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KOKOUKSEN AVAUS

8.3.2013

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.2 1.

Sh 2

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

8.3.2013

Esitys:
todettaneen
Kokous
lailliseksi
päätösvaltaiseksi.
ja
Tästä
puhelinkokouksesta sovittiin hallituksen varsinaisessa kokouksessa
6.3.2013. Kokouskutsu-esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse
7.3.2013.
Päätös:

Sh 3

§

Todettiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

8.3.2013

Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:

A

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Sanila-Aikio ja Anna Morottaja.
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ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

8.3.2013

Saamen kieliturvasihteerin (SJ) esitys:
Hyväksytään seuraava asioiden käsittelyjärjestys:

5

§ Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

6

§ Muut esille tulevat asiat

7

§ Ilmoitusasiat

8

§ Kokouksen päättäminen

Päatös: Hyväksyttiin.

4
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LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA

6.3.2013

Hallitus linjasi kunta- ja palvelurakenneuudistusten jatkoa iltakoulussaan 5.6.2012
sekä antoi 6.6.2012 tiedonannon eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä.
Linjausten mukaan hallitus määrittele kuntauudistusta ohjaavan rakennelain
valmistelun pohjaksi kriteerit, joiden pohjalta kunnat voivat käynnistää tarvittavat
selvitykset ja muodostaa uudet kunnat. Kriteerien valmistelu annettiin
kuntarakennelakityöryhmän tehtäväksi. Työryhmän valmistelemat tarkemmat kriteerit
vahvistettiin hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä 27.6.2012, muistio
liitteenä 1.
Kyseessä oleva kuntarakenneluonnos on valmisteltu hallituksen linjausten pohjalta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike
Lakiin
kuntien
lisättäisiin
säännökset
kuntarakennelaiksi.
muutettaisiin
selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin
kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan
kielilain muuttamista eräiltä osin.
Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa (liite 2) mm. saamelaiskäräjiltä
kuntarakennelakiluonnoksesta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä:
selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja
selvitysvelvollisuuden sisällöstä:
esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä,
valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta,
yhdistämisavustuksien ehdoista ja määrästä,
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakennetta koskevien linj austen mukaisesti.
-

-

-

-

-

Liitteenä saamelaiskäräjien lausunto 1.4.2012 kunnallishallinnon rakennetyöryhmän
selvityksestä (liite 3) ja muistio saamelaiskäräj ien ja valtionvarainministeriön
rakenneuudistuksen
koskien
kunnallishallinnon
28.9.2012
tapaamisesta
jatkovalmistelua (liite 4).
4 toimitettu jäsenille hallituksen 6.3.2013 (3/2013) esityslistan
Liitteet 1
mukana, joten niitä ei lähetetä enää uudestaan tämän esityslistan mukana.
—

Saamen kieliturvasihteerin (SJ) esitys:

hyväksyy
Hallitus
valtiovarainministeriöön.

lausuntoehdotuksen

toimitettavaksi

.1..

tark.

1
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6.3.2013

Päätös (6.3.2013):

Hallitus kävi asiasta lähetekeskustelun. Todettiin, että lausuntoehdotus
vaatii edelleen kehittämistä. Päätettiin, että jäsenet toimittavat omat
asian
esittelij ä
Sun
Jomppaselle
kehittämisehdotuksensa
mahdollisimman pian, viimeistään to 7. pnä maaliskuuta. Päätettiin, että
hallitus pitää lausunnon käsittelyä ja hyväksymistä varten puhelinkokouksen pe 8. pnä maaliskuuta 2013 klo 10.00.
Merkittiin, että jäsen Ilmari Tapiola poistui kokouksesta (klo 15.50) tämän pykälän
käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Merkittiin, että pj Klemetti Näkkäläjärvi poistui kokouksesta (klo 16.00) tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Sh 5

§

Saamen kieliturvasihteerin esitys (SJ):

8.3.2013

Hallitus hyväksyy hallituksen jäsenten esittärnien kommenttien pohjalta
lausuntoehdotuksen,
toimitettavaksi
tarkistarnani
valtiovarainministeriöön (liite 5).
Päätös:

Hallitus hyväksyi lausuntoluonnoksen korjauksinja lisäyksin.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

8.3.2013

Ei ollut.

Sh 7

§

ILMOITUSASIAT

8.3.2013

Ei ollut.

Sh 8

§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

8.3.2013

Kokous päättyi klo 10.55.

(E1LJ4

Heikki Paltto
Kokouksen puheenjohtaja

Sun Jornjphen
kokouksen pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneen sen vastaavan kokouksen
kulkua.
7
Tiina Sanila-Aikio
pöytäkirj antarkastaj a

‘‘Ånna Morottaj
pöytäkirj antarkastaj a

