Valtuustoaloite: Seutuyhteistyön lisääminen

Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain Keskusta-järjestöt kokoontuivat seutupalaveriin 25.2.2020. Yhteinen
näkemys oli, että alueen kunnat ovat monella tapaa samanlaisten haasteiden edessä. Asukasluvun
väheneminen luo paineita järjestää palveluja uudella tavalla. Kuntarajat eivät saa olla esteenä yhteistyölle ja
seudullinen yhteistyö tulisi saada aktiivisemmaksi sekä uusia avauksia tulee tehdä avoimin mielin. Palveluja
ja esimerkiksi viranhaltijoiden työpanosta tulisi voida hyödyntää puolin ja toisin naapurikuntien kesken.
Aikoinaan toimineen Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen myötä kuntien välinen yhteistyö oli
konkreettisempaa, mutta edelleen säännölliset tapaamiset kuntien välisen yhteistyön hengessä olisivat
tärkeitä.
Tälläkin hetkellä palveluja järjestetään yhteistyössä. Mänttä-Vilppula kuuluu Keurusselän ympäristön- ja
terveydensuojelutoimistoon ja maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueeseen, joissa molemmissa
Keuruun kaupunki toimii isäntäkuntana. Sote-palvelut järjestetään yhteistyössä Juupajoen kunnan kanssa ja
kuntien uusi rooli tulevassa sote-maakunnassa/hyvinvointialueessa tulee edellyttämään kunnilta
yhteistyötä. Seudullisessa yhteistyössä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Yhtenäiset
toimintamallit ja periaatteet helpottaisivat myös kuntalaisten arkea, voisivat tuoda kustannussäästöjä
kunnille ja erityisesti yhteistyötä tarvitaan palveluiden turvaamisessa ja elinvoiman kehittämisessä. On myös
muistettava, että normaalioloissa tehtävä yhteistyö luo pohjaa toiminnalle mahdollisissa poikkeusoloissakin.
Luontevaa olisi laajentaa yhteistyötä erityisesti kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja sivistystoimen
sektoreille. Maankäyttökysymyksissä olisi hyvä, että naapurikuntien kesken on yhtenäinen linja. Laki on
valtakunnassa kaikille sama, mutta tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat. Kaavoituksen ja rakennusjärjestysten
tulisi olla yhdensuuntaisia. Seudulla on paljon vapaa-ajan asutusta ja loma-asunnon muuttaminen
vakiasunnoksi pitää helpottua. Kuntien tulee osata hyödyntää tämä mahdollisuus! Korona on lisännyt
etätyötä ja monipaikkaisuus yleistyy. Tuoreimpien tutkimustenkin mukaan maaseudulla asuminen
kiinnostaa yhä enemmän, joten tähän mahdollisuuteen Ylä-Pirkanmaan kuntien tulee tarttua heti.
Tavoitteemme pitää olla toimia asiakaslähtöisesti, joustavasti ja yhtenäisesti seudullisella tasolla. Myös
riittävän ja monipuolisen julkisen liikenteen turvaamiseen seutukunnalla tarvitaan yhteistyötä muiden
kuntien kanssa. Seutukuntana tehtävä yhteistyö ei ole pelkästään Mänttä-Vilppulan tai jonkin muun
yksittäisen kunnan etu vaan hyödyttää kaikkia.
Esitämme, että Mänttä-Vilppula selvittää mitä seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia eri hallinnon aloilla
olisi naapurikuntien kesken Pohjoisella Pirkanmaalla ja Keski-Suomen puolella. Samalla tulee tarkastella
millä tasolla ja käytänteillä yhteistyötä voidaan järkevästi ja kustannustehokkaasti lisätä asiakasnäkökulmaa
unohtamatta. Säännöllisistä seututapaamisista tulee sopia pysyä käytäntö, joihin osallistuu edustajat
virkamies- ja luottamushenkilöorganisaatioista.
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