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Kuntarakenneuudistus ja Metropolihallinto.  

 

Helsingin laajentumishankkeet ovat saaneet koko kuntakentän sekaisin 
pääkaupunkiseudulla. 
Selvää on että Suomessa on kuntia jotka eivät selviä lakisääteisten palvelujen 
tuottamisesta yksinään ja että pääkaupunkiseudulle tarvitaan yhteinen 
Metropolikaava ja yhteinen elin jossa maankäyttö, asuminen, liikenne, 
ympäristö ja maahanmuuttajien kotouttaminen hoidetaan yhdessä. 
Vapaamatkustajia jotka kuorivat kermat päältä ja valikoivat vain hyvät 
veronmaksajat ei voi enää olla. 
Metropolialueen esiselvitys on julkistettu 5.3 ja siinä on esitetty kaksi 
ensisijaista vaihtoehtoa joista neljän kunnan malli on ykkösvaihtoehtona. 
Helsingin halu laajentua ja luoda vaikka pakolla Helsingin Metropolialue ovat 
johtaneet tilanteeseen jossa Kunnat asettuvat vastakkain ja toisiaan vastaan 
yrittäessään puolustaa itsemääräämisoikeuttaan. 
Helsingin toiveissa oleva kahden kunnan malli pääkaupunkiseudulla jossa 
Espoo ( Kauniainen), Vantaa, Helsinki, Sipoo, Kirkkonummi ja Vihti 
yhdistettäisi jättikunnaksi on kauhistus kaikille muille. 
Samoin yhdistettäisi Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, 
Pornainen ja Tuusula. 
Eikä kyse ole pelkästään omien virka, - tai luottamuspaikkojen varjelemisesta 
vaan huolesta kuntalaisten palvelujen ja demokratian sekä osallisuuden 
toteutumisesta. 
Miljoonan asukkaan kuntaa jonka väestömäärä vain lisääntyy on vaikea johtaa 
oikeudenmukaisesti niin että myös reuna- alueilla palvelut ja kehittäminen 
turvataan tasapuolisesti. 
Tämän luulisi jo käytännön opettaneen suurissa kunnissa. 
Varsinkaan kun valittavaan kaupunginvaltuustoon pääsisi ihmisiä vain 
valikoidusti keskusta- alueelta. 
Selvitysmiesten julkistama esitys neljän kunnan mallista jossa yhdistetään 
1. Espoo- Kauniainen - Kirkkonummi 2. Helsinki- Sipoo, 
3. Vantaa- osa Tuusulaa- Kerava, 4. Nurmijärvi- osa Tuusulaa- Järvenpää- 
Pornainen- Mäntsälä- Hyvinkää. 
Lisäksi valittaisi vahva Metropolihallinto. Tämäkään vaihtoehto ei tunnu 
maistuvan kaikille kunnille paitsi tietysti Helsingille viimeisenä 
mahdollisuutena. 
Tähän päälle samaan aikaan tehtävät Sote- ja valtionosuusjärjestelmän 
uudistaminen sekoittavat entisestään pakkaa. 
Sote - uudistuksen työryhmälle on luvattu määräaikaa vuoden loppuun mutta 
syksyllä on luvattu uudistuksen peruslinjaukset kunnille 
kuntarakennepäätöksenteon tueksi. Se tullee noudattamaan esitettyä neljän kunnan 
mallia. Laki tulisi voimaan 2015. 
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Vantaa järjestäisi silloin terveyspalvelut Keravalle ja osalle Tuusulaa. 
Arno Miettinen on valittu valtionosuusjärjestelmän uudistamisen selvitysmieheksi ja 
lopullinen selvitys pitäisi valmistua 2013 vuoden loppuun. Laki astuisi voimaan 2015. 
 
Kunnat antoivat nyt vastauksensa uudistettuun Kuntarakennelakiesitykseen 
Vantaan valtuuston vastaus kuntarakennelakiuudistukseen on oikeansuuntainen ja 
rakentava. 
Muustahan ei nyt päätetty vaan niiden aika tulee myöhemmin kun kaikki selvitykset 
ovat valmistuneet. Metropolihallinnon esiselvitykseen kantaa otetaan toukokuussa. 
Metropolialueen erityistavoitteiden mukaan ottaminen osana lakiluonnokseen on 
tärkeää sekä lausunnon täydentämisen mahdollistaminen metropoliselvityksen osalta 
myöhemmin. 
Metropolilain valmistelu ja erillisen osion liittäminen rakennelakiin 
metropolihallinnon osalta on toteutettava. 
Kaikki Metropolialueen kunnat ovat yhtä osallisia ja vastuussa yhteisten asioiden 
hoidossa. 
Kuntalaisten kannalta on tärkeintä turvata palvelujen saanti ja edullisuus. 
Kuntauudistuksen tarkoituksena pitää olla palvelujen parantuminen ei heikkeneminen. 
Vahvan Metropolihallinnon tueksi demokratian ja osallisuuden kehittämiseen 
Vantaalla on jo olemassa aluetoimikunnat joiden kehittämisellä saadaan luonteva 
kanava kansalaisosallistumiselle. 
Samaan aikaan selvitettävänä olevat Sote - ja valtionosuusjärjestelmän uudistukset 
ovat niin ikään valtavan isoja kokonaisuuksia. Ne vaikuttavat monelta osin 
kuntarakenteeseen ja liian kiireellä tehtävät päätökset eivät takaa parasta mahdollista 
lopputulosta. 
Siksikin Vantaan lausunnossa määräaikoihin esitetyt huomiot ovat paikallaan. 
Kuntien tulisi ilmoittaa 30.11.2013 mennessä ministeriölle minkä kunnan tai kuntien 
kanssa ne selvittävät yhdistymistä. 
Yhdistymisselvitykset ja yhdistymisesitykset tulisi ilmoittaa 1.4.2014 mennessä. 
Tavoitteeseen tuskin päästään tässä ajassa joten aikalisän ottaminen lienee vielä 
edessä. 
Pakkoliitoksilta lakiuudistus ei kuitenkaan lupaa pelastaa vaan harkinnanvaraisuus on 
yhä mahdollista jos kunta ei palveluvelvoitteistaan selviä tai jos kuntaliitokset eivät 
muuten etene. Vaikka tätä eivät kunnat yleisesti toivo eivätkä halua paitsi Helsinki 
joka lausunnossaan on näin linjannut toisin kuin Vantaa ja Espoo. 
 
Tarja Eklund 
kaupunginvaltuutettu.  


