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Etelä-Kymenlaakson kuntajakoselvitys 
Kotkan kuntalaistilaisuus 
 
Kuntalaisten esittämät kysymykset: 
 

- Mikä on todellisuus, saadaanko kuntaliitoksia aikaiseksi? Keskeisin kysymys on 
se, miten alueelle saadaan uusia asukkaita? 

 Jarkko Majava: Elinkeinotyöryhmä on käsitellyt asiaa. Kuntaliitos ei 
tule työllisyystilannetta automaattisesti muuttamaan. Yhden kunnan 
malli olisi kuitenkin tässä suhteessa parempi vaihtoehto verrattuna 
kahden kunnan malliin tai nykytilanteeseen.  

 Terhi Lindholm: Elinvoimaisuuden ja työpaikkojen eteen tehdään 
koko ajan kovasti töitä täällä Kotkassa tulevasta kuntarakenteesta 
riippumatta. Käynnissä on monia projekteja, joista hyvänä 
esimerkkinä on Kantasataman kehittämisen selvitys.  

 
- Miksi aluksi puhuttiin kahdesta kaupungista ja nyt kahdesta kunnasta. Mitkä ovat 

näiden kuntien nimet? Kaupungit olivat Kotka ja Hamina.  
 Jarkko Majava: Valtiovalta velvoitti Etelä-Kymenlaaksoa tekemään 

koko aluetta koskevan selvityksen. Alueella päätettiin paikallisesti, 
että selvitys halutaan tehdä myös kahden kunnan mallista. 
Työryhmät kuitenkin ovat yhden kunnan mallin kannalla.  

 
- Kuinka hyvin asetetut tavoitteet ovat toteutuneen aiemmissa kuntaliitoksissa? 

 
 Jarkko Majava: Hyötyjä saadaan hitaasti, haitat taas saattavat tulla 

nopeasti. Esimerkiksi Salossa elinkeinorakenteen muutos ajoittui 
kuntarakenteen muutoksen yhteyteen ja tapahtui todella nopeasti. 
Uusi kunta ei pystynyt reagoimaan ympäröiviin muutoksiin 
tarpeeksi nopeasti. Lisäksi kuntaliitosten mukana tulevista eduista 
annettiin ehkä liian optimistinen kuva. Hyödyt realisoituvat 
hiljalleen, kun toimintaa pystytään suunnittelemaan paremmin 
kokonaisuutena. Tiettyjä palveluita on pitänyt karsia reuna-alueilta, 
mutta karsintaa olisi pitänyt tehdä kuntarakenteesta riippumatta. 
Mm. elinvoimaisuuspolitiikkaan ja yhdyskuntarakenteen 
suunnitteluun on saatu lisää resursseja ja aluetta on pystytty 
paremmin tarkastelemaan kokonaisuutena. 

 
- Miten paljon valtionosuusuudistus vaikuttaa kuntauudistukseen? 

 Jarkko Majava: Valtionosuusuudistuksen ei ole tarkoitus olla 
kuntauudistuksen moottori. Tavoite on jakaa rahat 
valtakunnallisesti tasapuolisemmin. Kotkan kaupungille uudistus on 
edullisempi kuin monelle muulle kunnalle. 

 
- Pitäisikö viiden vuoden työsuhdeturva purkaa? 

 Jarkko Majava: Valtakunnan tasolla työsuhdeturvaa ei olla tällä 
hetkellä purkamassa. Etelä-Kymenlaakson alueella eläköityminen 
on tulevaisuudessa runsasta, joten työsuhdeturva ei tule olemaan 
niin iso ongelma. Suuremmaksi ongelmaksi muodostuu 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuus esimerkiksi joillakin 
terveydenhuollon erikoisaloilla. 

  
 


