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ESITYS KUNTALIITOLLE KAUPUNKISEUTUJEN KEHYSKUNTIEN NÄKEMYSTEN
KARTOITTAMISESTA JA HUOMIOONOTTAMISESTA KUNTIEN
EDUNVALVONTAPOLITIIKASA

Julkisen talouden, erityisesti valtion talouden kehityksen kestämätön
tilanne edellyttää kiistatta muutoksia yhteiskunnassamme. Kuntaliitto
kuntien edunvalvojana on monin tavoin pyrkinyt edistämään
kestävämpää julkista taloutta. Kuntaliiton hyviin esityksiin on mm.
kuulunut, että kunnille ei enää säädetä uusia normivelvoitteita, ellei
samalla poisteta osaa vanhoista velvoitteista. Kuntaliitto on myös
kannustanut valtiota normien, erityisesti subjektiivisten oikeuksin
karsintaan lainsäädännössämme.

Viime vuosina valtio on käynnistänyt monia lainsäädännön
uudistamishankkeita, joissa kuntien intressit ovat selkeästi poikenneet
toisistaan. Suurten kaupunkien tiedetään vaikuttaneen esim. Kataisen
hallituksen hallitusohjelmaan kuntarakennelain uudistamiseksi.
Sittemmin uudistuksesta on luovuttu, mutta asian käsittelyyn niin valtion
kuin kuntien hallinnossa sitoutui kohtuuttomasti resursseja, etenkin kun
perustuslailliset ongelmat olivat jo etukäteen tiedossa. Kuntaliitto toimi
allekirjoittaneiden kuntien näkemyksen mukaan asiassa varsin
varovaisesti, mahdollisesti johtuen suurten kaupunkien merkittävästä
painoarvosta Kuntaliiton toiminnassa.

Kuntaliiton ja suurten kaupunkien tiedetään olevan aktiivisessa
vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä yhteydenpito on sinällään
luonnollista ja hyväksyttävää. Yhteydenpidosta varmasti muodostuu
myös objektiivista pohjaa Kuntaliiton kuntien edunvalvonnan agendalle.
Kuntaliiton aktiivinen vuorovaikutus ei kuitenkaan kohdistu vain suuriin
kaupunkeihin.

Kuntaliitossa on järjestäytyneinä pienten kuntien neuvottelukunta,
ruotsinkielinen neuvottelukunta ja maakuntien liittojen puheenjohtajien
kokous. Neuvottelukuntien tehtävänä on ”välittää kuntakentän
näkemystä liiton päätöksenteon ja asioiden valmistelun tueksi”. Lisäksi
Kuntaliitossa toimii seutukaupunkiverkosto. Seutukaupunkeja ovat
kaupungit, jotka ovat seutukuntiensa tai talousalueensa keskuksia tai
keskuspareja, mutta eivät ole maakuntiensa keskuksia.
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Edellä olevan johdosta on todettavissa, että Kuntaliiton aktiivisen
edunvalvontapolitiikan valmistelussa suunnitelmallinen, systemaattinen
vuorovaikutus on suurilla kaupungeilla, pienillä kunnilla,
ruotsinkielisillä kunnilla ja seutukaupungeilla. Suurten kaupunkiseutujen
kehyskunnilla tällaista asemaa ei ole. On osoittautunut, että suurten
kaupunkien ja niiden kehyskuntien näkemykset voivat olla joissakin
edunvalvonta-asioissa hyvin erilaisia.

Allekirjoittaneet Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnat, joiden
yhteinen asukasmäärä on noin 150 000 asukasta, esittävät Kuntaliitolle,
että Kuntaliitto perustaa kaupunkiseutujen kehyskunnille yhteisen
fooruminen välittää näiden kuntien ajantasaista näkemystä liitossa
tapahtuvan asioiden valmistelun, päätöksenteon sekä
edunvalvontapolitiikan tueksi. Foorumi voi olla epävirallinen, siis muu
kuin neuvottelukunta, mutta odotuksemme mukaan foorumin toiminta
tulisi olla säännöllistä, ja sen tulisi käynnistyä jo kuluvan vuoden aikana.

Nokialla, 13 pnä lokakuuta 2014
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