
Etelä-Kymenlaakson kuntarakenneselvityksen kuntalaisinfo 16.4.2014 klo 17.00, Hamina, 
Raatihuoneen valtuustosali 
 

- Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokas avasi tilaisuuden ja kävi 
läpi rakenneselvityksen eri työryhmät.  

- Aija Tuimala esitteli Kotka - Hamina seudun kuntarakenneselvityksen tulosten 
yhteenvetoa ja kuvasi karkeasti selvitysprosessia. 

o Tuimala kävi läpi sote-uudistuksen jatkovalmistelua (23.3.2014 käytyjen 
neuvottelujen jälkeen). 

 Pohdintaa kuntien asemasta sote-uudistuksen jälkeen 
o Yhden kunnan ja kahden kunnan mallin vertailu - hyödyt ja haitat - mahdollisuudet 

ja uhat 
o Käytiin läpi vaikutusten arviointia eri sektoreittain 
o Tuimala esitteli taloudellista tilannetta ja näkymiä  

 Säästömahdollisuudet henkilöstömenoissa  
o Yhteenveto: Selvitysten tulosten pohjalta yhden kunnan malli näyttää Kotka - 

Hamina seudulle tarkoituksenmukaisemmalta kuin kahden kunnan malli  
 

- Kalervo Tulokas käytti puheenvuoron Tuimalan esityksen pohjalta ja avasi 
yleiskeskustelun. 

- Keskustelussa esiin nousseita puheenvuoroja: 
o Haminalla kriisikuntarukseja viisi, samoin Kotkalla. Tyytyväisyyttä siihen, että 

Hamina suhtautuu Kotkaan liittymiseen kriittisesti. Yhteistyötä Haminan ja Kotkan 
välillä on paljon, kuten Satama, ja se on oikein hieno juttu. Sote-kysymys 
oleellisin, sillä puolet kunnan budjetista menee soteen.  

o Jos Hamina liittyy Kotkaan, käy samalla tavalla kuin Vilniemelle Haminan 
kaupungissa. Palvelut lähtevät pois.  

 Tuimala: Sotemaksuissa olisi tulossa asukasmäärään perustuva maksu. 
Hyötyjä pystyy arvioimaan sitten, kun yksityiskohdat ovat selvillä. Yhteistyö 
voi olla kannattavaa, sillä yksittäisellä kunnalla ei välttämättä paljoa 
ratkaisuvaltaa. 

o Haminassa ja Kotkassa hoitoketju on erittäin hyvä. Haminassa ollaan monessa 
asiassa aikaansa edellä. Hyvää yhteistyötä tehdään paljon, joten en lähtisi 
purkamaan Haminan terveyskeskusta.  

 Tuimala: Kuulostaa erittäin hyvältä. Soterakennemuutoksesta johtuen voi 
olla, että monista asioista ei voida itse päättää. 

o Sairaanhoitopiirin keskuudessa on hyvää yhteistyötä.  
o Sote- ja kuntauudistus on iso asia ja sitä ei hyväksytä vuosiksi vaan 

vuosikymmeniksi eteenpäin. Kymenlaaksosta tulisi saada yhtenäinen alue. 
Verotus olisi kaikilla sama.  

o Perustelut tulee olla kunnossa, kun tehdään päätöksiä. On huoli, että miten käy 
palvelujen jos liitoksia tulee. Virkamiehien ja muiden tulee keksiä uusia malleja 
sille, miten palvelut saadaan säilytettyä. 

 Tuimala: soteuudistus muuttaa myös sitä, millainen kunta tulee jatkossa 
olemaan. 

o Tämä on viides jonkintasoinen selvitys, jossa olen mukana. Vaikea kuvitella, että 
olisin jatkossa Kotkalainen. Soteratkaisu tulee muuttamaan kuntien roolia niin 
paljon, että sitä on tässä vaiheessa vaikea vielä hahmottaa ja ymmärtää. Tunteet 
ovat aina mukana kuntaliitoksissa ja ne on otettava huomioon. Puhumista 
tarvitsee tehdä loputtomasti ja sen oltava sen henkistä, että kaikki ymmärtävät. En 
sano, etteikö isokin kunta voisi olla hyvä. Seudun virkamiehillä pitää olla yhteinen 
näkemys siitä, mitä halutaan. Ei ole helppoa.  



o Nyt kun soteratkaisu on vielä osin auki, seudulla pitäisi selvittää vielä niin sanottu 
nolla malli, eli kaikki jatkavat nykyisillä malleilla. Sote voisi ratkaista koko tilanteen 
luontevasti.  

o Nollamalli on luettavissa selvityksestä.  
o Sote iso kysymys: kuinka pystymme pärjäämään tällä väestömäärällä 1,8 

miljoonan kokonaisuudessa. Jatkossa Helsingissä tehdään ratkaisevat päätökset, 
ei Haminassa. perinteinen kunta ei ole enää vuoden 2017 jälkeen olemassa, sillä 
perinteinen kunta on päättänyt ja tuottanut lähipalveluja. Jatkossa sama tapahtuu 
Etelä-Suomen valtavalla sotealueella. Ei vielä tarkempia tietoja siitä, tuleeko esim. 
piirihallintoja. Mikä on Helsingin seudun kiinnostus tämän alueen palvelujen 
kehittämiseen? Tullaanko palveluja keskittämään rankasti? 

o Vuosi 2017 tulee nopeasti ja silloin pitää näistä asioista tietää.  
o Terveydenhuoltolaki lähtee siitä, että perusterveydenhuolto on turvattava. 
o Huoli veroprosenteista. Pitää tehdä sellaisia ratkaisuja, että verot eivät nouse.  

- Käytiin läpi työryhmien tuloksia lyhyesti.  
 


