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Kuntarakenneselvityksessä on huomioitava riittävästi alueelliset  

erityispiirteet, kuten raja-alue ja toimintaympäristön muutos.  
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 Valtionosuusuudistuksella on kannustettava 
kunnat keskittymään peruspalvelujen 
tuottamiseen ja järjestämiseen, koska nyt kuntien 
perustehtävä on hämärtynyt aiheuttaen osaltaan 
talousongelmien syvenemisen.  

 Kuntarakenneselvityksessä on viestitettävä, että 
valtion on huolehdittava osaltaan veropohjan 
kestävyydestä reagoimalla toimintaympäristön 
muutokseen innovatiivisella lainsäädännöllä 
muun muassa kaavoituksessa ja rajanylityksissä.  
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 Kuntarakenneselvityksessä on erityisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
osalta analysoitava syvällisesti 
kansainvälistymisen ja maahanmuuton 
vaikutusta alue- ja väestörakenteeseen ja 
pyrittävä väestön tarpeet huomioivaan 
kuntarakenteeseen 
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 Uudella kuntarakenteella on vahvistettava 
maaseudun arvoa ja kasvavaa vetovoimaa. 

 Kouvolan ja Lappeenrannan kaltaista 
tilannetta,  

  jossa ryhdytään  

  leikkaamaan  

  reuna-alueiden  

  palveluja, emme  

  hyväksy. 
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 Mekaaninen ja paikalliset olot huomioimaton 
kuntarakenneselvitys ja mahdollinen 
kuntaliitos johtavat todennäköisesti 
kuntalaisten passiivisuuden kasvuun, 
vaikutusmahdollisuuksien vähenemiseen ja 
lisääntyvään väestön syrjäytymiseen. 
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 Positiivisella viestinnällä on mahdollistettava 
kuntalaisten osallisuus keskusteluun ja 
vaikuttamiseen. Kuntauudistuksessa on 
huomioitava lähivaikuttamisen kehittäminen. 

   Saavutettavuus ja asiointi vaikeutuvat 
oleellisesti kuntaliitostilanteessa, jollei 
yhdistymissopimuksella ja valtion tiukalla 
valvonnalla ja sanktioilla varmisteta 
peruspalvelujen tuottamista lähipalveluina 
lähellä kuntalaisia.  
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 Terveyskeskus: lääkäri- ja neuvolapalvelut 

 Perusopetus, kirjastopalvelut, rakennusluvat 

 Sosiaalityö, omaishoidon tuki, kotihoito, 
palveluasuminen ja mielenterveyspalvelut 

 Lasten päivähoito ja lähiliikuntapalvelut 
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 Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena tulee olla 
väestön palvelutarpeen huomioiminen. 

 Hallintopainotteisuutta on kevennettävä, 
suunnattava terveydenhuollon työtä etulinjaan 
lähelle kuntalaisia ja tavoiteltava palvelujen 
vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja 
taloudellisuutta.  
 

 On poistettava lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
ylimääräinen hallintotyö ja mahdollistettava 
innovatiivinen ja joustava palvelujen 
järjestäminen. 
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 Vaativan erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon integraatio 
yhdistettynä toimivaan Kymenlaakson 
keskussairaalaan on odotustemme kärjessä 

  Kuntarakenneselvityksessä on pyrittävä 
muodostamaan kuntarakenne ja 
toimintamallit, jotka lisäävät 
innovatiivisuutta, kykyä reagoida muutoksiin 
ja vahvuuksien hyödyntämistä.  
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 On vältettävä tilanne, jossa Etelä-Kymenlaaksosta 
tulee kasvavan keskusjohtoisuuden vuoksi 
taantuva ja hidasliikkeinen byrokratian linnake 
nykyisen ketterän paikallisen ja globaalin 
kysynnän muutoksiin reagoivan 
kansalaisyhteiskunnan sijaan.  

 Kuntarakenneselvityksessä on perusteltua laatia 
lopettavien tehtävien luettelo. Hallintorajojen 
siirtely ei auta tehtäväkuormaan eikä 
lakisääteisiin henkilöstömitoituksiin.   
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 Kuntarakenneuudistuksen peruspilarina on 
esitetty vahva peruskunta, joka pystyy omalla 
tulorahoituksellaan rahoittamaan kuntalaisten 
tarvitsemat peruspalvelut. Tällä hetkellä Etelä- 
Kymenlaaksossa ei tällaista kuntaveturia ole.  

  

 Kuntarakenneselvityksen tavoitteeksi on otettava 
keskittyminen kuntien perustehtäviin, alueen ja 
keskuskaupunkien vetovoimaisuuden ja 
kilpailukyvyn lisääminen, talouden 
tervehdyttäminen sekä jokaisen henkilökohtaisen 
vastuun lisääminen 
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 Jos kuntien peruspalvelut toimivat, on raja-
alueelle mahdollista luoda toimiva 
työssäkäyntialue, jonka työpaikkaomavaraisuus 
lisääntyy tulevien Vaalimaan ja Miehikkälän 
vihreän logistiikka-alueen investointien ansiosta.  
Uuden kuntarakenteen on kyettävä vastaamaan 
toimintaympäristön muutoksiin.  

 Kuntarakenneselvityksessä on huomioitava, että 
valtuustot saavat riittävät tiedot yhden ja kahden 
kunnan mallista päätöksenteon pohjaksi.  
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