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- Kauniainen
- Kirkkonummi
-Vihti-selvitys
Espoo

SELVITYSSUUNNITELMA
Taustaia tavoitteet
ja metropolialueen
Selvityksen
liihtdkohtanaon kuntauudistus,
kuntarakennelaki
esiselvitys.
Kuntarakennelaki
astuivoimaan
1.7.2013.
Lakiinon sisellwetty
erillinenlukukuntarakenneja sSinniiksetmm. kuntienselvitysvelvollisuudesta
ja
uudistuksen
toteuttamisesta
selvitvksen
vehimmeissiselliisti.
Metropolialueen
esiselvityksestd
annettujenlausuntojenpohjaltaEspoon,Kauniaisen,
ja
peetteneetkeynnistS5
Kirkkonummen Vihdinkunnatovat (KH26.8.ja 28.8.2013)
yhdistymisselvityksen.
Selvityksen
ensisijaisena
tavoitteenaon selvittiekuntienyhteistydmahdollisuuksien
ja kestdvdn
kehitteminenasukkaiden
hyvinvoinnin
edistamiseksi,
hyvenelinympdristdn
ja elinvoimaisuuden
parantamiseksi.
kehityksen
turvaamiseksi
sekAseudunkilpailukywn
Lisdksi
tavoitteena
on hallituksen
rakennepoliittisen
ohjelman
mukaisesti
edistei
julkisen
toimenpiteita
taloudenkestdvyysvajeen
umpeenkuromiseksi.
Edelleenkuntarakennelakivelvoittaa
selvittim;en kuntienyhdistymisen
edellytykset
pohjaltamahdollinenkuntien
etuineenja haittoineensekevalmistelemaan
selvityksen
yhteinenyhdistymisesitys.
Selvitystoteutetaankuntienyhteiseniprojektinajapohjautuulaajaanvalmisteluun.
ja
pohjaltakunnatarvioivatja peittiivet mahdollisen
yhdistymisesityksen
Selvityksen
yhdistymissopimuksen
valmistelusta.
Selvitystydta
sekeselvityksen
ohjaustaja seurantaavartenasetettavissa
ohjaus-ym,
jokaisesta
kunnasta.Toimialakohtaisten
selvitykseen
osallistuvasta
ryhmisseon edustus
puheenjohtajat
tyiiryhmien(toimialaryhmijt)
nimetadne.i kunnista.ia
sihteeriresurssit
ja
puheenjohtaja
samoinsiten,etta
sihteeriedustavatsamaakuntaa.
ja valtuustoja
Yhdistymisselvityksen
etenemisesta
informoidaankuntienhallituksia
seenniillisesti.
kuntienasukkaille
Samalla
huolehditaan
asiaakoskevasta
viestinndstii
ia
henkil6stdlle.
Selvityksen
sisehii

Kuntarakennelain
mukaisesti
selvitvksen
tuleesiseltiie

1.

ja palvelujen
j5r.iestiimiseste
ja palvelujen
suunnitelman
hallinnon
tuottamisesta
selvitysalueella,

2.

selvityksenyhdistymisenvaikutuksistakuntienyhteistoimintaan,

3.

selvityksen
taloudellisesta
tilanteesta,

4.

arvionasukkaidenosallistumis-javaikutusmahdollisuuksienjalihidemokratia
toteutumisesta,

5.

yksityiskohtaisen
arvionkuntienyhdistymisen
eduistaja haitoista,

6.

arvionkielellisten
oikeuksien
toteutumisesta
seke

7.

arvionkuntienyhdistymisensuhteestametropolihallinnontarpeeseen,
ja sosiaalisen
erityisestiyhdyskuntarakenteen
eheyttimisen,joukkoliikenteen
asuntotuotannon
nekdkulmasta.

Tyiinvaiheistus
Selvitystoteutetaankuntienyhteisenvalmistelunpohjalta.Ensimmeisessi
vaiheessa
jossamedrltelleen
(valmisteluvaihe)
ohjausryhme
hWeksyyselvityssuunnitelman,
selvitystyiin
sisS116llinen
laajuus,
eli lakiseeteisen
vehimmeissisell6n
lisdksi
mahdolliset
muut
ja
tarkastelukohteetja
ndkttkulmat,
kutenyhdistymisen
vaikutukset
kuntienkilpailukykyyn
elinkeinopolitiikkaan,
Toisessa
(selvitysvaihe)
vaiheessa
tuotetaan nykytilankuvauksen
lisiksikuntien
ja syventimistesekemahdollisen
yhteistydmahdollisuuksien
yhdistemisen
kehittemiste
ja
etuja haitto.iakoskeva
selvitys.Metropolialueen
esiselvityksesta
annetutlausunnotia sote
-palvelujen
jerjestdmisesitykset
sekAniissemahdollisetesiinnousevatkysymykset
otetaan
huomioon
selvitystyain
aikana.
(arviointivaihe)
Kolmannessa
vaiheessa
tuloksiaarvioidaan
tydryhmientulostenpohjalta
ja yhteistydmahdollisuuksien
kuntarakennelain
edellyttamen
vihimmaissisalldn
selvityksen
kehittamisen
osalta.
Tuloksetkootaan"Espoo- Kouniainen- Kitkkonummi- Vihti -selvitykeksi". Selvitys
ja peeteteenvalmistellaanko
ja yhdistymissopimus
yhdistymisesitys
kesitelld;nvaltuustoissa
0atkotoimenpidevaihel.
Selvitystyii
todetaanloppuunsuoritetuksi,
kunvaltuustotovat kuntarakennelain
mukaisesti
pedttineetselvitykseste.
Ohjausryhme
jossaEspoolla
Selvitysta
ohjaakuntienluottamushenkildiste
koottupoliittinenohjausryhme,

ja Vihdilld
kummallakin
nelje
kolme(3)jaKirkkonummella
on viisi(5)jAsenti,Kauniaisilla
(4)jesent;.
ja
puheenjohtaja
puheenjohtajana
ohjausryhmdn
toimiiEspoon
kaupunginhallituksen
ja Vihdinkaupungintai kunnanhallitusten
varapuheenjohtajina
Kauniaisten,
Kirkkonummen
puheenjohtajat.
kokouksiin
kaupungin-ja
kunnanjohtajat.
Ohjausryhmen
Ohjausryhm6lle
asiatesittelee
johtoryhmenjeseqetja toimialaryhmien
puheenjohtajat.
Ohjausvarsinaiset
osallistuvat
kokoontuuetuketeen
ryhmensihteeristdne
toimii valmistelusihteeristd.
Ohjausryhmd
ja tarvittaessa
puheenjohtajan
kutsusta.
sovitunaikataulunmukaisesti
vaiheessa
hyveksye
Ohjausryhmen
teht;vlnA on selvitysty6n
ensimmaisesse
edustajia,
seuraa
Ohjausryhma
kuuleetydn aikanatyiiryhmien
selvityssuunnitelma.
seke
toimialakohtaisten
tydryhmienselvitykset
selvitystyon
tuloksiaja kSsittelee
yhdistymisselvityksen
ennensensaattamista
kuntienkesitelteviksi.
Johtoryhme
ja kunnanjohtajat.
johtoryhmAnmuodostavat
Johtoryhme
kuntienkaupunginSelvityksen
johtaaja koordinoiselvityksen
laadintaaja tydn etenemistesekahwdksyyselvityksen
lohtoryhmekesittelee
raporttienpohjaltaesitetteveksi
ohjausryhmalle.
toimialaryhmien
ohjausryhmiille
esiteltivetasiat.Johtoryhmilliion apunaanvalmistelusihteeristii.
Valmistelusihteeristii
ja esittelysta
valmistelusta
huolehtiijohtoryhmenja ohjausryhmdn
Valmistelusihteeristd
johtoryhmellesekevalmistelun
loppuraportiksi.
tulostenkokoamisesta
on edustajakustakinkunnasta.
Valmistelusihteeristtisse
Seurantaryhme
yhteistoimintamenettelyii
vartenon nimettykuntienpeasopijajerjestdien
Selvitystydn
ja kaupunkien
(kuusiedustajaakustakln
edustajista
edustajistakoostuvaseurantaryhme
kunnasta).
Seurantaryhmdn
tehtdvinaion seurataselvitystyijnetenemistehenkildstdn
kaupunkien
Yhteistoimintamenettelysse
noudatetaan
nekiikulmasta.
yhteistoimintamenettelyi.
KuntientoimlntaymparistiintarkastelL
ja
ja tunnuslukujen
ilmiiiiden
tarkastelusta
Kuntien
toimintaymperistdn
keskeisten
vastaatoimintaymperistdtiedon
tuottamiseenon asetettuerillinen
tietotuotannosta
tukiryhmd.
kuntientoimintaakuvaavia
Selvitykseen
kootaanja siin5tuleetarkastellamm.seuraavia
ja tietoja:
ilmiiiite,
tunnuslukuja
- veestd,veestiinsosioekonominen
vuoteen2030,
aseman,vdestdennuste
muuttoliike

-

vaestiinhyvinvointi,
hyvinvoinnin
erot,se8regaatio
ja
maahanmuuttajat,
nykytila ennusteet
elinkeinorakenne,
tydpaikat,ty6llisyys,pendeldinti
rakennus-jaasuntotuotanto(osatjedoistaMAL-seurantana)
kuntatalous(vainkarkeatarkastelu,yksityiskohtaisemman
tekeeyleishallintoryhmd)
ja seneri muodot(rajauspeetettave
palvelujenpeittevyys,
palvelutuotanto
toimialakohtaisten
ryhmienkanssa)
aAnestyskeyttiytyminen
ja ymperistit,
viheralueet
ilmasto(pdevastuu
teknisen
toimentoimialaryhmella)
ja liikenne
maankeytdn
(pidvastuu
suunnitelmat,
maankayttd,
asuminen
teknisen
toimentoimialaryhmalle)
ja kaupunkirakenteen
kestivekehitys:maankeytiin
kestivyys,liikkumisen
kestivyys,
taloudenkestdvyys,
sosiaalinen
kestawys,tietosisdltdkoottavauseamman
ty6ryhmenyhteistydna).

Tietotuotantoryhme
laatiikuntientoimintaymparistdn
pd,saentiiisesti
nykytilakuvauksen
ja
vuosien2012 2013tietojenpohjaltaniidensaatavuuden
mukaisesti.
Osastaesitettevie
ilmii,itdkuvataanmydspidempieaikasarjoja
(1990,2000,2005).Ennustetietoja
keyteteen
niidensaatavuuden
mukaan(veestdennuste,
asuntotuotantoennuste).
Peaasiallisina
tietolehteinekeytetiiSnolemassa
oleviakuntienja kansallisten
tietokantojenaineistoja(TK,
joitakintietojavoidaanesittda
THL).Pgaasiallisesti
tiedot esitetdgnkuntatasoisesti,
alueellisesti.
Ryhmekoostaakuvauksesta
raportinsekaesittelyaineiston.
Raportissa
on lyhyt
ja
ja
p;epainonollessailmiiiiden asioidenkuvallisessa kartallisessa
analyysiosa
esittimisesse.
LisSksi
tietotuotantoryhme
tuottaatarvittaessa
toimialaryhmille
muutaselvityksessd
tarvittavaatoimintaymperistdtietoa
mderin).
{rajatussa
Tietotuotantoryhmii
tuottaans.pohja-aineiston
toimialaryhmien
keytettAveksi
selvitystyiin
alussa
1.12.2013
mennesse.
Tietotuotantoryhme
(5 jesente).
muodostuukuntientietotuotanto-ja talousasiantuntijoista
Toimialakohtaiset
tyiiryhmat
Selvityksen
toteutustapahtuujohtoryhminalaisissa
neljesse
toimialaryhmessd.
Toimialakohtaisettydryhmet,joitajohtavatkaupungin-jakunnanjohtaiattaiapulaiskaupunginjohtajat
valmistelevat
selvitystdkuntarakennelain
edellyttemelle
tavallaja
ja mahdollisen
selvittivdtkuntienyhteistydmahdollisuuksia
yhdistymisen
etujaja haittoja.
Selvitystoteutetaanvirkatyiineja tarvittaviltaosinulkopuolisia
asiantuntijapalveluita

krytteen.
Toimialakohtaiset
rvhmdtovat
ja
ja terveyspalvelut,
1. Sosiaali-terveystoimi
(mm.sosiaality6llisyys,
maahanmuutto)
(mm,
2. Sivistystoimi
varhaiskasvatus,
opetus,liikunta,kulttuuri,vapaa-aika)
ja ymperistd)
3. Tekninen
toimi(mm.maankeytt6,
asuminen,
liikenne

ja konsernipalvelut
4. Yleishallinto
demokratia,
{mm.talous,konsernihallinto,
henkildst6,
elinkeinopalvelut,
kilpailukyky)
ja konsernipalvelujen
jakaaalaryhmiin
Yleishallinnon
esim.
toimialaryhme
voidaan
- Demokratia
(asukasvaikuttaminen,
paetajksenteko,
organisaatiorakenne)
- Talous
- Konsernihallinto
- Tukipalvelut
(tilahallinta,
tietohallinto,
hankinta)
- Henkil6stii(henkilitstdrakenne,
palkkausjerjestelmat,
saatavuus)
- Kilpailukyky
(elinkeinopolitiikka)
Toimialaryhmat
laativatselvityksen
sisSllysluettelon
tuloksenaraportinseuraavan
mukaisesti:
Tiivistelme
1. Tydryhmintyainor8anisointijaeteneminen
1. Toimekianto
2. Kokoonpano
3. Tyiineteneminen
4. Tehtavenrajaus
2. Nykytilankuvaus
l. Omatoiminta
2. Yhteistoiminta
3. Yhteistydnkehitteminen
4. Kuntardkennelain
vaatimus
mukainen
jerjestemisesta
l. Suunnitelma
hallinnonja palvelujen
sekapafuelujen
tuottamisesta
selvitysalueella
2. Selvitysyhdistymisen
vaikutuksista
kuntienyhteistoimintaan
3. Selvitystaloudellisesta
tilanteesta{nytja tuleva)
ja vaikuttamismahdollisuuksista
4. Arvioasukkaiden
seke
osallistumisldhidemokratian
toteutumisesta
5. Yksityiskohtainen
arviokuntienyhdistymisen
eduistaja haitoista
6. Arviokielellisten
toteutumisesta
oikeuksien
tarpeeseen,
7. Arviokuntienyhdistymisen
suhteestametropolihallinnon
joukkoliikenteen
eritylsestiyhdyskuntarakenteen
eheyttrmisen,
.iasosiaalisen
asuntotuotannon
nakdkulmasta
5. JohtoDeiitdkset
yhdistymisen
Lisiksiselvitykseen
vaikutuksista
sisellytetedn
arviokuntienmahdollisen
ja elinkeinopolitiikkaan.
kuntienkilpailukykyyn
My6skuntarajojen
siirtdmistarve
arvioidaan.
Toimialakohtaisten
ryhmientyijt valmistuvat28.2.2014mennesse.
jaetaan
yhteensikahdeksan
(8)jesentdja puheenjohtajuudet
Toimialaryhmissa
on kussakin
(2)nimetiien
puheenjohtajien
kuntienkesken.
kunnista.Ryhmet
Toimialaryhmien
sihteerit
palvelujenostostatuleetehddesitys
voivatkeyttie asiantuntijoita.
Ulkopuolisten
johtoryhmiille.

Viestinteryhme
periaatteetkuntienulkoistaviestintAa
Viestintiryhmen
tehtAvenion luodaselvitykselle
ja
vartenkuntalaisillesidosryhmille,
Kaupungit
noudattavat
omiaviestintaperiaatteitaan
ja
sisdisessd
viestinnesse
luottamushenkili,illehenkil6st6lle.
Viestintiryhmesse
on edustaja
kustakinkunnasta.
Resurssien
hallintaja keyttai
jelkeen
Selvityksen
tekemis€vartenhaetaanValtiovarainministeridlte
avustusta
selvityksen
toteutuneiden
kustannusten
perusteella.
Kustannusten
koordinoinnista
huolehtiiEspoon
kaupunki.
Avustusta
haetaan
mm.
- mahdollisten
ulkopuolisten
asiantuntijapalvelujen
hankintaan,
- loppuraportin
ja
painatuksiin,
kokoamiseen
- viestintekustannuksiin
- seminaarikustannuksiin.
ja kiiytentiijensS
Kunnathuolehtivatkokouspalkkioista
omienseent6jensd
mukaisesti.
palkatmaksetaan
Viranhaltioiden
omastakunnasta.
Muutmahdolliset
kustannukset
johtoryhmessii.
kijsitelleen
Aikataulu
ja mahdollisten
Kuntarakennelain
mukaanselvitysvelvollisuus
alkoi1.7.2013.
Selvitysten
yhdistymisesitysten
m6eriajastasaedetedn
vielderikseen.Kuntarakennelain
kirjauksen
j5lkeen,
peettyykuusikuukautta
mukaanmeerAaika
sen
kunsosiaali-ja
terveydenhuollon
jerjestemistikoskevalaki(sote- jiirjestemislaki)
on hyveksyfty
eduskunnassa.
Selvitysnoudattaaedelldkuvattuavaiheistusta
tyiiryhmitteinsiten,ettd
ja tietotuotantoryhmen
ja
toimintaymperistdtyii valmistuu1.12.2013mennessA
toimialakohtaisten
tytiryhmienselvitysvaiheen
raportitvalmistuvat28.2.2014
mennesse.
jdlkeenon vuorossaeri osa-alueiden
jonka
Selvitysvaiheen
sisiill6llinen
arviointivaihe,
meer6aika
samoinkuinseivitysraportin
valmistuminen
on avoin.

