Lausunto Seutufoorumissa 8.10 2013

Meillä Pyhtäällä menee hyvin:
- Tilinpäätöksemme v. 2012 on ollut positiivinen
-

Uutta ja ainutlaatuistakin elinkeinotoimintaa on saatu kuntaan ja lisää on E-18 tien myötä
suunnitteilla.

-

Perusterveydenhuollon palvelut toimivat hyvin ja kustannustehokkaasti. Ajan lääkärille tai
terv.hoitajalle saa tarvittaessa saman päivän kuluessa

-

Uusia kuntalaisia on saatu kaavoittamalla tyylikkäitä asuinalueita

-

Pyhtäältä mahdollisesti puuttuvat palvelut toteutamme kuntayhteistyössä tai ostamme
naapurikunnilta ja tämä järjestelmä toimii erinomaisesti

-

Eikä kouluverkostoakaan ole viime vuosina karsittu kuin yhdellä koululla ja tilalle kehitettiin
ruotsinkielinen päiväkoti

Meillä pyhtääläisillä on huoli rakennemuutoksen aiheuttamasta seudun taloudellisesta tilanteesta ja
huonosta työpaikkaomavaraisuudesta. Lähikuntien negatiiviset tilinpäätökset aiheuttavat väistämättömiä
supistuksia kuntien tuottamiin palveluihin ja elinkeinojen kehittämiseen.
Tässä lähtötilanteessa on vaikeaa perustella kuntalaisille tai edes valtuutetuille miten kuntaliitos tulisi
parantamaan Pyhtään tilannetta. Pyhtään kunnanvaltuutetut ovat myös selkeästi ilmaisseet halunsa pitää
Pyhtää pyhtääläisillä, itsenäisenä!

Ensisijaisesti meillä on huoli demokratian toteutumisesta, palveluverkoston säilymisestä ja palveluiden
keskittymisestä taajamiin mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa. Miten pienen kunnan tahtoa kuullaan
kahden tai viiden kunnan yhdistyessä? Tuoko suuri kunta mitään varsinaista lisäarvoa esimerkiksi
palveluihin? Niin sanottu Lex Pyhtää takaa ruotsinkielisen väestönosan kielelliset oikeudet mutta miten
lakia ja oikeuksia mahdollisessa yhdistymisessä toteutettaisiin ja valvottaisiin?
Korostammekin että mahdollisesti perustettavan kunnan on löydettävä yhteinen tahtotila/ visio, joka
pohjalta kuntastrategia voidaan laatia. Selvitykset palveluverkostosta tulisi tehdä ennen liitoksia jokaista
kuntaa ja sen tarpeita kuullen, erilaisia vaihtoehtoja vertaillen.

Kuntaliitosten mahdollisia hyötynäkökohtia on arvioitava pitkälle tulevaisuuteen ja luotava edellytykset
oikeille ratkaisuille kuntaliitosten suhteen. Erityisen tärkeää olisi saada vastaukset siihen, että loisiko
kuntaliitos kestäviä ratkaisuja kuntien toimintaedellytysten parantamiseksi ja työkaluja tulevaisuuden
haasteiden ratkaisemiseen. Ratkaisuja jotka olisivat hyviä kaikille kuntalaisille, riippumatta heidän
asuinpaikastaan.
Me pyhtääläiset lähdemme kuntaliitosselvitykseen kuitenkin avoimin mielin. Näemme
kuntaliitosselvityksen myös työkaluna tämänhetkisen kuntastrategiamme tarkentamiseen, sekä
palveluverkoston ja palveluiden tuottamistavan arviointiin.
Yhdessä tehtävän selvitystyön kautta toivomme ja tulemme myös vaatimaan vastauksia muutostarpeen
arvioinnin tueksi. Selvitystyön päätyttyä on arvio kuntaliitoksen tarjoamasta hyödystä alueen
elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi oltava suurempi kuin arvio
tilanteesta, jossa Pyhtää säilyisi itsenäisenä. Vain arvioimalla hyödyt liitoksesta suuremmiksi kuin
itsenäisyyden tuomat edut, voimme perustella mahdollisen kuntaliitoksen kuntalaisillemme,
pyhtääläisille!

