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Kotkan-Haminan seudun XXIII seutufoorumi 
 
Kotkan, Haminan, Pyhtään, Vironlahden ja Miehikkälän kuntarakenneselvitys 

 
Aika Tiistaina 11.11.2014 kello 9-12  
Paikka Kotkan  Höyrypanimo.  

 
1.) Tilaisuuden avaus 
Seutuvaltuuston pj. Markku Saastamoinen toivotti kaikki tervetulleiksi 
 
2. Kuntarakenneselvityksen tulokset ja sote-uudistuksen mahdolliset vaikutukset kuntarakenteeseen 
Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi  kertoi kuntarakenneselvityksen tuloksista ja sote-
uudistuksen  mahdollisista vaikutuksista  kuntarakenteeseen (esitys kokonaisuudessaan liitteenä) 
Esittelyn aikana Tiina Montonen kysyi lukioista, jotka kaaviossa sijoitettu seudullisiin palveluihin. Majavan 
mukaan vaikka hallinto olisi yhteinen, ei välttämättä tarkoita, että kouluja lakkautettaisiin. 
Palvelujohtaja Jorma Haapanen, Kotka arvioi lyhyesti käytyä keskustelua sote-tuotantoalueesta 
Kymenlaaksossa. 
 
Keskustelussa 
Peter Muurman, Hamina arvioi, että kuntien taloudet ovat jo nyt kestämättömiä. Vaarana on, että Kotka ja 
Hamina tulevat kriisikunniksi. 
Virkamiesjohtamista keventämällä saisi huomattavaa säästöä. 
Esityksessä tuottavuus on arvioitu henkilöstön määrän vähentämiseksi. Hyvin toimiva teollisuusyritys 
panostaa joka päivä tuottavuuden nostamiseen: miten tehdä halvemmin ja yksikertaisemmin -  irtisanomiset 
ovat eri syistä. Tällaista tuottavuuden kasvua ei tehdä kunnissa. 
 
Henry Lindelöf kysyi, onko konsulteilla antaa tietoa, miten muut pohjoismaat edenneet uudistuksissaan? 
Tanskassa ollut viisi sote-aluetta, mutta nyt valtiollistetaan koko erikoissairaanhoito, näin ehkä täälläkin 
myöhemmin. 
Jarkko Majavan mukaan Suomessa ollaan menossa kertaloikkauksella suureen kokonaisuuteen. Sama uhka 
kuin Tanskassa ollut eli sote-alueet eivät olleet demokraattisesti johdettavia. Rahavirrat kulkevat kuntien 
kautta täällä. Tanskassa kuntauudistus tehtiin valtiojohtoisesti. Suomessa kunnilla on vahvempi itsehallinto. 
Vähitellen on tehty mm. yhteiset pelastuslaitokset, mutta itse kunnan asema on vahva, ja siihen vaikea 
puuttua nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Suomi laajempi, ja samanlainen keskittämisen politiikka ei 
rinnastettavissa kuin Tanskassa. Ruotsi on paljon kaupunkimuotoisempi yhdyskunta Suomeen verrattuna, ja 
siellä maakuntajohtoinen tapa perustellumpi. 
 
Seija Piipponen-Pekkola, Kotka: Iso-Britanniassa sosiaali- ja terveysministeri eli valtio ohjaa kaiken. Sote 
perustuu sote-asiantuntijuuteen, ja poliittinen ohjaavuus vain ministeriöstä. Ajaako Suomessa kunnallinen 
politikointi kansalaisten tasa-arvon ohi? Tavoitteena on, että karsitaan politisointia, työt organisoidaan 
järkevämmin ja hallinnon väliporrasta pois. Vaikka väki vanhaa ja sairasta, eivät automaattisesti kulut nouse 
pilviin, sillä ovat nyt jo korkeat. 
Jarkko Majava: STM:llä on jo nyt korkea asema uudessa järjestelmässä, sillä viimeinen sana aina STM:llä. 
 
Seppo Pirttimäki, Virolahti: Sote-alueen kustannukset ovat karmaisevaa lukuja. Mistä johtuu, että meidän 
nykyiset kustannukset, jotka valtakunnallista tasoa tai sen alle, nousevat neljänneksen ja luultavasti palvelut 
huononevat? Kenen palveluja käymme maksamaan? Toisaalta sanotaan, että laskelmia ei ole vielä 
olemassa; miksi niitä käytetään kuntarakenneselvityksessä? 
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Jan Appelberg, Pyhtää: On esitetty, että Kymenlaaksossa on yksi tai kaksi sote-palvelualuetta. Varmaa on, 
että Kymenlaaksoon ei mahdu kuin yksi keskussairaala. Onko se Etelä- vai Pohjois-Kymenlaaksossa, 
olemalla vain yksi vahva kunta, voimme olla mukana tässä kilvassa. 
Markku Saastamoinen totesi, että Kotkassa pidetyssä tilaisuudessa Aki Lindén vetosi 200 000 asukkaan 
alueesta. 
 
Ritva Hauhia, Hamina: Kun kertamaksu on 7 miljoonaa, ja palautus 3,8 miljoonaa, Hamina joutuisi 
maksamaan3,2 milj. euroa lisää. Kun jo nyt jouduttu raapimaan 4 miljoonaa kasaan, miten tästä eteenpäin? 
Hamina terveyskeskus on maan 10 parhaimman joukossa. Hän kysyi, onko viestinnässä tapahtunut jokin 
virhe, kun Kouvola luulee maksavansa Kotkan perusterveydenhuollosta Carean remontin yhteydessä. 
 
 
Antti Jämsén, Miehikkälä: Englannissa lääkärit ovat sijoittuneet lähemmäksi potilaita. Miksi ei ole huomioitu 
toimintaympäristön muutosta liittyen palvelutarpeeseen? Siirtolaisuusinstituutin mukaan 20 vuoden kuluessa 
kaksin- tai kolminkertaistuu venäläisten maahanmuuttajien muutto. Kymenlaakson liitossa arvioitu, että v. 
2030 Kymenlaaksossa voi olla jopa 1 milj. venäläistä. Olisi ollut toive, että olisi ollut kv-tarkastelua. 
Jarkko Majava: Iso-Britanniassa on kymmenen kertaa enemmän asukkaita samalla alueella kuin Suomessa 
ja sen valtiojohtoinen johto pystyy paremmin järjestämään asioita. Tämä ehkä yksi tavoite, jota tavoitellaan 
sote-uudistuksella. Ajatuksena uudistuksessa on, että päästän lähemmäksi asukkaita.  
 
Jorma Haapanen totesi, että Carean kiinteistöyhtiö tekee rakennusinvestoinnit ja käyttäjät maksavat käytön 
mukaan palveluhinnoissa. Kouvola ostaa nykyisinkin vain kaikkein vaativimman erikoissairaanhoidon, ja 
käyttää keskussairaalan palveluista vain runsaan neljänneksen. Kotka maksaa omien tilojensa 20 miljoonan 
euron suuruiset  investoinnit vuokrina. 
 
Pirkko Parjanen, Hamina ihmetteli sote-uudistysta, jossa menee miljoonia sinne ja tänne, eikä pienillä 
kunnilla ole sananvaltaa. Järjestämispäätöksillä voidaan vuosittain muuttaa, missä palvelut järjestetään. 
Jarkko Majava: Järjestämispäätös tehdään neljän vuoden välein. Vuosittain seurataan toteutusta, mutta 
päätöstä toteutuksesta ei helposti muuteta vuosittain. 
 
3.) Seudun kuntien taloudellinen tilanne 
Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCG Konsultointi piti asiasta esityksen, joka liitteenä. 
 
Kuntakohtaiset kommentit: 
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, Haminan osalta ei näytä hyvältä, oli malli jatkossa mikä hyvänsä. 
Sote-keskustelussa yksi tai kaksi tuotantoaluetta; tavoitteena on erikoissairaanhoidon palvelujen 
tuottaminen. Asia selviytyy, kun sote-laki tulee uudestaan käsittelyyn.  On oltava yhteys tuotantoon ja 
kunnan maksamaan osuuteen, jotta on merkitystä sillä, miten tuotetaan. Helsingin ja suurten kaupunkien 
kustannukset määräävät meidän menomme uudistuksessa. 
Maailma muuttuu ja demokratiakäsitys tulee muuttumaan, koska sotessa ei ole kyse demokratiasta, vaan 
palvelujen järjestämisestä. Tulee varmaan vaikuttamaan käsitykseen kuntarakenteesta. Palvelujen 
tuottamistavat tulevat muuttumaan. Demokratiakäsitteessä tulee käyttäjäkäsite korostumaan. 
Selvityksessä lähdettiin tekemään selvitystä yhden ja kahden kunnan mallista, ja se on hyvin tehty. 
Poliittinen keskustelu ei vielä ole alkanut. Tuulet puhaltavat eri suunnasta ja tällä hetkellä ne eivät puhalla 
kuntaliitosten suuntaan. Ratkaisevatko kuntaliitokset meidän haasteet? Kun vaikutukset ovat kauempana, on 
helpompi tehdä päätöksiä. Tuottavuuden kasvu on merkitsevää. Valtakunnassa malleja, joissa on tuotettu 
palvelut huomattavasti halvemmalla. Kaupunginhallitus kävi Länsi-Suomessa tutustumassa, mm. Naantaliin, 
Raumaan ja Poriin, joissa oli erilainen ote kuntien asioiden hoitoon. Yhteisissä asioissa ollaan vielä 
nuukempia kuin omissa. Rauma: 8 €/asukas velat ja taseessa 100 milj. €.   
Kunnilla on aikaa puoli vuotta antaa lausunnot siitä, kun sotelaki on annettu eli ensi kesään asti. Onko nyt 
niin paljon tietoa, että voidaan tehdä päätökset vai vasta sote-päätöksen jälkeen? 
 
Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, Kotka: valtuuston pj. Nina Brask on kutsunut luottamushenkilöitä koolle 
puhumaan sote-alueen kokonaisuuden hallinnasta. Olipa yksi tai kaksi tuotantoaluetta, on varmistettava 
keskussairaalan tulevaisuus. Koko kuntaelämä menee sote edellä. Odotamme, saako valtiovalta sen aikaan.    
Yhteistä on jo satama, AMK, erikoissairaanhoito ja elinkeinoyhtiö. Kuntien ihan omat asiat alkavat olla 
näennäisiä; menemme kohti suurempaa yksikköä soten jälkeen. Meidän pitäisi olla etunojassa ottaa haltuun.  
Joko me otamme sen haltuun tai joku muu ottaa sen haltuun. Aina parempi, jos itse tehdään päätökset. 
Ensi kesällä neuvoteltava, sillä ison Helsingin alueen kanssa suunniteltava sote-järjestelmä. Samalla herää 
kysymys itsehallinnosta: millainen on kuntarakenne, keskustelu tulee perässä, jo ennen ensi 
kunnallisvaaleja. Etsikkoaika on vuosi, pari. Ensimmäistä kertaa olemme nähneet näitä lukuja, miten sote 
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vaikuttaa ja talous ohjaa. Lukuja pitäisi hallita tulevina vuosina. Haminalla ja Kotkalla on siihen 
mahdollisuuksia, mutta pienillä kunnilla haasteita. 
 
Kunnanjohtaja Antti Jämsén, Miehikkälä: V. 2007 Miehikkälä ja Virolahti tekivät sopimuksen 
palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla. Miehikkälä hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon, 
Virolahti sivistys- ja teknisen toimen. Miehikkälä on tasapainottanut taloutta: tavoitteena on nollakasvu, 
vuonna 2013 oli 0,7 % menokasvu. Palveluja on uudelleenarvioitu, perusterveydenhuolto kilpailutettu, Tus. 
Terveyskeskuspäivystys on siirretty Virolahdelle, Miehikkälässä vastaanottopäiviä on vähennetty neljästä 
viiteen. Vanhainkoti on muutettu tehotetun palveluasumisen yksiköksi. Oppilasmäärä arvioitu; yläkoulu 
rakennettiin siirrettävänä, alakoulu valmistuu 8/2015. Kiinteistöjä on myyty ja haettu säästökohteita.  
Soten edellyttämä 2,1 milj. € säästö tarkoittaisi n. 40 henkilön irtisanomista. 
 
Kunnanjohtaja Olli Nuuttila, Pyhtää: Prosessi ollut hyvä ja parempaa datapakettia ei ole ollut, eikä tule; 
faktat ovat pöydässä. Sote-ratkaisu ei dramaattisesti tule muuttamaan ymmärrystä, joka jo nyt käytössä. 
Pyhtäällä on tehty jo ratkaisuja sote-puolella ja teknisellä puolella tehtiin eilen, eli tuottavuuteen on 
panostettu. 
Valtionosuusuudistuksen ja sote-uudistuksen myötä on tulossa kovia paineita.  
Kuntarakenteesta voi pohtia, tuoko suuruuden ekonomia hyötyä. Ollut yhteisiä asioita maaseutupuolella, 
ympäristöterveydenhuollossa jne., mutta niissä Pyhtään kustannukset ovat aina nousseet. Pohdinta 
kuntarakenteesta ja yhdistymisestä kannattaa aloittaa nyt, koska tuottavuuden lisäksi toinen avainasema on 
elinvoima, joka on kaikkein tärkein asia: se että seudulla riittää säpinää ja meillä on riittävästi tuloja 
palvelujen maksamiseen. Elinvoiman kannalta yksi kunta vaikuttaisi kaikkein parhaimmalta. 
 
Kunnanjohtaja Osmo Havuaho, Virolahtia arvioi, että laskelmat karuja ja koruttomia. Tuottavuuden 
kasvuvaatimus 0,5 %/v on kova tavoite kunnissa, joissa on jo nyt tiukka kulukuri. Samaa mieltä Olli Nuutilan 
kanssa siitä, että elinvoimakysymys on ykkösasia. Kaikki vaihtoehdot johtavat konkurssiin, jos elinvoimassa 
ei onnistuta. 
 
Rune Drockila, Pyhtää ihmetteli, miten johtavat viranomaiset ottavat sellaisenaan ns. kapitaatiomallin. Nyt 
ollaan hyväksymässä sitä, että koko Helsingin ulkopuolinen maailma käy maksamaan Helsingin 
tehottomuutta. Oltava kapinaa: tätä ei voi hyväksyä. Onko paikallisilla päättäjillä niin kova tarve saada kunnat 
yhteen ja pienet kunnat pois, että hyväksytään tämä erittäin epäedullinen systeemi ja laskelmat ihan näin, 
voiko tämä olla totta? (Puheenvuoro sai aplodit). 
 
Jarkko Majava totesi, poliitikot ovat esittäneet kapitaatiomallia. Mukana puolueita, joita seutufoorumin 
osallistujat edustavat - kaikki ei ole virkamiesten esitystä. 
Markku Saastamoinen arvioi, että pitäisi selvittää, miten jotkut kunnat saavat tehtyä asiat muita kuntia 
huomattavasti halvemmalla.  
 
 
6.)  Tilaisuuden päätös,  
Seutuvaltuuston pj. Markku Saastamoinen arvioi ”pallon” siirtyvän kuntiin ja kiitti hyvistä esityksistä. Toiveena 
oli, että hyvien ratkaisujen kanssa tavataan.  

 
Muistion vakuudeksi 
 
Mervi Liimatainen 

  
 


