Kuntauudistus sinipunan häikäilemätön junttaushanke
Sinipunahallituksen runttaaman kuntauudistuksen ylimielinen, kuntien ja maakuntien päättäjiä ja
oppositiopuolueita sekä kansalaisia väheksyvä toimintamalli on tullut Helsingistä kuntiin ja
maakuntiin.
Tämä näkyy mm. siinä, että sinipunavoimat vasemmistosta kokoomukseen estivät kunta- ja
palvelurakenneuudistuslausunnon antamisen Oulun kaupunginvaltuustoltakin. Keskustan osaksi jäi
vain eriävän mielipiteen kirjaus Oulun kaupunginhallituksen lausuntoon sekä keskustelu
tiedoksiannosta.
Sama häikäilemätön sinipunajunttaus toimi 4.6.2012 Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa.
Maakuntavaltuusto oli 28.11.2011 kokouksessaan yksimielisesti päättänyt, että
”Maakuntavaltuusto ottaa omalta osaltaan kantaa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen”.
Kuitenkaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen 16.4.2012 antamaa kuntauudistuslausuntoa
ei tuotu, vaatimuksista huolimatta maakuntavaltuustolle tiedoksi 4.6.2012 kokoukseen. Kun
lausuntoa ei tuotu tiedoksi, maakuntavaltuuston keskustan valtuustoryhmä (43 valtuutettua) esitti
kuntauudistusasian ottamista asialistalle. Tätäkään ei sinipuna hyväksynyt. Sen vuoksi
julkaisemme maakuntavaltuuston keskustan ryhmän yksimielisen kannanoton
kuntauudistukseen:
”Kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee tehdä kuntia ja asiantuntijoita aidosti kuullen sekä
yhteisymmärryksessä kuntien kanssa.
Maan hallitus ei saa kaapata valtaa kuntarakenteiden muuttamisesta itselleen kuntien mielipiteistä
piittaamatta.
Kuntien pakkoliitokset tulee torjua. Myöskään taloutta ei saa käyttää pakkoliitoksiin. Kuntien
pienuudesta ei saa sakottaa. Kuntaliitosselvitykset tulee perustua kuntien vapaaehtoisuuteen.
Vaikeuksiin ajautuneiden kriisikuntien kohdalla voi valtio tarvittaessa panna käytäntöön
arviointimenettelyn vanhaa käytäntöä noudattaen, mutta tehostaen.
Mikäli suurkuntia toteutetaan tulee liitokset perustua vapaaehtoisuuteen, tutkimuksiin ja
vaikuttavuusarviointeihin.
Valtiovalta ei saa lisätä kunnille velvoitteita ja tehtäviä ilman riittävän rahoituksen järjestämistä.
Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja rakennelaki edellyttävät toisen lausuntokierroksen
toteuttamista sen jälkeen, kun kunnille on tiedotettu uudistuksen kokonaisuudesta mm. seuraavista
asioista:
-

maakuntaliitojen ja kuntayhtymien tulevaisuus
kuntien rahoitus ja tehtävät
perusterveyshoidon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalisten palvelujen järjestelmä,
rahoitus ja rakenteet
kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja lähidemokratian toteutuminen

Uudistuksen aikataulu on liian tiukka. Uudet kunnat aikaisintaan vuonna 2017, jolloin on uudet
kunnanvaltuustot. On kyse perustuslailla suojatusta kunnallisesta itsehallinnosta. Sen vuoksi
uudistuksen valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa.”

Tätä kannanottoa keskustan maakuntavaltuutetut eivät saaneet esittää kokouksessa. Näin se
sinipunavoimien häikäilemätön kuntauudistus jyllää kunnissa ja maakunnissa. On aika murtaa
sinipunan ja erityisesti yksityistämistä ja markkinavoimien yksinvaltaa tukevan
kokoomuksen ylimielinen valta vaaleissa.
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