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Vantaankaupunginlausunto Uusimaa-PKS-Helsinki
soteerillisselvityksenloppuraportista
Uusimaa-PKS-Helsinki
sote-erillisratkaisuaon valmisteltu tilanteessa,jossa valtakunnallisensoteratkaisunyksityiskohtiaei tiedetä. Erillisratkaisunlainvalmistelutehdäänkuitenkin samanaikaisesti
valtakunnallisensote-uudistuksenlainsäädännönvalmistelunkanssaja käsitelläänsamaanaikaan
eduskunnassa.Loppuraportissaesitetty erillisratkaisusisältääehdotuksenUudenmaanaluejaosta
neljään itsehallintoalueeseenja Helsingin kaupunkiin, jolle annettaisiin samat tehtävät kuin
itsehallintoalueille. Ehdotus ei sisällä esimerkiksi esitystä itsehallintoalueiden organisoinnista,
rahoituksesta tai suhteesta valtioon ja kuntiin. Siten tässä vaiheessalausunnossapystytään
ottamaankantaaainoastaanUudellemaalleesitettyyn aluejakoon.
Vantaan lähtökohta uudistukselle on ollut kuntapohjainen malli. Olisi ollut toivottavaa, että
Uudenmaankuntien esittämääkuntapohjaistaratkaisuaoltaisiin aidostija perusteellisestiselvitetty
yhtenä organisoinnin vaihtoehtona. Kuntapohjaisessaratkaisussa olisi pystytty paremmin
varmistamaanja turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integrointi esimerkiksi
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, kasvatuksen ja oppimisen, kaupunkiympäristön
suunnittelunja rakentamisen,työllisyydensekävalmiussuunnittelunpalveluihin.Kuntapohjaisessa
mallissa olisi myös pystytty hyödyntämään jo olemassa olevia paikallisen demokratian
päätöksentekorakenteita.Kuntia suurempienitsehallintoalueidenriskinä on, että päätöksenteko
etääntyy äänestäjistäentisestään.Nykyistenlaskevienäänestysaktiivisuuskehitysten
aikanauudet
vaalit eivät välttämättä houkuttele äänestäjiä.Vaarana on myös, että pinta-alaltaan suurissa
itsehallintoalueissatai maakunnissasosiaali-ja terveydenhuollonpalvelut eivät enää jatkossaole
yhtä laajastilähipalveluita.
Suurinkysymysmerkkija merkittäväriskitekijäon talous.Uudistuksentaloudellisiavaikutuksiaei ole
selvitetty eikä ole tiedossa,mitä malli tarkoittaa itsehallintoalueidentaloudelle, alueen kuntien
taloudelle tai veronmaksajille.Loppuraportissatodetaan, että erillisratkaisun rahoituksellinen
perusratkaisuolisi lähtökohdiltaansamakuin muuallakinmaassa.Maakuntienja itsehallinnollisten
alueiden rahoitus perustuu siten pääosin valtion rahoitukseen. Niiden rahoitusjärjestelmäon
tarkoitus uudistaa tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. On tärkeää, että kriteereissä
huomioidaanmahdollisimmanreaaliaikaisestialueidenvälisetväestömuutokset,jotta Uudenmaan
ja erityisesti pääkaupunkiseudunvoimakkaan väestönkasvuntuottama palvelutarpeen kasvu
huomioidaantulevien maakuntienja itsehallinnollistenalueidenrahoituksessaajantasaisesti.
Uudenmaan erityispiirteenä on voimakas väestönkasvu, nopea kansainvälistyminen sekä
kansallisestikinmerkittävä taloudellinen toimeliaisuus,mikä edellyttää, että alueen kunnilla on
riittävästi investointikykyäja elinvoimaa. Kuten loppuraportissatodetaan, on jatkotarkastelussa
tärkeää huomioida rahoitusmallinsote-palvelujenjärjestämiseenkohdistuvienvaikutustenlisäksi

1

Lausunto

1/1
Liite

yleisemmät vaikutukset kuntien talouteen ja pitkän aikavälin kestävän kasvun edellytyksiin
Uudellamaallaja koko maassa.On tärkeää,että varmistetaanmyös sote-ratkaisunjälkeen jäävän
kaupungintoimintakykyja rahoituksellinenasema.
Vantaakorostaakinohjausryhmännäkemystäsiitä, että rahoitusratkaisunvalmistelussatulee ottaa
huomioon ja arvioida mallin vaikutuksia kasvavien kaupunkien ja kuntien elinvoimaan,
investointikykyyn ja -tarpeisiin nähden pitkällä aikavälillä. Kasvavienkaupunkien ja kuntien
vuosittaiset investoinnit ylittävät usein merkittävästi vuosittaiset poistot, minkä vuoksi kuntien
talouden tasapainoatarkasteltaessaolisi tarkoituksenmukaistatarkastellataloudellisiavaikutuksia
myös rahoituslaskelmantoiminnan ja investointien rahavirran kautta eikä pelkästäänarvioimalla
vuosikatteenriittävyyttä poistoihin.
Vantaankaupunginkasvuvauhtion kova ja Vantaaonkin ollut viimeisenäkahtenavuonnaSuomen
suhteellisesti nopeimmin kasvanut kaupunki. Asukaslukuoli viime vuoden lopussa 233 560.
Viimeisenviiden vuoden aikanaVantaalleon muuttanut yli 22 000 uutta asukastaja ennusteiden
mukaanväestönkasvuon tulevan kymmenenvuodenaikananoin 40 000 uutta asukasta,joista noin
80 prosenttia on vieraskielisiä.Kasvutuo mukanaankovaa painetta kaupungininvestointitasoon.
Arvioiden mukaan seuraavankymmenen vuoden aikana varhaiskasvatuspaikkoja
tarvitaan lisää
noin 14-16ison päiväkodinverran ja perusopetuspaikkojanoin 1 140 uudelle oppilaalleeli noin 1,5
suurehkon yhtenäiskoulunverran. Suuren kaupungin näkökulmastaonkin erittäin tärkeää, että
uudistuksessatunnustetaan kasvavienkaupunkien rooli ja turvataan kaupunkien edellytykset
vastatatällaiseenpalvelutarpeenkasvuun.
Uudistuksentoteuttamisen kannalta on olennaista,että erillisratkaisunmallin pohjaksion otettu
Uudenmaankuntien keväällä 2019 esittämä Uudenmaanjakaminen viiteen alueeseen.Esitetty
neljän itsehallinnollisenalueenja HelsinginkaupunginmuodostamaUudenmaanerillisratkaisumalli
on alueelleparempikuin yhden Uudenmaanmaakunnanmalli. Esitetylläaluejollasote-uudistuksen
toteuttaminen olisi helpommin hallittavissaja riskittömämmin toteutettavissakuin 1,7 miljoonan
asukkaanmaakunnanrakentaminen.
Esitettynä itsehallintoalueena Vantaan ja Keravan kaupunkien yhdessä muodostama
itsehallintoalueon asiallinenratkaisu. Kaupunkienyhteenlaskettuasukasmääräon tällä hetkellä
noin 270 000asukastaja väestöennusteenmukaanvuonna2035Vantaanja Keravanmuodostaman
itsehallintoalueenasukasmääräolisi noin 312 300. Vantaaja Keravatekevät jo nyt yhteistyötä ja
käyttöönon tulossayhteinenpotilastietojärjestelmäApotti. Myöserinomaisetkulkuyhteydet,kuten
molempia kaupunkejahalkovapäärata,takaavatsen, että palvelut ovat itsehallintoalueellahyvin
saavutettavissa.
Loppuraportissatodetaan pelastustoimenosalta,että ”lähtökohtaisestipelastustoimialueidenjako
noudattaisi kaavailtua itsehallinnollisten alueiden aluejakoa sillä muutoksella, että nykyinen
pelastustoimenKeski-Uudenmaanalue jaettaisiin kahtia eli Vantaa-Keravaanja muuhun KeskiUusimaahan.Lainsäädännöllätulee turvata pelastustoimenmahdollisuustehdä itsehallinnollisten
alueiden välistä yhteistyötä ainakin ensihoidon osalta. Itsehallinnollisten alueiden päätöksellä
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Vantaa-Keravaja Keski-Uusimaavoisivat näin hoitaa pelastustoimen palvelut yhteistyössä”.
Vantaan kaupungin näkökulmasta Keski-Uudenmaanpelastustoimen liikelaitos on toiminut
erinomaisen hyvin. Lainsäädännölläpitää turvata itsehallintoalueidenyhteistyön mahdollisuus
ensihoidon lisäksi myös pelastustoimen osalta. Siten Vantaa-Keravanalue voisi tuottaa myös
pelastustoimenpalvelut Keski-Uudenmaan
alueelleesimerkiksiisäntämaakuntamallilla.
Loppuraportissaesitetty erillisen työryhmän ehdotus Helsinginja Uudenmaansairaanhoitopiirin
(HUS)asemastaerillisratkaisussaon kannatettavaeikä merkittävästimuuta nykytilannetta.
Loppuraportin kielellisten näkökulmientarkastelussakiinnitetään erityistä huomiota Vantaan ja
Keravanitsehallintoalueenruotsinkielisiinpalveluihin ja ruotsinkielisenhenkilöstön rekrytointiin.
Näkökulma on tärkeä. Vantaalla ruotsia äidinkielenäänpuhuvia on noin 5 500 eli noin 2,4 %
väestöstä.Esitetylläitsehallintoalueellaprosenttiosuusei merkittävästimuutu, mutta mahdollistaa
sen, että keravalaiset voivat käyttää Vantaan ruotsinkielisiä palveluita. Vantaa pitää myös
mahdollisenamaakuntienvälistäyhteistyötä ruotsinkielisissäpalveluissa.Uudenmaanjako viiteen
alueeseenon parasvaihtoehto myöskielellistenoikeuksientoteutumisenkannalta.
Lukuisiauudistuksentoteutumisen kannaltakeskeisiäasioitaon auki ja arvioimatta.Lainsäädäntöä
tulee kaikilta osin valmistellatiiviissä yhteistyössäkuntien, kaupunkienja kuntayhtymienkanssa.
Uudistuksen seurauksenanoin 200 000 julkisen sektorin työntekijää vaihtaa organisaatiota ja
kaikkien kaupunkien ja kuntien toiminta ja taloudellinen asema muuttuvat olennaisesti.Koska
kyseessäon poikkeuksellisensuuri, Suomenitsenäisyydenajan suurin hallintorakenteidenmuutos,
on valmistelunoltava huolellistaja myösmaakuntamallinvaikutuksetarvioitavariittävän tarkasti.
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