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Miksi ja miten kuntarakennemuutokseen 

Kotkan kaupunki on valtuuston päätöksen 10.4.2012 mukaisesti ilmoittanut 

lausuntonaan, kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä, että Etelä-

Kymenlaakson osalta Kotka on valmis etenemään yhden kaupungin mallilla siten, 

että kuntaliitokset toteutetaan vuoden 2017 alusta lukien. Ja, että tätä yhden 

kaupungin mallia sen etuja ja haittoja voisi verrata kahden kaupungin malliin. 

(Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti / Kotka, Pyhtää ja Hamina, Miehikkälä, 

Virolahti). 

Kotka onkin ehdottanut valtionvarainministeriölle, kaupunginvaltuuston päätöksen 

mukaisesti, että ministeriö nimeää selvityshenkilön selvittämään yhden kaupungin 

mallia Etelä- Kymenlaakson osalta. Seutuvaliokunta asiaa käsitellessään, on 

päätöksessään ehdottanut kunnille, että kunnat lausunnoissaan esittäisivät 

selvitystä kahdella mallilla: yksi kaupunki ja kaksi kaupunkia. 

Vaikka Kotka on esittänyt ministeriölle yhden kaupungin mallia, olemme kuitenkin 

valmiit siihen, että samanaikaisesti selvitetään sekä yhden suuren kaupungin 

muodostamista viiden kunnan pohjalta, että kahden kaupungin mallia. Näinhän me 

yhdessä yksimielisesti sovimme viime viikon torstaina ohjausryhmän kokouksessa. 

Miksi sitten kuntarakennetta pitäisi muuttaa?  Yksi iso tekijä on se, että 

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja hallinta saadaan tehokkaammaksi. Nyt jo 

Kotkan-Haminan kaupunkiseudulla yhtenäinen taajamarakenne ulottuu Pyhtään 

Siltakylästä Kotkan kautta Haminaan. Siltakylästä Kyminlinnaan on 11. km ja 

Haminan keskustan etäisyys vastaavasti 20 km. Miehikkälästä etäisyys on 66 km ja 

Virojoelta 57 km. Kaikki viisi kuntaa ovat keskenään nopeasti saavutettavissa E18-

titä pitkin. 

Tarkasteltaessa työssäkäyntialuetta kuuluvat kaikki viisi kuntaa samaan 

työssäkäyntialueeseen. Toiset kunnat tiiviimmin keskenään kuin toiset, esim. 

Kotkassa käy töissä n.46 % Pyhtään työllisistä ja Haminan työllisistä n.25 %. 

Asiointialueena Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti muodostavat oman pää- ja 

paikallismarkkina-alueensa, Miehikkälä tukeutuu osittain Lappeenrannan alueeseen. 



Väestöllinen huoltosuhde heikkenee alueellamme ikääntyneiden määrän kasvusta ja 

lasten määrän vähyydestä johtuen, sama kehitys on käynnissä koko maassa. Tämä 

kehitys tulee vaikuttamaan lasten osalta perusopetuksen järjestelyyn. 

Vanhuspalvelujen tarve tulee voimakkaasti kasvamaan koko seutukunnalla. Myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleen järjestely tulee vaikuttamaan 

kuntarakenteeseemme. 

Kun tarkastelee tämän hetkistä alueemme kuntien taloudellista tilannetta ja viiden 

kunnan kuntarakennetta ja kuntien organisaatioita. Mielestäni on aivan selvää, että 

seutumme n. 87000 asukaan palvelut voisi hoitaa, kevyemmin ja taloudellisesti 

tehokkaammin, yhden tai ehkä kahden kuntaorganisaation toimesta. 

Kun nyt yhdessä aloittamamme selvitystyö etenee sovitun aikataulun mukaisesti, 

ovat työn tulokset käytettävissämme ensivuoden keväällä. Silloin tulee meidän olla 

valmiit tekemään päätös asiassa. Päätös, oli se sitten minkä suuntainen tahansa, 

tulee olemaan historiallinen, koska se tulee ohjamaan alueemme kehitystä pitkälle 

tulevaisuuteen. Tehtävän päätöksen pitää pohjautua perusteltuihin tosiasioihin, 

tunnepohjalta ei tällaista ratkaisua pidä tehdä. Uskon ja toivon, että selvityksen 

tulosten perusteella tehtävä päätös synnyttää seudullemme uuden kuntarakenteen. 

Rakenteen jonka on pystyttävä taloudellisten ja henkisten voimavarojen 

tehokkaaseen käyttöön ja palveltava alueen asukkaita ja seudun elinvoimaisuutta 

parhailla käytettävissä olevilla tavoilla. Kuntalaisten ja alueen paras, ei päättäjien 

mielihalut eikä oman voiton tavoittelu, tulee ohjata koko selvitysprosessia alusta 

loppuun. 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toivon, että meillä kaikilla riittää kärsivällisyyttä ja 

voimia tehdä työ hyvässä yhteishengessä ja näin saavuttaa paras mahdollinen 

lopputulos. 


