HUOMAUTUS EHDOTUKSESTA HAUSJÄRVEN KUNNAN, LOPEN KUNNAN JA RIIHIMÄEN
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26.5.2015

(HAUSJÄRVEN KUNNAN, LOPEN KUNNAN JA RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YHDISTYMISTÄ KOSKEVA ESITYS)
Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki päättivät 30.9.2013
laatia kuntarakennelain 4 §:n mukaisen selvityksen kuntien yhdistymisestä.
Kuntarakenneselvitystyön ensimmäinen vaihe käynnistettiin konkreettisesti,
kun kuntien valtuustot kokoontuivat Riihimäelle yhteiseen aloitusseminaariin 11.12.2013. Selvityksen ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Hausjärven ja Lopen kunnanvaltuustoille sekä Riihimäen kaupunginvaltuustolle
tietopohja, jonka perusteella kunnat tekivät 29.9.2014 päätökset etenemisestä kuntarakenneselvityksen toiseen vaiheeseen eli varsinaiseen kuntaliitosneuvotteluvaiheeseen.
Kuntarakenneselvityksen toinen vaihe käynnistettiin konkreettisesti
22.10.2014 valtuustojen nimeämän neuvotteluryhmän järjestäytymiskokouksella. Neuvotteluryhmä on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa. Neuvotteluryhmän työtä ovat tukeneet kuntajohtajista koostuva projektiryhmä, kuntaliitossopimustyöryhmä, demokratiatyöryhmä sekä toimialakohtaiset työryhmät sekä FCG Koulutuksen johtava konsultti Jarkko Majava.
Selvityksen aikana asiaa on käsitelty kuntien valtuustojen iltakouluissa ja
seminaareissa ja säännöllisesti hallituksissa. Kuntalaisten mielipiteitä yhdistymiseen liittyen on kuultu kevään aikana kuntien verkkosivuilla ja kuntien ja kaupungin toimipisteistä saatavilla olevalla kyselyllä. Kyselyn tulokset
on saatettu valtuutetuille tiedoksi.
Kuntarakenneselvityksen toisen vaiheen tuloksena on syntynyt ehdotus
yhdistymisesitykseksi (kuntarakennelain 5–7 §), ehdotus yhdistymisesitykseen kuuluvaksi yhdistymissopimukseksi (8 §) sekä asiaa taustoittavana
aineistona kuntarakenneselvityksen loppuraportti.
Kuntarakennelain 7 §:n mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan
asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä
huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on
tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusta koskeva kuulutus on
kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista nähtävilläoloajan jälkeen lausunnon ja tekee
kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle.
Kuntalaisille esitellään ehdotusta yhdistymisesitykseksi ja yhdistymissopimukseksi sekä kuntarakenneselvityksen pääkohtia kuntakohtaisissa tilaisuuksissa kesäkuussa 2015. Lisäksi kuntalaisille jaetaan kesän aikana kirjallinen tiivistelmä mahdollisen kuntaliitoksen vaikutuksista kuntalaisten arkeen, kunnallisiin palveluihin ja kunnallisiin päätöksentekorakenteisiin. Tiivistelmä laaditaan selvitysaineiston pohjalta Hausjärven, Lopen ja Riihimäen viranhaltijoiden yhteistyönä. Se on sisällöltään sama kaikissa kolmessa
kunnassa.
Esityslistan liitteet:
–
–
–

Ehdotus yhdistymisesitykseksi, liite nro 85/Khall 26.5.2015
Ehdotus yhdistymissopimukseksi, liite nro 86/Khall 26.5.2015
Kuntarakenneselvityksen loppuraportti, liite nro 87/Khall 26.5.2015

Yhdistymisesitys, yhdistymissopimus ja loppuraportti asetetaan kunnanhallituksen toimesta nähtäville 9.6.–31.7.2015 väliseksi ajaksi kuntarakennelain 1 §:ssä ja hallintolain 41 §:ssä säännellyn mukaisesti.
Valmistelija kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ehdotuksen yhdistymisesitykseksi, ehdotuksen yhdistymissopimukseksi ja kuntarakenneselvityksen
loppuraportin sekä saattaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
Kunnanhallitus päättää asettaa yhdistymisesityksen 9.6.–31.7.2015 väliseksi ajaksi yleisesti nähtäville varaten kunnan asukkaille ja muille, jotka
katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.
Yhdistymisesityksen ohella kunnanhallitus asettaa yleisesti nähtäville ehdotuksen yhdistymissopimukseksi sekä asiaa taustoittavan kuntarakenneselvityksen loppuraportin. Näistä liitosesityksen liiteaineistoista ei voi
tehdä muistutusta.
Kunnanhallitus toteaa, että kesän aikana kaikkiin kunnan kotitalouksiin jaetaan Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteinen kirjallinen tiedote kuntaliitosprosessista ja mahdollisen kuntaliitoksen vaikutuksista kuntalaisten arkeen, kunnallisiin palveluihin ja kunnallisiin päätöksentekorakenteisiin. /kj
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 41 §
8.6.2015

Khall 262 §
11.8.2015

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus Hausjärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin yhdistymisesitykseksi on ollut yleisesti nähtävillä 9.6.–31.7.2015 välisen ajan.
Kunnan asukkailla ja muilla, jotka katsovat asian koskevan itseään, on ollut
mahdollisuus tehdä huomautus yhdistymisesityksestä 31.7.2015 kello
15.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä Hausjärven kunnalle saapui yksi huomautus.
Huomatuksen on tehnyt Ryttylän kyläyhdistys ry 31.7.2015, ja se käsittelee
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta Ryttylän näkökulmasta. Huomautukseen liittyy lähes 1 300 ihmisen allekirjoittama vetoomus Ryttylän
terveyspalvelujen puolesta. Huomautus on liitteenä nro 129/Khall
11.8.2015.
Perusterveydenhuollon järjestämisestä Hausjärven kunnan alueella ja
hausjärveläisille vastaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.
Kunnanjohtaja on 31.7.2015 toimittanut huomautuksen terveyskeskukselle
tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.
Kuntarakenneselvityksen projektiryhmä kokoontuu elokuun puolivälissä ja
käsittelee kaikki Hausjärven kunnalle, Lopen kunnalle ja Riihimäen kaupungille saapuneet huomautukset. Käsittelyn perusteella projektiryhmä tekee neuvotteluryhmälle ehdotuksen siitä, onko huomautusten johdosta aihetta muuttaa yhdistymisesitystä. Tässä yhteydessä voidaan soveltuvin

osin tarkastella myös yhdistymissopimusta, vaikka siitä ei ole voinut tehdä
huomautusta.
Kunnanhallitukselle esitetään, että tässä vaiheessa se ainoastaan merkitsisi tiedoksi Ryttylän kyläyhdistyksen huomautuksen. Varsinaisesta kannanotosta huomautuksen sisältöön eli kuntarakennelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kunnanhallituksen lausunnosta on määrä päättää neuvotteluryhmän kokouksen jälkeen syyskuussa.
Vaikka kuntarakennelain mukaisen huomautuksen tekemiselle varattu
määräaika on päättynyt, vapaamuotoista palautetta asiasta voi toki edelleen antaa ja kysymyksiä esittää. Kuntarakenneselvityksessä syntynyt aineisto on jatkossakin nähtävillä kunnan www-sivuilla
( http://www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/Sivut/Kuntarakenneselvitys/ ).
Valmistelija kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Ryttylän kyläyhdistys ry:n
31.7.2015 tekemän huomautuksen. /kj
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:
Ote, liite ja ilmoitus muutoksenhakukiellosta:
Ryttylän kyläyhdistys ry (huomautuksessa ilmoitettuun osoitteeseen), Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

