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Kunnanhallituksille

KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROS
Kuntauudistusseminaari 21.3.2012, Helsinki

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän toimeksiannon mukainen selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistuu alkuvuodesta 2012.
Valtiovarainministeriö järjestää selvityksestä aluekierroksen helmi-maaliskuussa 2012.
Selvitys luovutetaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ennen aluekierroksen
käynnistymistä ja se toimitetaan kaikkiin kuntiin sähköisesti.
Valtiovarainministeriö kutsuu kuntanne edustajat (10 henkilöä/kunta, mukaan lukien
henkilöstön edustaja) keskiviikkona 21.3.2012 noin klo 9–15 Helsingin messukeskuksessa järjestettävään Uuttamaata koskevaan kuntauudistusseminaariin.
Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä
sekä keskustella selvityksestä ja erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista alueen edustajien kanssa. Seminaarissa käydään läpi myös jokaista kuntaa
koskevaa kuulemismenettelyä.
Tilaisuuden ohjelma aikatauluineen julkaistaan kuntauudistuksen internet-sivuilla osoitteessa www.kuntauudistus.fi helmikuun alussa. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus tiedotusvälineiden edustajille.
Pyydämme ilmoittamaan kuntanne edustajat kootusti 13.3.2012 mennessä osoitteessa
http://www.webropolsurveys.com/S/66D4589F529CD5B3.par Ilmoittautumislinkki on
tilaisuuskohtainen ja sen kautta on myös mahdollista lähettää etukäteen kysymyksiä uudistuksesta. Kysymyksiä hyödynnetään aluetilaisuuksien valmistelussa.
Mikäli maakunnassanne on kuntia, joiden osalta Kunnallishallinnon rakenne –työryhmä
esittää yli maakuntarajan tapahtuvaa kuntaliitosta, voivat kyseiset kunnat halutessaan
osallistua molempien maakuntien tilaisuuksiin. Kunnat voivat selvityksen valmistumisen
jälkeen ottaa yhteyttä valtiovarainministeriöön.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi
id

Puh. 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
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Tilaisuuteen kutsutaan kuntien lisäksi Suomen Kuntaliiton, maakunnan liiton, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, yhteistoiminta-alueiden, koulutuskuntayhtymien, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ammattijärjestöjen, hiippakuntien, Suomen nuorisovaltuustojen liiton, alueellisten yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin,
THL:n ja Kevan edustajat.

Lämpimästi tervetuloa!

Päivi Laajala
Ylijohtaja, osastopäällikkö
Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja antavat:
- osastosihteeri Sini Paavilainen, sini.paavilainen(a)vm.fi tai (09) 160 32214,
- ylitarkastaja Suvi Savolainen, suvi.savolainen(a)vm.fi tai (09) 160 32217
- neuvotteleva virkamies Katja Palonen, katja.palonen (a)vm.fi tai (09) 160 32202
Tiedotustilaisuuden ja viestinnän osalta lisätietoja antaa tiedottaja Marja-Leena Laakso,
marja-leena.laakso(a)vm.fi tai (09) 160 33028.

JAKELU
Askola
Espoo
Hanko
Helsinki
Hyvinkää
Inkoo
Järvenpää
Karjalohja
Karkkila
Kauniainen
Kerava
Kirkkonummi
Lapinjärvi
Lohja

Loviisa
Myrskylä
Mäntsälä
Nummi-Pusula
Nurmijärvi
Pornainen
Porvoo
Pukkila
Raasepori
Sipoo
Siuntio
Tuusula
Vantaa
Vihti

