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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
Alijäämän kattamista ja erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan
kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyä koskeva sääntely (110 §, 118 §, 119
§)
Pidättekö ehdotettuja alijäämän kattamista koskevia muutoksia tarkoituksenmukaisina? Miltä osin?
§:n 110 liittyvät muutokset, joiden perusteella taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa
huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä ovat perusteltuja ja
täsmentävät sääntelyä.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyä
koskevaan sääntelyyn ehdotetaan velvoitteita toimenpideohjelman käsittelyyn ja
raportointivelvollisuuteen liittyen. Pidättekö ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina? Miltä osin?
Esityksessä ehdotetaan, että valtiovarainministeriö voisi laissa säädetyin edellytyksin tehdä
arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja niitä koskevien valtuuston päätösten perusteella ratkaisun
kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi myös
uutta arviointimenettelyä käynnistämättä. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena?
§ 118: Esityksen mukaan ratkaisu erityisen selvityksen tarpeellisuudesta voitaisiin tehdä myös uutta
arviointimenettelyä käynnistämättä tilanteessa, jossa aiemmassa arviointimenettelyssä esitetyt ja
kunnan päättämät toimenpiteet eivät ole toteutuneet ja arviointimenettelyn edellytykset täyttyvät
edelleen. Joidenkin kuntien osalta voitaisiin siis päättää kuntarakennelain mukaisen erityisen
selvityksen käynnistämisestä uutta arviointimenettelyä aloittamatta. Mahdollisuus em. menettelyyn
on perusteltua, jotta em. tilanteissa on mahdollisuus toimia nopeutetusti kestämättömän tilanteen
korjaamiseksi.

Kunnan ja kuntayhtymän hallintoa koskeva sääntely (23 §, 42 §, 56 §, 58 §, 90 §)
Esityksessä ehdotetaan, että hallintosääntöön tulee jatkossa ottaa määräykset sopimusten hallinnasta.
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena?
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Koska ostopalvelut muodostavat merkittävän osuuden kuntien järjestämissä palveluissa, on
sopimusten hallintaan hyvä kiinnittää huomiota myös lain tasolla. Sopimusten hallinnan vastuiden
määritteleminen hallintosäännössä on tarkoituksenmukaista.
Esityksessä ehdotetaan muutoksia johtajasopimuksen hyväksymistä koskevaan sääntelyyn sekä
kuntayhtymän perussopimusta koskevaan sääntelyyn (perussopimuksen sisältöä koskevat
muutosehdotukset sekä kuntayhtymän toimielinten poliittisen suhteellisuuden vaatimus). Lisäksi
ehdotetaan muutoksia aloiteoikeutta koskevaan sääntelyyn. Pidättekö ehdotettuja muutoksia
tarkoituksenmukaisina? Miltä osin?
Ehdotetut muutoksen johtajasopimuksen hyväksymistä koskevaan sääntelyyn ovat perustellut ja
selkeyttävät kunnanhallituksen roolia työnantajan edustajana.

Aloiteoikeutta koskevan sääntelyn muutokset ovat tarkoituksenmukaisia. Aloiteoikeuden
laajentaminen lisää osallisuutta ja käsittelyn määräaikaan liittyvän sääntelyn muutoksen tavoite
nopeuttaa kuntalaisaloitteiden käsittelyaikataulua on perusteltu.

Kuntayhtymän toimielinten poliittisen suhteellisuuden vaatimuksen muutos on perusteltu, kun
tavoitteena on asiantuntemuksen lisääminen ja omistajaohjauksen tehostaminen.

Sähköistä kokousta koskeva sääntely (99 §, 100 §)
Pidättekö ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina? Miltä osin?
Väliaikaisesti voimassa olevat vastaavat säännökset sähköisistä kokouksista on käytännössä testattu
toimiviksi ja koettu tarpeellisiksi.
Ehdotuksessa ei ehdoteta muutoksia sähköistä päätöksentekomenettelyä koskevaan sääntelyyn. Jos
kunnassanne/kuntayhtymässänne on käytössä 100 §:n mukainen sähköinen päätöksentekomenettely,
onko tätä koskeva sääntely koettu toimivaksi? Ellei, kuinka sääntelyä tulisi kehittää?
-

Kuntayhtymien rakennejärjestelyjä koskeva sääntely (62 a §, 62 b §)
Voidaanko ehdotettavan kuntayhtymien yhdistymistä ja kuntayhtymän jakautumista koskevan sääntelyn
katsoa olevan tarkoituksenmukaista kuntayhtymien tehtävien uudelleenjärjestelyjen toteuttamiseksi?
-

Muut huomiot
Muut huomionne lakiesityksestä
Valtuuston tehtäviin lisättävä rahoitustoiminnan periaatteista päättäminen on perusteltua
riskienhallinnan näkökulmasta.
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