Kuntauudistuksen laki: “Elä ja anna toisten kuolla”
Kriittistä kansalaiskeskustelua Kasvihuoneilmiössä la 21.4.2012 klo 13–18
•

Ovatko pienkunnat tuomitut häviämään olemassaolon taistelussa suurkunnille?

•

Onko kotiseutuidentiteetillä ja itsehallinnolla enää arvoa?

•

Suuruuden ekonomia? Tarvitaanko Suomeen metropolialueita? EU:n paine?

•

Seutuyhteistyö (kuntayhtymät, seutuvaltuustot) kuntaliitosten vaihtoehtona?

Kalevi Kannus

Hallitus suoritti helmi-maaliskuun 2012 aikana maakuntakierroksen koko maassa. Suurin osa
kuntapäättäjistä – mukana monia myös hallituspuolueista – asettui vastustamaan pääministeri Jyrki Kataisen ja kuntaministeri Henna Virkkusen ajamaa virkamiestyöryhmän valmistelemaa kunta-mallia. Useat tutkijat ja oikeusoppineet (mm. perustuslain erityisasiantuntija,
akatemian professori K. Tuori) pitävät salaisissa hallitusneuvotteluissa päätettyä kuntauudistusta läpiviemisprosesseineen perustuslain vastaisena demokratian irvikuvana.
Julkista keskustelua aiheesta on käyty monin eri tavoin, mutta vallitseva maantapa, salaaminen ja peittely, jatkuu. Poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton KHI Forum aikoo murtaa
tabut ja ottaa kuntauudistuksen keskusteluun virallisena totuutena pidetystä poikkeavalla
tavalla. Esiintyjien alustus- ja kommenttipuheenvuorot mahdollistavat aiheen monipuolisen
käsittelyn. Paneeli vastaa yleisön kysymyksiin. Tilaisuutta johtaa KHI Forumin tiedottaja Kalevi
Kannus. Tilaisuus videoidaan ja julkistetaan myöhemmin Internetissä.

Eero Lehti

Alustajat ja paneeliin osallistujat
Kansanedustaja ja Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Lehti (Kok) kertoo mm.
miksi suuruuden ekonomia ei toteudu kuntasektorilla, ja miksi hän on verrannut hallituksen
kuntauudistusta “Hitlerin hyökkäykseen Moskovaan 1941”. (Lehti paikalla klo 13-15)

Matti Saarinen

Kansanedustaja ja pitkän linjan lohjalaispoliitikko Matti Saarinen (sd) kannattaa kuntauudistusta, mutta kritsoi virkamiestyöryhmän esittämää toteutustapaa. (Saarinen paikalla klo 13-15)
Kansanedustaja ja Marttilan kunnanvaltuuston jäsen tohtori Lauri Heikkilä (PS) kritisoi mm.
hankkeen kiireellisyyttä pitäen järkevimpänä analysoida ensin kokemuksia toteutuneista
kuntaliitoksista. (Heikkilä paikalla klo 15-18)
Espoon kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen Mikko Hintsala (Kesk): “Helsinki ahdistelee
naapureita. Sillä on yksi tavoite: muodostaa yksi miljoonan asukkaan Helsinki. En hyväksy sitä,
ainakaan pakon edessä. Uskon kilpailuun, myös kuntien välillä.” (Hintsala paikalla klo 13-18)

Lauri Heikkilä

Kristian von Essen (Uudenmaan vihreät, pj., Siuntio) on vastustanut kuntaliitosta Lohjaan.
Uudenmaan vihreät kritisoivat kuntauudistusta tiedotteessaan: ”Ei kuntien sokkoliitoksille, kyllä
seutuvaltuustoille”. (Essen paikalla klo 13-18)

1. osa 13:00–15:30 Kuntauudistus valta- ja maakunnallisena kokonaisuutena
Yleisiä periaatteita ja alustajien näkemyksiä. Huoltosuhde? Metropolialueen tarpeellisuus? Suurkuntien hankintaprosessien tehokkuus? PK-yritysten asema suurkunnissa?

Mikko Hintsala

2. osa 15:30–18:00 Lähialueen kuntaliitokset (vapaata keskustelua voi jatkaa pidempäänkin)
Kuntaliitokset Lohjaan: Nummi-Pusula ja Siuntio? Sauvo-Somero-akselin kuntajakoselvitykset? Lisää metropolista: Espoon liittäminen Helsinkiin? Kokemukset suur-Salosta?
KHI Forum / Kasvihuoneilmiö Palomäentie 2, 09810 Nummi-Pusula
1-tieltä liittymästä nro 20 Nummelle päin 1 km (Helsinki 75 km, Turku 90 km)
Lisätietoja: KHI Forumin tiedottaja Kalevi Kannus 0400 666123, kalevi.kannus@promerit.net

Kristian von Essen

