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Tuusulan valtuustossa tehtiin keväällä 2013 aloite kuntaliitosta koskevien neuvotteluiden
käynnistämiseksi Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kesken, mikäli Keski-Uudenmaan kuntien
yhdistymisselvitys ei onnistuisi.
Valtuusto päätti syyskuussa, ettei Tuusulan kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua
ja irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä. Samalla valtuusto esitti, että
alueen kuntayhteistyötä tulee edelleen tehostaa erityisesti kuntalaisten sujuvan asioinnin
mahdollistamiseksi kuntarajojen yli.
Lisäksi valtuusto päätti ehdottaa Järvenpäälle ja Keravalle neuvottelujen käynnistämistä nykyistä
tiiviimmästä kuntayhteistyöstä ja -organisaatioista etenkin teknisen toimen tehtävien osalta sekä
sivistystoimessa ja Keskisen-Uudenmaan vetovoiman ja tehokkuuden lisäämiseksi myös muiden
naapurikuntiemme kanssa. Yhteistyötä tulee tehostaa myös palveluverkon ja investointien
suunnittelussa, samalla yrityksiä kannustetaan kuntarajojen ylitse käyvään yhteistyöhön myös
kuntien osalta.
Tuusulan kunta on kutsunut Järvenpään ja Keravan kaupunkien valtuustojen ja
kaupunginhallitusten puheenjohtajat ja kaupunginjohtajat neuvotteluun kuntaliitosta koskevasta
valtuustoaloitteesta ja kuntayhteistyöstä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kesken.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi em.
aloitteesta ja valtuuston päätöksestä eli syistä, miksi neuvottelu oli kutsuttu koolle.
Keravan edustajat ilmoittivat, että valtuuston linjaus, että Kerava pysyy itsenäisenä kuntana, on
edelleen voimassa.
Järvenpään kaupunginjohtaja katsoi, että sote-uudistuksen jälkeen kunnille jää niin vähän
tehtäviä, että nykyisenkaltaisia peruskuntia ei tarvita. Kaupunginjohtajan mukaan kuntaliitokset
eivät ole realistisia ainakaan 5–10 vuoteen, mutta hän toi esille ajatuksen vapaaehtoisista
osakuntaliitoksista.
Kaikkien kuntien edustajat pitivät tärkeänä konkreettista kuntayhteistyötä ja esille nousi
mahdollisina yhteistyökohteina
- ruokapalvelut
- rakennusvalvonta
- tekninen toimi
- kirjastot
- matkailu ja Tuusulanjärven latuverkko (Tuusula ja Järvenpää)
- koulutus
Esille tuotiin myös yhteistyö liikenneratkaisuissa kuten liittymäliikenne Rykmentinpuistosta Savion
asemalle ja lentorata, joka tulisi saada kulkemaan Hyrylän kautta siten, että Hyrylässä olisi myös
asema.
Kuntien välisessä kilpailussa nähtiin etuakin, ja esille nousi myös tukipalvelujen kilpailuttaminen ja
ostopalvelut.
Todettiin, että olisi hyvä analysoida Kuuman puitteissa tehtyjä kuntayhteistyöhankkeita eli harkita,
mitä niistä kannattaa jatkaa ja mitä ei. Todettiin myös, että yhteystyötä tulee katsoa kuntalaisten
näkökulmasta.
Sovittiin, että viranhaltijat kokoavat konkreettisia yhteistyöhankkeita, ja tekevät esitykset, joiden
perusteella luottamushenkilöt voivat tehdä päätökset. Kaikkien yhteistyössä tehtävien hankkeiden
ei tarvitse koskea kaikkia kolmea kuntaa.
Muistion laati
Tuula Hyttinen

