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Dnro TRE: 8411 /00.01.01/2012

98 § Tampereen kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Kh 4.3.2013 Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

”Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen kunnan- ja
kaupunginhallituksilta sekä lukuisilta muilta viranomaistahoilta ja
sidosryhmiltä lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. Lausunnot on
pyydetty 7.3.2013 mennessä.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan
hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka
tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen
kuntarakenne. Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2012
kuntarakennelakia valmistelevan työryhmän jatkumona syksyllä 2011
käynnistyneelle laajalle selvitystyölle. Työryhmän tehtävänä oli seurata
ja arvioida kunta- ja palvelurakenneselvityksestä saatavaa palautetta,
laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta, tehdä uudistuksen
vaikutusarviointi ja laatia esitys uudistuksen kriteereistä ja
toteuttamistavoista. Lisäksi työryhmän tuli valmistella luonnos
hallituksen esityksestä kuntauudistusta ohjaavaksi rakennelaiksi.

Lakiluonnoksen mukaan kuntarakenneuudistus toteutetaan kuntien
velvollisuudella selvittää kuntien yhdistymistä. Selvitys yhdistymisestä
on laadittava, mikäli yksikin seuraavista kolmesta selvitysperusteesta
osoittaa selvitystarvetta: 1) palveluiden edellyttämä väestöpohja; 2)
työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne; 3) kunnan
taloudellinen tilanne.

Selvityksen tavoitteena on saada aikaan esitys kuntien yhdistymisestä
ja siihen liittyvä yhdistymissopimus. Selvitykseen tulee aina sisältyä
vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja
palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen
vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta
tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio
kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista.

Esityksessä ei laajenneta valtioneuvoston toimivaltaa päättää yleisesti
kuntien yhdistymisestä kuntien valtuustojen sitä vastustaessa.
Päätöksenteko kuntien yhdistymisestä perustuisi pääsääntöisesti
kuntien yhteiseen esitykseen. Ainoa poikkeus tästä olisi erityisen
vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
arviointimenettelyyn kytketty valtioneuvoston toimivalta päättää kuntien
yhdistymisestä.

Tampereen kaupungin näkökulmasta kuntarakennelakiluonnos on
tavoitteiltaan oikea. Yhteiskunnan eheyden, Suomen kilpailukyvyn ja
hyvinvointivaltion turvaamisen näkökulmasta kuntauudistuksen
toteuttaminen on välttämätöntä. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
vaativat kuitenkin lisää johdonmukaisuutta. Uudistuksen edetessä
kansallisen hallituksen on kyettävä selkeään tavoitetilan viestintää
suurilla kaupunkiseuduilla tehtävien selvitysten osalta.
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Esitys Tampereen kaupungin lausunnoksi
kuntarakennelakiluonnoksesta on pykälän liitteenä.”

Yhteyshenkilö: strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:

Kaupunginhallitus päättää

hyväksyä Tampereen kaupungin lausunnon
kuntarakennelakiluonnoksesta.

Edelleen kaupunginhallitus päättää

esittää valtuuston päätettäväksi,

että Tampereen kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta
merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_____

Kv 18.3.2013 Timo Hanhilahti teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

”Sen lisäksi, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi valtuusto toteaa,
että sitä ei ole valmisteltu avoimuudella, jota kaupungin johto on
korostanut. Päätösvalmistelu heikentää valtuuston asemaa, kun tarve
on päinvastainen. Kaupunginvaltuuston viime kokouksessa
yksimielisesti hyväksymä ponsi yhteisen valmistelun periaatteesta jää
tässä asiassa toteutumatta.”

Lasse Oksanen, Jari Heinonen, Terhi Kiemunki ja Aarne Raevaara
kannattivat Hanhilahden tekemää toivomusponsiehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska
kaupunginhallituksen ehdotukseen ei oltu tehty muutosehdotusta se oli
tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko
Hanhilahden tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti.
Koska valtuusto ei ollut yksimielinen oli suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; ne jotka kannattavat
Hanhilahden toivomusponsiehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat toivomusponsiehdotuksen hylkäämistä äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja
52 EI-ääntä, joten Hanhilahden toivomusponsiehdotus oli tullut
hylätyksi ja kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut valtuuston
päätökseksi. (Äänestys 98 §).

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitus Linnamaa Reija/talli, Salkoaho Tuukka/talli,
valtiovarainministeriö@vm.fi

Lisätietoja kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884
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