
jotka yksimielisesti hyväksyttiin päätökseksi tul leella ta valla.

Päätös: KH päätti esittää, että KV antaa valtiovarainmi nisteriölle seu raavan lausun-
non metropolialu een esiselvityk sestä:

”Kauniaisten kaupunki ei kannata yhtäkään sel vitysmiesten esittä-
mää hal lintomallia, vaan kat soo, että met ropolialu een lähivuosikym-
menien haastei siin vastaa parhai ten itsenäiset perus kunnat ja met-
ropoli hallinto, jonka roo li on koor dinoida ja ohja ta seudullisia maan-
käy tön, asu misen ja lii ken teen (MAL) suunnitteluun ja to teutukseen
liitty viä strate gia tason kysy myksiä. Kauniaisten kau punki katsoo
edelleen, että kun tien yh distämiset eivät tar joa ratkaisuja metro poli-
alueen haastei siin ja että kunta jakoselvitys ten si jasta tulee sel vittää
tarkoi tuksenmukaisen metropolihallin non toimivalta ja päätöksen te-
ko mekanismit, tehtävät ja rahoitus.

Seutuhallinnon yleisistä lähtökohdista

Toimeksiantonsa mukaisesti esiselvitys on tullut kohdistaa kuntara kenteen
muutoksiin Helsingin seudulla se kä "metro polihallintoon", jonka puit teissa
seu dun yhteiset ky symykset hallinnoi daan. Selvitys hen kilöt ovat vaih to-
ehtotar kas telujensa lähtö kohdaksi esittäneet, että metro polihallinto ja sen
tehtä vät ovat riippuvaisia siitä, miten suuria muutoksia kuntara kenteessa
teh dään. Jos kun tarakenteeseen ei tehdä suuria muu tok sia, tar vitaan vah-
va metropolihallinto. Ja päin vas toin, jos kuntia on vä hän, voidaan "met ro-
poliasioi den" hoi taminen organisoida löysem min. Tä mä aja tusrakennelma
on voitava ky seenalaistaa.

Ensinnäkin kuntarakenne Helsingin seudulla perustuu jo ny kyään "vahvoi-
hin peruskuntiin". Myös kolmesta pienim mästä, alle 20 000 asuk kaan kun-
nasta Kauniainen ja Sipoo ovat mo lemmat todistetusti selviy tyneet hyvin
palvelu tehtävistään, ei kä ole olemassa asiallisia pe rusteita, minkä vuoksi
nii tä tulisi asettaa eri ka tegori aan seudun muihin kes kisuuriin kuntiin näh-
den.

Toisaalta metropolialueella yhteisesti hoidetta vat asiat ja niitä var ten tarvit-
tavat hallintoraken teet eivät voi olla niin riippuvai sia kuntien lu ku määrästä,
kuin mitä esisel vityksessä tode taan. Jos alue koostuu vain yhtenä vaihto-
eh tona esi tetystä kahdesta kunnasta, erillinen metropoli hal linto on mitä il-
mei simmin tarpeeton. Si tä vas toin, jos kuntien luku määrä on suurempi,
vaih dellen vaikkapa 6 ja 14 välillä, ei ole miten kään va kuutta vasti pe rus-
teltu, miksi alueellisesti hoi dettavat asiat pi täisi kuntien luku määrästä joh-
tuen järjestää rat kai sevasti toisin.

Metropolihallinto voidaan toki hahmottaa erilai sena niin toimi alal taan kuin
organisoinniltaan kin, mutta kun tien luku määrän nostaminen rat kaisukri-
teeriksi on aivan liian yksinkertaistettu ja mekaaninen pe ruste.

Kauniaisten kaupungin kanta on, että myös Hel singin seudul la kun nallis-
hallinnon tulee pohjau tua itsenäisiin, riittävän vah voihin perus kuntiin. Mikäli
vallitse vaan kuntara kenteeseen halutaan muutoksia, ne tu lee jättää kun-
tien itsen sä pää tettä viksi.

Kauniainen haluaa olla edelläkävijä ja esimerk kikunta, joka kehit tää itse in-
novatiivista toimin taa ja palvelu muotoilua. Kau niaisissa kun talai nen on lä-
hellä päätöksente koa, minkä vuok si palvelut on voitu muoka ta asiakaskes-
kei siksi ja toimiviksi. Palve lut toimivat erinomaisesti sekä suo meksi että
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ruotsiksi, mikä on merkittävä etu koko metropo li alueelle ja Suomen kaksi-
kielisyy del le. Kauniai nen on pienen kokonsa, matalan orga ni saa tionsa ja
toimialarajoja ylittävän toi mintansa an siosta edelläkävijä mm. varhaisen
puuttumisen toi mintata voissa. Kauniainen on mukana ke hit tämässä hyviä
käytäntöjä ja tämän kaupunki näkee kilpailukykytekijäksi ko ko met ro poli-
alu een kannalta.

Kuntajakoselvitysalueista

Arvioitaessa esitettyjä ehdotuksia Kauniaista koskeviksi kun tajako selvi-
tysalueiksi, ja kun kun tarakennelaki tullee edel lyttämään Kau niaisten kau-
pungin osallistumista sel vitysalu eeseen, Kauniainen osallistuu kuntajako-
sel vityk seen en sisi jaisesti Espoon kanssa ja toissijaises ti Es poon ja Kirk-
ko nummen kanssa. Keskusteluja on myös käyty Vihdin osallis tu misesta
selvitys aluee seen. Kau niaisten kanta on kui tenkin, että kunta säi lyy it se-
näisenä ja tarpeellinen seudulli nen yh teistyö tapahtuu metropolihal linnon
puit teissa, jolloin kun ta liitoksille ei ole tarvetta.

Todettakoon, että riippumatta kuntajakoselvitys alueesta ruot sinkie listen
osuus jää alle 10 %:n kokonais väes tömäärästä. Useissa tutki muksis sa on
to dettu, että kielivä hem mistö ei saa olla liian pie ni, jotta kaksi kielisyys toi-
misi käytännös sä elin voimaisena. Vähemmistökieltä puhuvan asu kasmää-
rän tulee olla suurempi kuin nel jän nes, mieluiten kolmannes, jotta sillä val-
litsevissa olo suhteissa olisi edes kohtuullisen hyvät edel ly tyk set toimia elin-
voimaisena. Lähtö kohtana ko ko kunta ra kenneuudistuksessa on ehdotto-
masti oltava kielel listen pe rusoikeuksien toteu tuminen vähintään sa man-
tasoisina kuin ennen yhdisty misiä sekä elinvoi maisen kaksikielisyy den
edel lytysten turvaaminen. Kahden hallinto kielen so veltamisesta kun nissa
kos kevassa Kuntaliiton teet tämässä selvityksessä tode taan, että kun nissa,
joissa ruot sinkielinen vähemmis tö on pie nempi kuin 10 prosent tia kieli ky-
symyk siä domi noi ruotsin kielisten palveluiden puute. Vuon na 2012 tehdyn
kyselytutki muksen (Kieli barometri) mukaan, jossa kansalais näkökul masta
mitattiin kun tapalvelujen kielel listä laatua, 80 % kau niais laisista vastaajista
ilmoitti saavan sa aina tai usein kun nallis ta palvelua ruotsin kielellä, kun
vas taava luku muis sa pääkaupun kikunnissa oli 9 - 13 % ja Kirk konum-
mella 37 %.

Metropolihallinnon vaihtoehdoista

Arvioitaessa metropolihallinnon malleja Kauniai nen katsoo, kuten aikai-
semmin kuntarakenne kysymyksissä antamis saan lausunnoissa, että "seu-
dun raken teellisiin on gelmiin ja kilpai luky vyn haasteisiin voidaan parhai ten
vaikut taa luo malla seu dulle ylikunnallinen hal linto."

Tarjolla olevista rajallisista vaihtoehdoista met ropolihallinto on Kauniaisten
näkökulmasta so pivin. Koska hallinto malli it sessään ei kui ten kaan ratkaise
selvityksessä osoitettuja on gel mia, liittyy tällai sen hallin totason rakentami-
seen lukuisia rat kaistavia kysymyksiä.

Metropolihallinnon tehtävistä

Metropolihallinnon tehtävien ja organisoinnin lähtökohdaksi tulee selkeästi
asettaa toissijai suusperuste. Yli kunnalli seen päätöksente koon tulee saat-
taa vain ne asiat, joi den osalta se koetaan välttä mättömäk si. Tällaisia ky-
sy myksiä on Kauniais ten näkemyksen mukaan lähin nä ns. MAL -asioihin
kuuluvat tehtävät. Ajatus "vah vasta" metropolihallin nosta, jolle osoitet tai-
siin eri laisia harkinnanvaraisia tehtäviä, on kau kana tällai sesta peruskun-
nallisesta lähtökoh dasta. Lii an laaja seutuhal linto toisi hyvin no peasti vai-
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keasti ratkaista via toimivaltaristirii toja sen ja kuntien välille. Hal linnon sel-
key den vuok si seutu hallin non tehtävät on rajattava vain vält tä mättömiin.
Kaikkien seudullises ti järjestettä vien kysymys ten osalta on voitava edel-
lyttää vankkaa näyttöä siitä, että toimin nan tuloksel lisuus para nee ver rat-
tuna siihen, että asiat hoi detaan kunnissa tai niiden ja muiden tahojen yh-
teistoiminta na.

Tehtävien tulee ensisijaisesti liittyä alueiden suunnitteluun ja kehit tämi-
seen. Metropolihallin non tulee toi mia seudulli sena kokoavana voi ma na ja
ohjauseli menä ver kos toille, joissa alu een kunnat, valtio, yhteisöt ja yrityk-
set yh teistyössä kehittävät seu dun toimintaa ja to teuttavat alu een kehitty-
mistä tukevia toimenpiteitä. Metropo lihallinnon tehtä vänä tulee olla seudul-
li sen ko konaiskuvan muo dostaminen, jolloin yhteys alu een muihin strate-
gioihin vahvistuu. Näiden teh tävien ja voimava rojen yhteensovittami sella
vai kutetaan myöntei sesti mm. ko ko alueen elinkei nopolitiikan ja kil pailu-
kyvyn vahvistamiseen. (vrt. esim. Stuttgar tin metropolihallin to). Seu dul lis-
ten strate gioiden (maan käyttö, asuminen, lii kenne, elinkeinopoli tiikka, kil-
pailukyky, ympäris töasiat) yh teensovit taminen sel kiinnyttää koko nai suutta
samalla, kun seudulliset voimavarat yhdistyvät.

Kaupunki suhtautuu varauksellisesti siihen, että metropolihal linto hankkisi
sosiaalisen asunto tuotannon ra kentamiseen tarvittavat tontit, ra kentaisi ja
yllä pitäisi kunnissa vuok ra-asuntoja ja vastaisi asu kasvalin noista. Sen si-
jaan asun totuotantomää rien ja erityisesti sosiaalisen asunto tuo tannon ra-
kentamistarpeen määrittele minen ja sijainnin ratkai seminen osana metro-
polikaavaa pa rantaa mahdollisuuksia sijoittaa asuntorakenta mista joukko-
liikenneyhteyksien kan nalta järke viin paik koihin. Näin voidaan hyö dyntää ja
optimoi da ole massa olevaa infrastruk tuuria ja minimoi da uu den pe rusra-
kenteen to teutustarpeet.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun sisällyttäminen osaksi metro poli kaavaa tu-
kee voimavarojen ja seudullisesti merkittä vien hankkeiden to teutuk sen
koordi nointia ja niiden kohdentamis ta tar koituksenmu kaisesti ja maankäy-
tön koko nais kuvan kan nalta oikea-aikaisesti oikeille alueille. Joukkolii ken-
teen kehit tämismahdollisuuksia tu kee parhaiten se, että met ropolihal linto
vastaa myös sen jär jestämisestä.

Esiselvityksen mukaan metropolihallinnolle ol laan siirtämässä edellä mai-
nittujen tehtävien li säksi hyvin eri ta soinen ja laaja tehtäväkenttä, johon
Kauniaisten kaupunki suhtautuu erittäin varauksellisesti. To teu tuessaan
näiden teh tä vien siirtäminen kun nilta heikentää kun tien itse mää räämis oi-
keutta merkittä västi. Tämä on risti riidassa kuntaraken ne uudis tuksen ta-
voit teen kanssa. Peruskunta pohjaisessa pal veluraken teessa kun nallista it-
sehallintoa tulee päinvastoin vahvistaa, sen si jaan että murenne taan kun-
tien päätöksente koa ja ihmisten mahdollisuutta vai kuttaa itseään koske viin
asioihin. Samalla on kuitenkin todetta va, että tiettyjen erityis palvelu jen ku-
ten maa hanmuuttajien täydennys- ja kieli kou lutukseen ja yh teis kuntaan
ko touttamiseen liittyvien tehtä vien keskittäminen met ropolihal linnolle saat-
taa olla tarkoituksen mukaista. Ylei sesti ottaen on todettava, et tä selvityk-
sessä esi tettyihin tehtä vien siirtoihin niin valtiolta kuin kun tayh tymiltä ja
kuntaomis tuksessa olevilta yh tiöiltä ym. organi saatioilta on mah doton ottaa
tarkemmin kantaa ennen huomattavan laa jaa li säselvi tystyötä.

Kauniainen katsoo, että palveluiden saatavuus asiakkaan omalla kielellä
tulee jatkossakin yh denvertaises ti turvata pal velun järjestä jän, eli it senäi-
sen kun nan toimesta.

Metropolihallinnon päätöksenteosta 



Metropolialueelle on tarpeellista perustaa demo kraattisesti valittu hallinto.
Asukkaiden äänes tysaktiivisuutta ja kiin nos tusta osallistua metro polialueen
pää töksentekoon tulee kui tenkin vie lä tarkkaan ar vioida. Perustellusti voi-
daan kysyä tu leeko met ropolihallinnosta liian ras kas ja jous tama ton se kä
kuntalaisille etäinen? Kiel teisinä asioina Kau niai sissa näh dään myös kus-
tan nusten kasvu ja byrokratian li sääntyminen. In nostuk sessa pur kaa nyky-
hallinnon päällek käi syyksiä ja yh teis toimintamuotoja on varottava uusien
kes kusjoh dettujen isojen hallintokoneis tojen syntymistä.

Metropolihallinnon rahoituksesta

Kauniaisten kaupunki vastustaa verotusoikeu den säätämistä seutu hallin-
nolle. Kauniainen katsoo, että uu den hallinto ra kenteen rahoitus tulee jär-
jestää kun tien maksu osuuksien kautta sikäli kun kustan nuksia ei saada
ka tettua palve luista perittävillä maksu- tai muilla tu loilla ja tuil la. Kun ta-
osuudet voidaan jakaa asukas- ja ve rotuloperusteisesti. Metropoli hal lin-
nolla ei tule olla verotusoikeutta.

Metropolialueen aluerajauksesta

Kauniainen kannattaa nykyistä 14 kunnan mu kaista metropo lialuet ta.

Toteutuksesta ja jatkovalmistelusta

Uuden seutuhallinnon organisaation rakentami nen tulee suunnitella hyvin
yhteistoiminnassa kaikkien osa puolten kanssa sekä to teuttaa halli tusti.
Hal linnon rakenteen tulee ol la selkeä, te hokas ja uskotta va eikä hierarkki-
nen by rokraat tinen jär jestelmä. Yksityiskohtaiseen suun nit teluun ja jatko-
valmisteluun tulee varata riittäväs ti aikaa.

Kauniainen vastustaa kuntaliitoksia pysyen ai kaisemmissa kannan otois-
saan. Kunnallisalan kehittämissää tiön tuoreessa vuodelta 2012 ole vassa
kansa laismielipidettä selvit tävässä tutki muksessa kuntalai set näkevät on-
gelmal li sina kunnallis ten palveluiden saatavuuden ja tason heikenty mi sen.
Tutki muksen mukaan kuntalai set pelkää vät asukkai den vaikutus mahdolli-
suuksien vä hentyvän, asioinnin vaikeu tuvan, päättä jien ja viran haltijoiden
tavoitettavuuden heikke nevän ja pää tök senteon mutkistu van ja keskittyvän
liiak si. Toisin sa noen niihin hyötyi hin, joita kuntalii toksilla ensisijai sesti hae-
taan, ei uskota kovin laajasti. Kuntalaiset ovat huo lis saan siitä, että henki-
nen yhteenkuuluvuus kun nassa vähe nee ja asukkaiden ha lu pitää huolta
toisistaan heik kenee. Tä mä pätee erityisesti Kau niaisten ko koisessa kun-
nassa.

Metropoliratkaisujen toteuttaminen samanaikai sesti kuntara kenne- ja sote-
uudistusten kanssa aiheuttaa mo nia ennakoi mattomia on gelmia.  Saman-
aikaisia muutoksia on mahdoton ta hallita ja toteuttaa järke västi. Laajat hal-
linnon muutos pro sessit haittaisivat ja hidastaisivat varsinai sen pal velu toi-
min nan kehittämistä eri taho jen välillä pitkäksi aikaa. Helsin gin seudun
kunnat tekevät jo nyt monilla eri aloilla tu loksellista yhteis työtä pää kau-
punkiseudun neuvottelukunnan puitteissa.”
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