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1 § 
AVAUS 
 
 Valtuuston pj Osmo Kallio avasi tilaisuuden toivottamalla osanottajat 

tervetulleiksi. 
 
2 § 
ALUSTUS 
  

Aija Tuimala esitteli kuntalaisille FCG Oy:n laatiman yhteenvedon Etelä-
Kymenlaakson kuntarakenneselvityksestä: 

 
- Seudulla sovittu, että selvitys sisältää yhden ja kahden kunnan 

mallit; selvitysvaiheen jälkeen sovitaan erikseen jatketaanko 
liitosneuvotteluihin 
 

- valtakunnallinen sote-uudistus toteutetaan erillisenä 
kuntauudistuksesta: järjestämisvastuu viidelle sote-alueelle (erva-
alueet); uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2017 alusta ja 
työryhmän esitys lähetetään lausunnolle kuntiin kesäkuussa 2014 
 

- Tiivistys 
o Yhden kunnan mallissa eniten etuja ja mahdollisuuksia 
o Yhden kunnan mallissa myös eniten uhkia 
o Keskeinen hyöty johtamisen ja päätöksenteon 

keskittäminen sekä resurssien koonti 
o Palvelujen saatavuuteen eri malleilla ei juuri eroja

  
- Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa sekä 

jonkin verran terveydenhuollossa 
 

- käsitteenä elinkeinopolitiikasta ollaan siirtymässä 
elinvoimapolitiikkaan; elinvoiman kannalta yksi kunta jonkin verran 
kahden kunnan mallia edullisempi 



  
- Maankäytön, asumisen ja liikenteen päätöksenteon yhtenäisyys on 

erityisen tärkeää kaupunkiseuduilla; aikaisempien 
kaupunkiseutuliitosten myönteisimmät kokemukset liittyvät 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseen ja hajautumisen 
ehkäisemiseen. 

 
- Talous heikko kaikissa kunnissa, heikoin kaupungeissa; kaikissa 

malleissa talousongelmat jatkuvat myös liitosten jälkeen 
 

- Kaupunkiseutujen kuntaliitoksissa joka neljäs virka on voitu jättää 
täyttämättä, merkitsisi selvitysalueella 1,3 milj. euron säästöä 
vuodessa 

 
 Lopuksi Tuimala totesi, että selvityksen tulosten pohjalta yhden kunnan 

malli olisi tarkoituksenmukaisin. Epäselvää kuitenkin on onko sillä 
realistista toteuttamismahdollisuutta.  

 
3 § 
KESKUSTELU SELVITYKSESTÄ 
 
 Alustuksen jälkeen käydyssä keskustelussa otettiin esille seuraavia 

asioita:  
 

- päätöksenteko kuntaliitoksesta ja liitoksen toteutumisajankohta 
- Kotkan kaupungin taloustilanne huono 
- vireillä olevan valtionosuusuudistus vähentää pienten kuntien 

valtionosuuksia 
- kuntalaisten mielipiteen selvittäminen kuntaliitoksesta 
- mikäli liitos tulee pakolliseksi, Kotka paras vaihtoehto 
- porkkanarahan suuruus liitostapauksessa 
- oman terveyskeskuksen säilyminen 
- kunnan sotepalvelujen ulkoistuksen vaikutus/terveyskeskuksen 

säilyminen 
- ulkoistuksen kumppanuussopimuksen pituus 
- terveyskeskuksen maksujen perintä 
- pyhtääläisten vaikutusmahdollisuudet liitoskunnan valtuustossa 
- kunnan soteulkoistuksesta aiheutuvat mahdolliset päällekkäisyydet 

ja ristiriitaisuudet valtakunnalliseen sote-uudistukseen nähden 
- terveyskeskusmaksujen taso ulkoistuksen jälkeen 
- kunnan soteulkoistuksen hyödyt. 

  
4 § 
PÄÄTÖS 
 
 Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisuudesta ja päätti tilaisuuden. 
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