiden ja kuntien taloudellisten haasteiden vuoksi tulevaisuus edellyttää voimakkaampaa panostusta seudun elinvoiman vahvistamiseksi ja kilpailuaseman säilyttämiseksi. Uudessa kunnassa
on mahdollista kehittää yritystoimintaa sekä maankäytön suunnittelua ja asumista ilman kuntien välistä kilpailua. Samoin talouden parantamiseen saadaan verotulojen lisäyksellä uusia mahdollisuuksia.
Talouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen mahdollistuu, kun palveluverkkoja ja resursseja
voidaan tarkastella kokonaisuutena. Suuremmassa kunnassa henkilöstön eläkepoistumaa voidaan hyödyntää
helpommin ja tarkoituksenmukaisemmin. Lisäksi suuri kunta kestää paremmin vuosittaiset talouden vaihtelut.
Seudun ja Keski-Suomen etujen vuoksi tarvitaan voimakkaampaa yhtenäistä ja yksimielistä vaikuttamista valtakunnallisiin päätöksiin kuten valtion aluehallinnon järjestelyihin sekä sote-alueen päätöksentekoon ja tuotantoalueen organisointiin. Samoin on tarve voimistaa vaikuttamista valtion linjauksiin; mm. maantie-, rautatie- ja muihin infrastruktuuri-investointeihin.
Kuntarakennemuutos antaa merkittävän mahdollisuuden hyödyntää seudun vahvuuksia ja sen mukaista kehityspotentiaalia myös suurten kaupunkiseutujen valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Yhdistyneen kunnan päätöksenteko mahdollistaa nykyiseen kuntarakenteeseen ja hajautuneeseen päätöksentekoon nähden yhtenäiset tavoitteet kehittää alueen kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä sekä edistää elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.
Kuntarakennemuutos parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita
Palvelujen kasvupaineet ovat lisääntymässä ikäihmisten määrän kasvun myötä, eivätkä kuntalaisvaateet muidenkaan palvelujen osalta vähene. Kunnat joutuvat sopeuttamaan palveluja ja palveluverkkoja sekä etsimään
uusia tuottavampia toimintatapoja ja myös siirtämään vastuuta kuntalaisille. Asukkaiden elinolosuhteita tarkastellaan nykyisin kuntakohtaisesti eikä oteta huomioon koko seudun asukkaiden yhteistä etua. Uusi kunta
vastaa hyvinvoinnin edistämisestä asukkaiden työssäkäynnin, opiskelun, asioinnin ja harrastusten eli ihmisen
luontaisen elämänpiirin alueella.
Nykyisillä rakenteilla ja erillisillä toimintatavoilla resursseja ohjautuu paljon hallintoon ja tukipalveluihin peruspalvelujen sijaan, kun ylläpidetään useita erillisiä hallinnon yksiköitä, tukipalveluja ja ICT-järjestelmiä. Tehottomuuden lisäksi erilliset pienet yksiköt ovat toiminnallisesti haavoittuvia ja jopa riippuvaisia yksittäisistä asiantuntijoista.
Kaikkien puolueiden 23.3.2014 tekemä sosiaali- ja terveyspalvelujen linjaus ja hallituksen sote -järjestämislain
esitysluonnos 18.8.2014 lisää selvitysalueella painetta arvioida ja suunnitella yhdessä, miten kunnat voivat vaikuttaa palvelujen organisointiin yli 0,8 miljoonan asukkaan sote -alueella. Keski-Suomen ja Jyväskylän seudun
vaikutusvallan turvaaminen edellyttää sisäisesti entistä yhtenäisempää päätöksentekoa ja edunvalvontaa.
Ikäihmisten palvelujen siirtyminen sote-alueen ja tuotantoalueen vastuulle ei poista vaikutuksia kunnan talouteen, koska sote-palvelujen laskutusperusteissa vanhusikäluokkien kasvu nostaa maksuosuuksia.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisestä huolimatta kunnan on huolehdittava, että peruskoulun, varhaiskasvatuksen, yhdyskuntasuunnittelun ja ympäristöhallinnon sekä keskiasteen koulutuksen
palvelut kehittyvät. Näiden palvelujen ja sote-palvelujen integrointitarve kuntalaisten elämänvaiheen perusteella korostuu entisestään.
Uudessa kunnassa palveluverkkoja ja -prosesseja voidaan suunnitella kuntarajoista riippumatta asukaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Samoin hallinto- ja tukipalveluiden sekä vaativien erityispalvelujen yhdistäminen
vapauttaa resursseja kuntalaisten palveluihin.

Uuden kunnan riittävän koon vuoksi voidaan pitää päätöksenteko omassa organisaatiossa turvautumatta vaikeasti ohjattaviin kuntien välisiin yhteistoimintaorganisaatioihin ja -sopimuksiin.
Mahdollisuus vaikuttaa sote-alueen palvelujen järjestämiseen ja järjestämispäätökseen sekä tuotanto-alueen
organisointiin on huomattavasti tuloksellisempaa suuressa kuin pienessä kunnassa. Uuden kunnan suuremmat
resurssit ja alueiden erilaisuuden vahvuudet voidaan yhdistää myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Tämä
mahdollisuus on suurelta osin poliittisen ja ammatillisen johdon osaamisen varassa.
Kuntarakennemuutos parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia
Tällä hetkellä selvitysalueen yhteiset elinvoiman ja kehittämisen tavoitteet puuttuvat ja elinkeinojen kehittämispanokset ovat suurelta osin kuntakohtaisia. Seudun sisällä kuntien välinen kilpailu yrityksistä ei tuo uusia
työpaikkoja työssäkäyntialueelle.
Kuntarakennemuutos parantaa huomattavasti edellytyksiä alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksiin. Yhden kunnan myötä alueelle muodostuu yksi vastuutaho, yhteiset tavoitteet ja kootut yhteiset resurssit, joilla
voidaan edistää koko alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä alueen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Vain osa työssäkäyntialueen kunnista on mukana seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toiminnassa. Uusi
kunta mahdollistaa yhden kehittämisorganisaation toiminnan koko alueella.
Yhdistetyillä resursseilla lisäpanoksia voidaan kohdistaa paremmin yritysten neuvontaan ja toimintaedellytysten parantamiseen. Kunnalla on paremmat edellytykset aluetalouden kasvun parantamiseksi ja kehittyvien
palvelumarkkinoiden tukemiseksi.
Uudessa kunnassa voidaan rakentaa taajamittain ja taajamaryhmittäin aluekehitysmalli, jolla kehitetään alueellista elinvoimaa, elinkeinoja ja yritysten toimintaa. Aluekehitysmalliin kootaan toiminnallisesti myös lähipalvelujen koordinointi ja kuntalaisten lähidemokraattinen vaikuttaminen.
Kuntarakennemuutos parantaa alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta
Hyvin toimiva yhdyskuntarakenne on edellytys asukkaiden hyvinvoinnille ja sujuvalle arjelle. Hyvä yhdyskuntarakenne edellyttää erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelurakenteen
tehostamista ja elinkeinoelämän sijaintiin liittyvien toimintaedellytysten turvaamista.
Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta sekä myös suurelta osin Laukaan kunta ovat yhtenäistä yhdyskuntarakenteellista taajamaverkkoa. Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunta sekä Jyväskylän
kaupunki ovat myös tiivistä työssäkäyntialuetta. Seudun ihmisten luonnollisen elämänpiirin laajentuminen on
tehnyt alueesta yhtenäisen kaupungin, vaikka vanhat hallinnolliset rajat ovat olemassa.
Hajautunut päätöksenteko mahdollistaa epäterveen kilpailun ja osaoptimoinnin, joka voi pahimmillaan hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja heikentää seudun asukkaiden arjen sujuvuutta. Vaikka Jyväskylän seudulle on
laadittu toimivan yhdyskuntarakenteen kehitystä linjaava maankäytön rakennemalli 20X0, on sen tasapainoinen ja yhtenäinen toteutus vaikea tehtävä nykyisellä kuntarakenteella. Erityisesti seudun ennustetun väestönkasvun vaatima hallittu asuntorakentamisen ohjaus edellyttää yhteisiä asuntopoliittisia linjauksia.
Uuden kunnan myötä alueella on yksi toimija, jolla on vastuu koko alueen edun mukaisesta yhdyskuntarakenteen suunnittelusta sekä valtaa suunnitelmien ja kaavojen toteuttamiseen. Kunta parantaa huomattavasti
maankäytön ja asumisen suunnittelua ja siten yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Yhteenveto

Olemme arvioineet, että tulevaisuudessa kuntien välinen riippuvuus lisääntyy edelleen ja siten seudun menestyksen varmistamiseksi paineet yhtenäiseen päätöksentekoon ja toimintaan kasvavat. Selvityksen perusteella
toteamme, että uuden kunnan muodostamisessa on elinvoiman kehittämisen, kuntatalouden ja palvelujen
näkökulmasta enemmän etuja kuin haittoja ja riskeistä huolimatta enemmän mahdollisuuksia.
Kuntarakennelain kriteerien mukaan ja selvityksen perusteella on luontevaa, että uusi kunta muodostuu työssäkäyntialueen kunnista eli Jyväskylän kaupungista sekä Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnista. Hankasalmen kunta kuuluu toiminnallisesti alueeseen, kun otetaan huomioon kuntalaisten asiointi ja työssäkäynti Jyväskylään. Joutsan ja Luhangan kunnat eivät ole Jyväskylän seudun työssäkäyntialuetta
eivätkä toiminnallista kokonaisuutta.
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Joutsan ja Luhangan kuntien on tarkoituksenmukaista lisätä yhteistyötä palveluissa, erityisesti tukipalveluissa. Tulevaisuudessa on tarve arvioida näiden kuntien yhdistymisen
mahdollisuutta. Joutsan ja Luhangan kunnat ovat lisääntyvässä määrin yhteistyössä Jyväskylän seudun kanssa,
joten on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon näiden kuntien kanssa tehtävä yhteistyö huomioon jo uuden
kunnan suunnitteluvaiheessa.
Uuden kunnan yhteistyö on välttämätön koko maakunnan, sen kuntien ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa.
Luonteva yhteistyösuunta on myös Keuruun kaupunki ja Multian kunta, koska näiden kuntien asukkaiden pääasiallinen asiointisuunta on Jyväskylän seutu.
Jyväskylän kaupunkiseudun kuntayhteisöt, yliopisto ja korkeakoulut sekä Jämsän ja Äänekosken kaupungit
ovat solmineet valtion kanssa kasvusopimuksen keväällä 2013. Kuntayhteisöt ottavat kasvusopimuksessa sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisen huomioon strategioissaan, kaavoituksessa ja omistajapolitiikassa. Lähitulevaisuudessa uusia kasvumahdollisuuksia tuo Äänekoskelle suunniteltu biotehdas teollisuuden suurinvestointi ja maakunnan laajat liikenneinvestoinnin.

Kuntajakoselvittäjien ehdotus
Ehdotamme, että 1.1.2017 perustetaan uusi kunta, Jyväskylän kaupunki, johon kuuluvat nykyiset Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat. Tämä
kuntarakennemuutos on kuntarakennelain 2 §:n tavoitteiden mukainen ja täyttää 4 §:n edellytykset.
Ehdotamme kunnille, että esityksemme käsitellään kuntien valtuustoissa 30.3.2015. Sitä ennen kunnissa
on varattava kuntalaisille ja muille asianosaisille mahdollisuus tehdä kuntarakennelain 7 §:n mukainen
huomautus yhdistymisesityksestä 30 päivän kuluessa.

Jyväskylässä 30.9.2014
Kuntajakoselvittäjät

Jarmo Asikainen

Paavo Kaitokari

