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§ 97
Gemensamt utlåtande av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och 
Grankulla om landskaps- och vårdreformen

HEL 2018-005042 T 00 01 06

Beslut

Landskaps- och vårdreformen har många skadliga effekter på de väx-
ande städernas ekonomi, tjänster och investeringsförmåga, och den 
beaktar inte huvudstadsregionens särdrag. Stadsfullmäktige i Helsing-
fors, Esbo, Vanda och Grankulla konstaterade som sitt gemensamma 
utlåtande att den landskaps- och vårdreform som är under behandling i 
riksdagen inte i tillräcklig grad fullföljer de mål som satts upp för den 
och att förslagshelheten inte bör godkännas i föreslagen form.

Behandling

Ledamoten Pekka Puska understödd av ledamoten Sampo Terho fram-
ställde följande motförslag:

Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har som mål att för-
bättra medborgarnas hälso- och socialvårdstjänster. Reformen stöder 
klientens rätt till behövlig service i rätt tid. I fortsättningen är det klienten 
som gör valet. Bredare axlar och valfrihet för klienten svarar mot de ut-
maningar som upptäckts i tjänsterna för specialgrupper.

I och med reformen kan tillgången till tjänster bli snabbare och produk-
tionen effektiviseras, när anordnaren har bredare axlar. Samtidigt ökar 
användarnas valmöjligheter och personalen blir nöjdare. Dessa mål är 
de rätta och de har redan på många sätt nåtts under de senaste åren i 
huvudstadsregionens städers egna reformer med tillämpning av princi-
perna för social- och hälsovården.

Reformen är också förknippad med utmaningar och risker. Den nya 
vårdlagstiftningen överför huvudstadsregionens kommuners social- och 
hälsovårdstjänster så att de utgör en del av landskapet Nylands tjäns-
ter. Vid denna överföring finns det speciella utmaningar, eftersom de 
kommunala organisationer som producerar tjänsterna är stora och 
skräddarsydda för de olika kommunernas behov. Det strama tidssche-
mat innebär en utmaning uttryckligen i Nyland.

Det bör satsas på och ägnas särskild uppmärksamhet åt att reformen 
kan verkställas och integrationen genomföras framgångsrikt. Vid verk-
ställigheten i Nyland bör det ses till att reformen inte äventyrar de väl-
fungerande delarna av tjänsterna i huvudstadsregionen. Till följd av or-
ganisationernas och befolkningsunderlagets storlek bör det reserveras 



Helsingfors stad Protokoll 9/2018 2 (10)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
15.05.2018

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors PL 1 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

tid för kommunen och landskapet för verkställigheten och i detta sam-
manhang måste det också anvisas och garanteras finansiering under 
övergångstiden.

Huvudstadsregionen anser att vårdreformen som behandlas i riksda-
gen för helheten i rätt riktning och öppnar en möjlighet att höja standar-
den på social- och hälsovårdstjänsterna och förbättra tillgången till ser-
vice för invånarna i huvudstadsregionen och hela Nyland.

Tyngdpunkten måste nu flyttas på verkställigheten och stärkande av 
denna. Med omsorgsfull verkställighet och god uppföljning säkerställer 
vi att kostnaderna inte skenar iväg och reformen fortskrider kontrollerat. 
Vi kan göra det tillsammans. 

På förslag av ordföranden förrättades omröstningen genom namnupp-
rop.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Enligt förslaget
NEJ-förslag: Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har som 
mål att förbättra medborgarnas hälso- och socialvårdstjänster. Refor-
men stöder klientens rätt till behövlig service i rätt tid. I fortsättningen är 
det klienten som gör valet. Bredare axlar och valfrihet för klienten sva-
rar mot de utmaningar som upptäckts i tjänsterna för specialgrupper. I 
och med reformen kan tillgången till tjänster bli snabbare och produk-
tionen effektiviseras, när anordnaren har bredare axlar. Samtidigt ökar 
användarnas valmöjligheter och personalen blir nöjdare. Dessa mål är 
de rätta och de har redan på många sätt nåtts under de senaste åren i 
huvudstadsregionens städers egna reformer med tillämpning av princi-
perna för social- och hälsovården. Reformen är också förknippad med 
utmaningar och risker. Den nya vårdlagstiftningen överför huvudstads-
regionens kommuners social- och hälsovårdstjänster så att de utgör en 
del av landskapet Nylands tjänster. Vid denna överföring finns det spe-
ciella utmaningar, eftersom de kommunala organisationer som produ-
cerar tjänsterna är stora och skräddarsydda för de olika kommunernas 
behov. Det strama tidsschemat innebär en utmaning uttryckligen i Ny-
land. Det bör satsas på och ägnas särskild uppmärksamhet åt att refor-
men kan verkställas och integrationen genomföras framgångsrikt. Vid 
verkställigheten i Nyland bör det ses till att reformen inte äventyrar de 
välfungerande delarna av tjänsterna i huvudstadsregionen. Till följd av 
organisationernas och befolkningsunderlagets storlek bör det reserve-
ras tid för kommunen och landskapet för verkställigheten och i detta 
sammanhang måste det också anvisas och garanteras finansiering un-
der övergångstiden. Huvudstadsregionen anser att vårdreformen som 
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behandlas i riksdagen för helheten i rätt riktning och öppnar en möjlig-
het att höja standarden på social- och hälsovårdstjänsterna och förbätt-
ra tillgången till service för invånarna i huvudstadsregionen och hela 
Nyland. Tyngdpunkten måste nu flyttas på verkställigheten och stär-
kande av denna. Med omsorgsfull verkställighet och god uppföljning 
säkerställer vi att kostnaderna inte skenar iväg och reformen fortskrider 
kontrollerat. Vi kan göra det tillsammans. 

Ja-röster: 79
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Iida Haglund, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Har-
janne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Perttu Hillman, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Ju-
va, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Tapio Klemetti, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Abdi-
rahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohi-
salo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Wille Rydman, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Ur-
ho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemi-
es, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Sampo Terho

Blanka: 1
Kauko Koskinen

Frånvarande: 2
Arja Karhuvaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Ledamoten Sampo Terho anmälde en avvikande mening till beslutet:

Utlåtandet som godkändes genom stadsfullmäktiges majoritetsbeslut 
förklarar beslutsfattarnas misstro mot medborgarnas förmåga att fatta 
avgöranden i frågor som gäller deras egna liv och välbefinnande. Utlå-
tandet är samtidigt ett misstroendevotum mot privata företags och des-
sas social- och hälsovårdspersonals kompetens och yrkeskunnighet.
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Jag anmäler en avvikande mening till utlåtandet eftersom man i utlåtan-
det motsätter sig medborgarnas ökade rättigheter och förberedningen 
av marknadsekonomin för upprätthållande av en välfärdsstat.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sami Sarvilinna, specialplanerare, telefon: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Städerna i huvudstadsregionen har i flera utlåtanden lyft fram utma-
ningar och allvarliga brister i landskaps- och vårdreformen. Synpunkter-
na har just inte blivit beaktade vid beredningen av reformen. Huvud-
stadsregionens särdrag har inte beaktats i helheten, som innehåller 
många missförhållanden och risker för huvudstadsregionen och de 
växande städerna. Det har dessutom inte varit möjligt att ge utlåtande 
om reformen som helhet. Städerna i huvudstadsregionen ger nu ett ge-
mensamt utlåtande.

Landskaps- och vårdreformen är en omfattande och invecklad helhet med oklara 
totaleffekter

Reformen är den mest omfattande i landets förvaltningshistoria, och 
helheten är därigenom särskilt invecklad. Beredningen av lagstiftningen 
har präglats av bristfälliga konsekvensbedömningar. I synnerhet de ris-
ker som hänför sig till reformens ekonomiska effekter och smidigheten i 
tjänsterna har fått för lite uppmärksamhet. Eftersom konsekvensbe-
dömningarna baserar sig på bristfälliga utredningar och småskaliga för-
sök, ger de ingen realistisk uppfattning om reformens totaleffekter i de 
stora städerna och i huvudstadsregionen. Städerna har bedömt refor-
mens konsekvenser på basis av sina egna erfarenheter och kunskaper 
för sin egen del och i samarbete med varandra.

En reform som förverkligas på en gång och med en snäv tidtabell leder 
till att de i nuläget fungerande tjänsterna försvagas och att det blir av-
brott i servicekedjorna. Tidsplanen för reformen är också förknippad 
med stora risker. Det är mycket svårt att kontrollerat verkställa refor-
men i Nyland med anledning av landskapets enorma storlek. På hela 
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landets nivå accentueras risken för ett svagt förverkligande av demo-
kratin i och med att valet ordnas med en mycket snäv tidtabell i förhål-
lande till det eventuella ikraftträdandet av lagstiftningen.

En och samma lösningsmodell lämpar sig inte för landets olika delar

I beredningen av reformen har fokus legat på att hitta en enda lös-
ningsmodell trots att förhållandena, behoven, styrkorna och utmaning-
arna är mycket olika i olika delar av landet. En enda lösning som främst 
baserar sig på behoven på landsbygden och i glesbygden svarar inte 
mot huvudstadsregionens särskilda behov eller utmaningar, som är ty-
piska för växande städer. Det vore en fördel för alla att skillnaderna 
mellan områdena beaktas. Detta skulle förbättra en jämlik tillgång på 
tjänster och göra det möjligt att hitta fungerande lösningar på lokal nivå.

Huvudstadsregionens särdrag, såsom invandringen som är betydligt 
kraftigare än i resten av landet, regionens avvikande näringsstruktur 
och internationalismen, har inte alls beaktats i reformen. De sociala ut-
maningarna, såsom bostadslösheten, segregationen och antalet lång-
tidsarbetslösa och deras särskilda profil, kräver dessutom olika flexibla 
lösningar och tätare samarbete mellan kommunernas olika funktioner i 
huvudstadsregionen än i det övriga landet.

Städernas livskraft och utvecklingsverktyg riskerar att försvagas i och med reformen

Den världsomfattande trenden om städernas betydelse som lokomotiv 
för hela landets och regionernas livskraft och utveckling har inte beak-
tats i den största förvaltningsreformen under Finlands självständighets-
tid. Reformen kommer tvärtom att försvaga städernas förutsättningar 
för framgång, och den tryggar inte heller städernas livskraft eller att 
tjänsterna ordnas högklassigt. Städernas möjligheter till tillväxt på lång 
sikt försämras, vilket har skadliga konsekvenser för hela landets ut-
veckling och konkurrenskraft.

Städerna i Finland utgör koncentrationer av tillväxt och innovation, och 
de bygger upp välfärd. Städernas förmåga att lösa invecklade utma-
ningar har grundat sig på deras omfattande befogenheter. Om vård- 
och landskapsreformen förverkligas, splittras befogenheterna och upp-
gifterna mellan olika förvaltningsnivåer, och nya administrativa gränsy-
tor skapas till exempel inom tjänsterna för barn och unga. Det ligger i 
hela nationens intresse att städerna i Finland ges ännu större, i stället 
för mindre, möjligheter än i nuläget att svara på allt mer invecklade ut-
maningar och satsa på sina styrkor i den globala konkurrensen.

Planeringen av markanvändningen är ett centralt verktyg i arbetet för 
att främja städernas livskraft. Om reformen förverkligas, får landskapet 
i stället för kommunerna en starkare ställning genom landskapsplanen 
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med rättsverkningar. Reformen slår sönder kommunernas planlägg-
ningsmonopol, vilket inte är acceptabelt med tanke på den kommunala 
självstyrelsen. Det är viktigt att metropolområdet fortsätter samarbeta 
inom markanvändning, boende och trafik (MBT-samarbete) i syfte att 
främja metropolområdets tillväxt, funktionalitet och regionala balans 
och att bekämpa differentieringsutvecklingen.

Ur huvudstadsregionens perspektiv är det inte heller ändamålsenligt att 
i enlighet med förslaget överföra andra kommunala uppgifter, såsom 
räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet, till landskapen. Kom-
munerna sköter uppgifterna bra och effektivt i nuläget. Helsingfors och 
Nylands olika regionala räddningsverk har en viktig och särskild roll.

Städernas ekonomiska läge och investeringsförmåga ska stärkas, inte försvagas

Det är till fördel för hela Finland att huvudstadsregionens konkurrens-
kraft och livskraft tryggas.

Reformen ändrar städernas ekonomiska läge avsevärt. Den leder till att 
de ekonomiska utsikterna blir osäkra för städerna, eftersom det inte går 
att förutse hur den interna finansieringen utvecklas efter början av 
2020-talet. Särskilt oroväckande frågor är dessutom städernas investe-
ringsförmåga, missförhållandena i fråga om finansieringen i Nyland 
samt att det utvecklingsarbete inom social- och hälsovården som redan 
gjorts förbises.

Efter reformen förlorar städerna en stor del av sina skatteinkomster, 
och statsandelarnas betydelse för kommunernas inkomstbas ökar. Det 
är problematiskt för självstyrelsen att i högre grad vara beroende av 
statsandelar, och dessutom ändras grunderna för fastställande och be-
viljande av statsandelar årligen genom budgetbeslut. Också de särskil-
da poster som jämnar ut finansieringsförändringarna i reformen har en 
dominerande roll för statsandelarna. Dessa faktorer ökar oförutsebar-
heten och medför allvarliga problem för städerna med tanke på verk-
samhetsplaneringen. Samtidigt försämras städernas möjligheter att an-
passa driftsekonomin. Det finns en stor risk för att anpassningstrycket 
måste riktas till tjänster inom pedagogik och utbildning samt funktioner-
na i stadsmiljön och trafiksystemet, dvs. den viktiga basservicen för 
kommuninvånarna.

Reformen ökar städernas finansiella osäkerhet och försvagar de väx-
ande städernas investeringsförmåga. Samtidigt som inkomsterna sjun-
ker till en tredjedel blir investeringsbehovet inte mycket mindre i huvud-
stadsregionens städer. De växande städerna behöver framför allt nya 
skolor och småbarnspedagogiska tjänster samt investeringar i markan-
vändning och logistik, och det är fortfarande städernas uppgift att göra 
dessa investeringar. 
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Likabehandling förverkligas inte i den ändrade finansieringen. Hälften 
av fastighetsskatten kommer att inkluderas i utjämningen av skattein-
komster, och kommunernas inkomster från samfundsskatten skärs ner 
med 40 procent. Dessa element i de sammantagna ändringarna i finan-
sieringen minskar skatteinkomsterna i huvudstadsregionen mer än i he-
la landet i genomsnitt.

Reformen ökar kommunernas relativa skuldsättning, eftersom den nu-
varande lånestocken förblir på städernas ansvar samtidigt som inkoms-
terna minskar. Reformen minskar inte de växande städernas investe-
ringsbehov men försvagar avsevärt städernas förmåga att genomföra 
nödvändiga tillväxtinvesteringar i framtiden. Nedskärningen av intäkter-
na från kommunalskatten och sänkningen av samfundsskatteandelen 
minskar den årliga ökning i skatteintäkterna i eurobelopp som utnyttjas 
för finansiering av tillväxtinvesteringar. Det är nödvändigt för hela lan-
dets utveckling att städerna har möjlighet att göra investeringar också i 
fortsättningen, eftersom exempelvis huvudstadsregionen ensam står 
för cirka 30 procent av hela Finlands bruttonationalprodukt.

All reformering ska utgå från ett kundperspektiv

I landskaps- och vårdreformen har kundperspektivet glömts bort, vilket 
innebär betydande utmaningar då tjänsterna ska samordnas. Reformen 
medför utmaningar i fråga om integrationen av tjänsterna, och det finns 
risk att det inte går att ta hänsyn till kundens helhetssituation i det nya 
systemet. I synnerhet servicehelheterna för kunder som behöver en 
stor mängd social- eller hälsovårdstjänster samt kunder i utsatt ställ-
ning blir svåra att överblicka, och tillgången till service kommer att för-
utsätta betydligt mer handledning och rådgivning än idag, vilket ökar 
kostnaderna. Den föreslagna modellen innehåller indirekta ekonomiska 
incitament för att bolla kunder med många problem mellan olika aktö-
rer. Landskapet har i praktiken inga möjligheter att styra eller övervaka 
serviceproducenternas verksamhet i hela produktionskedjan på det sätt 
som krävs för att kunna bära helhetsansvaret över invånarnas välfärd 
och hälsovård.

Lagstiftningen kring reformen innehåller betydande brister i fråga om 
fullföljandet av de språkliga rättigheterna. De språkliga rättigheterna, 
speciellt en jämlik tillgång till svensk service och en äkta valfrihet, tryg-
gas inte i lagpropositionerna i deras nuvarande form. Propositionerna 
säkerställer inte i tillräckligt hög grad att de språkliga rättigheterna för-
verkligas i praktiken.

Landskapets självstyrelse förverkligas inte, vilket beror på statens kraf-
tiga operativa och ekonomiska styrning. Att beslutsfattandet överförs till 
landskapsnivån och till en förvaltningshelhet med många nivåer mins-
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kar engagemanget och förskjuter möjligheterna att påverka närservicen 
längre bort från invånarna och kunderna. 

Enorma funktionella och ekonomiska utmaningar vid inrättandet av landskapet Ny-
land

Landskapet Nyland har ett enormt befolkningsunderlag jämfört med de 
övriga landskapen. Reformen förutsätter att de nuvarande organisatio-
nerna slås samman genom en fusion som skulle vara den största som 
någonsin gjorts i Finland. Den berör cirka 55 000 personer och en eko-
nomi på 6 miljarder euro. Att det skapas en gigantisk ny förvaltnings-
struktur leder till att de kostnadsbesparingar som uppnåtts genom ut-
veckling av tjänsterna i huvudstadsregionen förloras. Enligt bedömning-
ar innebär reformen betydande ekonomiska och funktionella risker.

Det är befogat att tvivla på att landskapet Nylands finansiering är till-
räcklig. Landskapet Nylands kostnader för förändringsprocessen kom-
mer att bli betydande, såsom också landskapets datasystembehov. 
Målet att stävja kostnadsökningen leder till att servicenätet gallras och 
serviceavgifterna höjs. Enligt bedömningar måste kostnadsökningen i 
Nyland skäras ned med ungefär en miljard euro under nästa årtionde.

Reformen är en lösning som utgår från förvaltningen och som ökar by-
råkratin i all verksamhet och på alla förvaltningsnivåer. Förvaltning på 
många nivåer leder till överlappande uppgifter, oklarhet i ansvarsfördel-
ningen och ineffektivitet. Helheten blir stor, dyr och svår att hantera.

Städerna i huvudstadsregionen har i sitt eget utvecklingsarbete identifi-
erat de samarbetsprocesser som är nödvändiga för att kunna produce-
ra smidiga och kundinriktade social- och hälsovårdstjänster. Däremot 
är det motiverat att ifrågasätta landskapets förmåga att kontrollera den 
helhet som skapas och hela servicesystemet. De utmaningar som gäl-
ler jämlikt ordnande av service, integration av tjänsterna, smidigt sam-
arbete och ökad produktivitet är uppenbara.

Arbetsfördelningen mellan landskapet och kommunerna samt samar-
bets- och verksamhetsformerna är i huvudsak oklara. Det krävs inveck-
lade samarbetsstrukturer såväl mellan städerna och landskapet som in-
ternt inom landskapet för att kunna trygga integrationen av tjänsterna 
och möjligheterna att svara mot särskilda utmaningar. Det tar tid att 
bygga upp samarbetsstrukturer, och i den nuvarande tidtabellen är det 
inte möjligt att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna för kunderna. Om 
reformen förverkligas, behövs det också en hel del ny kunskap och nya 
befattningar för att man ska klara av till exempel servicehandledningen, 
rådgivningen och avtalsfrågorna.
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Det beaktas inte i reformen att minskningen av välfärds- och hälsoskill-
naderna är en annan slags process i huvudstadsregionen än i det övri-
ga landet med anledning av de särskilda utmaningarna i regionen. Re-
formen och de nya samarbetsstrukturerna gör det svårare att lyckas 
med detta. Aktörerna inom den tredje sektorn, såsom organisationer 
och föreningar som har en betydande roll i arbetet på att minska väl-
färds- och hälsoskillnader, blir dessutom dåligt beaktade i reformen. 
Den tredje sektorns roll och understöden till den förblir oklara i refor-
men.

Varken sättet hur reformen fortskrider eller tidtabellen främjar förutsätt-
ningarna för ett framgångsrikt genomförande av reformen med tanke 
på målen om en störningsfri tillgång till tjänster och smidiga serviceked-
jor. Planeringen borde ända från början gått ut på att man avancerar i 
etapper och utvecklar det nuvarande systemet i stället för att fullstän-
digt omvälva social- och hälsovårdssystemet i hela landet. Reformen 
borde ha byggt på en flexibel process och evolution av det nuvarande 
systemet speciellt i fråga om Nyland.

De ursprungliga målen för reformen kan nås genom städernas eget utvecklingsar-
bete

Målen om mindre skillnader i hälsa och välfärd, jämlik tillgång till ser-
vice och en behärskad kostnadsökning kommer inte att bli verklighet i 
den nuvarande reformmodellen. Ur perspektivet för städerna i huvud-
stadsregionen är den föreslagna landskapsförvaltningen skadlig för 
uppnåendet av målen.

Målen för reformen och stordriftsfördelarna har uppnåtts och kan upp-
nås i huvudstadsregionen som resultat av städernas egen serviceut-
veckling. Med tanke på befolkningsunderlaget har social- och hälso-
vårdstjänsterna i huvudstadsregionen ordnats framgångsrikt i städer-
nas egen regi och i den specialiserade sjukvården genom en samkom-
mun. De nuvarande social- och hälsovårdstjänsterna har aktivt byggts 
upp steg för steg på ett kontrollerat sätt och gjorts mer kostnadseffekti-
va, högkvalitativa och kundinriktade. Städernas gemensamma och eg-
na verksamhetsmodeller, servicekedjor och innovationer äventyras i re-
formen, vilket betyder att det finns risk att kostnadsbesparingarna förlo-
ras.

Med beaktande av det ovanstående innebär genomförandet av refor-
men betydligt fler risker än att reformen inte genomförs. I stället för en 
och samma modell och tidtabell för hela landet bör de olika behoven 
beaktas.

Städerna i huvudstadsregionen anser tillsammans att lagstiftningshel-
heten inte kan godkännas i den föreslagna formen.
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Verkställighet

Stadsstyrelsen konstaterar att den kommer att uppmana borgmästaren 
att lämna ett utlåtande till riksdagen tillsammans med de övriga stads-
direktörerna i huvudstadsregionen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sami Sarvilinna, specialplanerare, telefon: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Maakunta- ja sote-uudistuksella on paljon vahingollisia vaikutuksia kas-
vavien kaupunkien taloudelle, palveluille ja investointikyvylle, eikä se 
ota huomioon pääkaupunkiseudun erityispiirteitä. Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuustot toteavat yhteisenä lausun-
tonaan, että eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uu-
distus ei riittävästi toteuta sille asetettuja tavoitteita, eikä ehdotuskoko-
naisuutta tule esitetyssä muodossa hyväksyä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi


