HALLITUKSEN ALUEHALLINTOLINJAUKSET
Kaupunkiseudun kuntien lausunnot

15.2.2016

KANGASALA
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien
seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen
tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne
tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
•
Suuret kaupungit ja kaupunkiseudut edustavat vähintään kahta kolmasosaa omien alueidensa volyymeistä. Suurten
kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityisasema, rooli ja kaupunkispesifit piirteet tulee ottaa vahvasti huomioon
itsehallintoalueiden muodostamisessa ja toiminnassa. Valmistelun yhteydessä on selvitettävä tarve kaupunkiseutuja
koskevalle eriytetylle lainsäädännölle. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys on lisäksi huomioitava
erityiskysymyksenä parlamentaarisessa Tulevaisuuden kunta -valmistelussa.

•

Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä.
Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen roolia elinvoiman vahvistamisessa ja kaupunkispesifien haasteiden ratkaisemisessa.
Kaupunkiseuduilla on resursseja ja kykyä tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomea. Niille voisi siirtää nykyisen
maakuntahallinnon ja aluehallinnon tehtäviä. Kaupunkiseutujen elinvoimaroolin kannalta on olennaista, että kaupungit
ja kaupunkiseudut vastaavat itse muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen asteen koulutukseen,
maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä. Suurilla kaupungeilla ja
kaupunkiseuduilla tulisi olla myös erityisrooli kokeilualueena tai -alustana kansallisesti merkittävissä kasvun ja
kilpailukyvyn uusissa avauksissa, normien ja velvoitteiden purun yhteydessä ja erityisesti urbaaneihin erityistekijöihin
liittyvissä asioissa.

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
•
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen
kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Suomen suurimmat kaupungit ovat
väestömäärältään suurempia kuin valtaosa kaavailluista itsehallintoalueista.
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LEMPÄÄLÄ
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- jaterveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien
seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen
tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne
tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
•
Suuret kaupungit ja kaupunkiseudut edustavat vähintään kahta kolmasosaa omien alueidensa volyymeistä. Suurten
kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityisasema, rooli ja kaupunkispesifit piirteet tulee ottaa vahvasti huomioon
itsehallintoalueiden muodostamisessa ja toiminnassa. Valmistelun yhteydessä on selvitettävä tarve kaupunkiseutuja
koskevalle eriytetylle lainsäädännölle. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys on lisäksi huomioitava
erityiskysymyksenä parlamentaarisessa Tulevaisuuden kunta -valmistelussa.
•

Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä.
Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen roolia elinvoiman vahvistamisessa ja kaupunkispesifien haasteiden ratkaisemisessa.
Kaupunkiseuduilla on resursseja ja kykyä tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomea. Kaupunkiseutujen
elinvoimaroolin kannalta on olennaista, että kaupungit ja kaupunkiseudut vastaavat itse muun muassa elinkeinojen
edistämiseen ja työllisyyteen, toisen asteen koulutukseen, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml.
joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä.

•

Suurilla kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla tulee olla myös erityisrooli kokeilualueena tai -alustana kansallisesti
merkittävissä kasvun ja kilpailukyvyn uusissa avauksissa, normien ja velvoitteiden purun yhteydessä ja erityisesti
urbaaneihin erityistekijöihin liittyvissä
asioissa.

•

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
•
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana. Merkitys tulee kasvamaan edelleen
kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena.
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NOKIA
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuol-lon
lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen
tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista
siirtää itsehallintoalueille?
• Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää
mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen roolia
elinvoiman vahvistamisessa. Olennaista on, että kaupungit ja kaupunkiseudut vastaavat itse
muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen asteen koulutukseen,
maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä.
Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
• Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen.
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti
2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden
rakennemuutoksen seurauksena. Esimerkiksi Suomen kasvukäytävällä on suuri merkitys
Suomen kilpailukyvylle ja kehitykselle.
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ORIVESI
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019
lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen
kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi
mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
•
Suuret kaupunkiseudut edustavat vähintään kahta kolmasosaa omien alueidensa volyymeistä. Suurten
kaupunkiseutujen erityisasema ja rooli tulee ottaa vahvasti huomioon itsehallintoalueiden muodostamisessa
ja toiminnassa.
•

Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä
tehtäviä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten
kaupunkien ja kaupunkiseutujen roolia elinvoiman vahvistamisessa. Kaupunkiseuduilla on resursseja ja kykyä
tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomea. Niille voisi siirtää nykyisen maakuntahallinnon ja
aluehallinnon tehtäviä. Kaupunkiseutujen elinvoimaroolin kannalta on olennaista, että kaupungit ja
kaupunkiseudut vastaavat itse muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen asteen
koulutukseen, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä.

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
•
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan
edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena.
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PIRKKALA
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019
lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen
kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi
mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
•
Suuret kaupunkiseudut edustavat vähintään kahta kolmasosaa omien alueidensa volyymeistä. Suurten
kaupunkiseutujen erityisasema ja rooli tulee ottaa vahvasti huomioon itsehallintoalueiden muodostamisessa
ja toiminnassa. Valmistelun yhteydessä on selvitettävä tarve kaupunkiseutuja koskevalle eriytetylle
lainsäädännölle. Suurten kaupunkiseutujen merkitys on lisäksi huomioitava erityiskysymyksenä
parlamentaarisessa Tulevaisuuden kunta -valmistelussa.
•

Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä
tehtäviä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten
kaupunkiseutujen roolia elinvoiman vahvistamisessa ja kaupunkispesifien haasteiden ratkaisemisessa.
Kaupunkiseuduilla on resursseja ja kykyä tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomea. Niille voisi siirtää
nykyisen maakuntahallinnon ja aluehallinnon tehtäviä. Kaupunkiseutujen elinvoimaroolin kannalta on
olennaista, että kaupunkiseudut vastaavat itse muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen
asteen koulutukseen, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä.
Suurilla kaupunkiseuduilla tulisi olla erityisrooli kokeilualueena tai -alustana kansallisesti merkittävissä kasvun
ja kilpailukyvyn uusissa avauksissa, normien ja velvoitteiden purun yhteydessä ja erityisesti urbaaneihin
erityistekijöihin liittyvissä asioissa.

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
•
Suurten kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkiseutujen
suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen
kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen
•
seurauksena.
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TAMPERE

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen
tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita
tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?

•

Suuret kaupungit ja kaupunkiseudut edustavat vähintään kahta kolmasosaa omien alueidensa volyymeistä. Suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen erityisasema, rooli ja kaupunkispesifit piirteet tulee ottaa vahvasti huomioon itsehallintoalueiden
muodostamisessa ja toiminnassa. Valmistelun yhteydessä on selvitettävä tarve kaupunkiseutuja koskevalle eriytetylle
lainsäädännölle. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys on lisäksi huomioitava erityiskysymyksenä parlamentaarisessa
Tulevaisuuden kunta -valmistelussa.

•

Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä. Samassa
yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen roolia
elinvoiman vahvistamisessa ja kaupunkispesifien haasteiden ratkaisemisessa. Kaupunkiseuduilla on resursseja ja kykyä tarjota
ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomea. Kaupunkiseutujen elinvoimaroolin kannalta on olennaista, että kaupungit ja
kaupunkiseudut vastaavat itse muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen asteen koulutukseen,
maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä. Suurilla kaupungeilla on myös edellytykset
ottaa vastaan nykyisen maakuntahallinnon ja aluehallinnon tehtäviä.

•

Suurilla kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla tulisi olla myös erityisrooli kokeilualueena tai - alustana kansallisesti merkittävissä
kasvun ja kilpailukyvyn uusissa avauksissa, normien ja velvoitteiden purun yhteydessä ja erityisesti urbaaneihin erityistekijöihin
liittyvissä asioissa.

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.

•

Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen
suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan
talouden rakennemuutoksen seurauksena. Suomen suurimmat kaupungit ovat väestömäärältään suurempia kuin valtaosa
kaavailluista itsehallintoalueista. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on asukasluvultaan suurempi kuin 12 maakuntaa.

•

Suunnitellussa laajuudessa toteutettuna uudistus luo suurten kaupunkien kehitykselle huomattavasti enemmän uhkakuvia kuin
mahdollisuuksia. Yksi ja yhtenäinen malli ei ole toimiva koko maassa, vaan itsehallintoalueiden sisällä tarvitaan joustavuutta,
toimivaa työnjakoa ja liikkumavaraa erilaisille hallintoratkaisuille tehtävien hoidon suhteen. Laajat toimivallan siirrot
itsehallintoaluille vievät pohjan suurten kaupunkien, kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien omiin vahvuuksiin perustuvalta
kilpailukyvyn parantamiselta ja elinvoiman kehittämiseltä. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityisasema, rooli ja
kaupunkispesifit erityispiirteet tulee ottaa itsehallintoalueiden muodostamiseen liittyvässä valmistelussa nykyistä selvästi
paremmin huomioon. Yksi ratkaisumalli on se, että valittu joukko suuria kaupunkiseutuja saisi erityisaseman itsehallintoalueita
muodostettaessa, ja niihin sovellettaisiin alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä. Suuret kaupungit tai kaupunkiseudut huolehtisivat
ainakin osasta itsehallintoalueyksiköille asetettavista tehtävistä. Lisäksi suuret kaupungit säilyttäisivät nykyiset yleisen toimialan
mukaiset tehtävät omalla alueellaan
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VESILAHTI
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen
tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELYkeskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita
tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?

•

Itsehallintoalueiden muodostamisessa ja toiminnassa esimerkiksi kaupunkiseutujen erityisasema, rooli ja muut
erityispiirteet tulee ottaa vahvasti huomioon.

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.

•

---- ei mainintaa kaupunkiseutuun liittyen ---
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YLÖJÄRVI
•

•
•

•
•
•

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen
tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää
itsehallintoalueille?
---- ei mainintaa kaupunkiseutuun liittyen, tekstissä aina kunta-itsehallintoalue --Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille
siirtyviä tehtäviä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata
ja vahvistaa kuntien roolia elinvoiman vahvistamisessa. Kunnille voidaan siirtää nykyisen
maakuntahallinnon ja aluehallinnon tehtäviä. Kuntien elinvoimaroolin kannalta on olennaista,
että kunnat voivat itse vastata muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen
asteen koulutukseen, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä tehtävistä.

Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
---- ei mainintaa kaupunkiseutuun liittyen ---
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