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Metropol ia ueen ku ntaja koselvitysprosessi pitdd lopettaa
I

Ministeriii miiiiriisi erityisen

taliitoksen toteutr.rksen kus-

lisi yksi Suomen suurimpia

kuntajakoselvityksen

tannuksia.
Selvityksesta puuttuu uu-

tydnantajia. Tiimiin suuruusluokan kuntaliitoksesta, jossa hyvin erilaiset organisaatiokulttuurit yhdistyviit, ei
ole kokemusta ja se sisiiltiiii
paljon isoja riskejii. Uusi valtava organisaatio vaatii paljon

Espoon, Helsingin, tr(auniaisten,
Keravan ja Vantaan kaupun-

kien seki Kirkkonummen,

Sipoon, Tirusulan ja Vihdin

den metropolikaupungin
tulopohjan perustat, kuten
kunnallisveroprosentit ja

kuntien viilillii. Selvittiijiit eh-

kiinteistOveroprosentit, sekii

dottavat viiden kaupungin
lakkauttamista ja niiden tilal-

esitys yhteniiisistii asiakas-

le uuden kaupungin, Helsingin, perustamista.

tys ei anna piiiittiijille ja kun-

on organisaatiokulthrurien ja

talaisille faktoihin perustuvia

toimintakultnrurien erot. On
uhkana, ettd metropolikaupungin laaja toiminta-alue ja
palveluvo\ryrrnien huomatta-

maksuista ja taksoista. Selvi-

Erityis6 kuntajakoselvitys-

tietoja kuntaliitoksen jiilkei-

ta on nyt kiisitelty kuntien

sistii palveluista ja niiden rahoihrksesta.
Selviryksen taloustarkasteIuissa ei ole suhteutettu selvitysalueen kuntien tilannetta,
elinvoimaa ja kehitysniikymia
koko maan kuntakenttii?in.
Viiden kunnan kuntaliitoksen
seurauksena maahan syntyisi
1,1 miljoonan asukkaan kaupunki, jonka kokoero muihin
kuntiin ja erityisesti naapu-

valtuustoissa ia myds kunta-

laiset ovat saaneet kertoa niikemyksensii liitoksen tarpeel-

lisuudesta. Kunnista kaikki
ovat nyt tehneet valtuustossa
piiiitdkset ja lukuun ottamat-

ta Helsinkiti kuntaliitokseen
suhtaudutaan selkedn kielteisesti.

Valton ktiynnistiimiille

kuntaj akoselvitysprosessille

ftIee laittaa kuntien toiveita
kunnioittaen viimein piste.

rikuntiin olisi merkittiivii.

Helsingin seudun haasteisiin
ei vastata esiteryllii kuntalii-

Esitetty viiden kunnan liitos
vaikeuttaisi naapurikuntien

toksella. Kuntaliitos ei ratkaisisi laajemman Helsingin

kanssa tehtiiviia yhteistyotii.

seudun maankiiytdn, asumisen ja liikenteen ongelmia.
SelvityksessZi on niihty usei-

kehitt?imisen

ta puutteita, joista keskei

Liitos pysiiyttiiisi palvelujen

ja tuottavuu-

den parantaminen taantuisi.
Riskinii on, etti [itos vtihen-

tiiisi toiminnan ketteryytti,

set liittlwiit talouteen. Muun
muassa yhdisttimisen taloudellisten hytityjen analyysi ja

asukas- ja liihidemokratian
toteutumista ja johtaisi kustannusten kasvuun ja niiden

awiot palvelujen yhdenmukaistamisen rahoitustarpeista ovat jii?ineet varsin ohuiksi. Selviiii tai oikeansuuntaista
kuvaa selvitys ei anna my6s-

hallinnan heilkenemiseen.

kaiin kuntaliitoksen jiilkeisistii palveluista tai uuden
kunnan taloutta, henkiliist6ii
j a palveluverkkoa koskevista
periaatteista. Selvityksessii
ei esitetit talouden niiktikulmasta perusteita sille, miksi

kuntaliitos olisi tarpeellinen
eikii myiiskiiiin awioida kun-

Metropolikaupungin uudelleenorganisointi kest?iisi
useita vuosia ja nrlisi aiheuttamaan lisiikustannuksia,

johtamiselta ja suuri haaste

va kasvu lisiitiv?it hallintoa ja
palveluj en byrokraattisuutta.

Selvittajat esittevat metropolikaupungin jakamista
I 5-20 palvelualueeseen, joka
loisi uuden hallinnon tason

metropolikaupungin sisiille

ja lisiiisi hallinnon

ei tarvita aluedemolratian
kehittlimiseksi.
Selvitys ei anna asukkaille
kansan?idnestykseen riitt?iviisti tietoa kuntaliitoksesta ja
sen yaikutuksista asukkaiden
palveluihin ja talouteen. VaItuustolle on annettu vahvat
oikeudet edustaa asukkaita.
Kr.rnnat ovat sanoneet lii-

tokselle ei

ja tiit?i kuntien

enernmistOn kantaa tulee

kuunnella. KUntaiaboselviIysgrpqeqqille tulee- laiupa

h$Uentoiveita
ristiriitoja ja ep?itietoisuutta ,viimeinpisfe.
toimintatavoista. Tiim?in Iisiiksi ratkaisu olisi kuntalaisille kallis, sillii yttdistymisen
seurauksena olisi vaarana,
etta kustannusten taso j?iisi
pysyvesti nykyistii korkeammaksi.

Yhdistyneestii kunnasta tu-

kustan-

nuksia. Kunnissa halutaan
edistiiii aluedemokratiaa ja
asukasvaikuttamista, mutta
viiden kunnan kuntaliitosta
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