
Lahden 
aLueen 

kuntajaon 
jatko - 

seLvitys

Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, 
Lahti ja Nastola

EHdotus
Kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalin 15.12.2014



    
 

 

Sisällysluettelo 
1. Yleistä............................................................................................................................................................. 1 

2. Selvitystyön organisointi ............................................................................................................................... 2 

3. Selvitystyön kulku .......................................................................................................................................... 2 

4. Yhdyskuntarakenne ja kilpailukyky ................................................................................................................ 3 

4.1. Seudun kilpailukyky, yhdyskuntarakenne ja kuntien välinen yhteistyö ................................................. 3 

4.2. Kuntajaon muuttumisen vaikutus kuntarakenteeseen ja seudun kilpailukykyyn .................................. 4 

4.3. Kuntien yhteistoiminta ja MAL-sopimus ................................................................................................ 5 

4.4. Kuntien yhteistyö ja alueen yhteinen kilpailustrategia .......................................................................... 6 

4.5. Kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntien yhdyskuntarakenteeseen ................................................... 7 

5. Yhdistymisen vaikutukset talouteen ............................................................................................................. 8 

5.1. Talouden arvioinnin lähtökohdat ........................................................................................................... 8 

5.2 Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisen vaikutukset talouteen............................................................ 9 

5.3. Lahden ja Nastolan kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntatalouteen .............................................. 11 

5.4 Kärkölän talous ...................................................................................................................................... 13 

6. Kuntien yhdistymisen edut ja haitat ............................................................................................................ 15 

6.1. Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisen edut ja haitat ...................................................................... 15 

6.2. Lahden ja Nastolan yhdistymisen edut ja haitat .................................................................................. 15 

7. Yhdistymissopimukset ................................................................................................................................. 17 

7.1. Yhdistymissopimusten merkitys ........................................................................................................... 17 

7.2.  Kuntien yhdistymisen ajoitus ............................................................................................................... 18 

7.3. Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymissopimus ................................................................................... 19 

7.4.  Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus ............................................................................................... 19 

8. Ehdotus kuntarakenteen muuttamiseksi .................................................................................................... 20 

 



  Sivu 1  
 

Kuntajakoselvittäjän selvitys ja ehdotus 

1. Yleistä  
 

Valtiovarainministeriö määräsi 11.10.2013 kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitetta-

vaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan kunnan, Hämeenkosken kunnan, Iitin kunnan, 

Kärkölän kunnan, Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä.  

Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi varatuomari Seppo Huldénin.  

Selvitysaika oli 1.11.2013 – 30.9.2014. 

Valtiovarainministeriö asetti päätöksellään 1.4.2014 toiseksi kuntajakoselvittäjäksi filosofian 

kandidaatti, kaupunkineuvos Rolf Paqvalinin ajalle 1.4.2014 – 30.9.2014. Toisen kuntaja-

koselvittäjän tehtävänä oli kuntajakoselvittäjän yleisen tehtävän lisäksi arvioida erityisesti 

kuntajaon muuttamisen edellytyksiä Kärkölän kunnan osalta sekä nykyisten kuntajohtajien 

asemaa uudessa kunnassa.  

Saamiensa määräysten mukaisesti kuntajakoselvittäjät tekivät kuntarakennelain 16 §:n mu-

kaisen erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta Lahden seudulla kuuden kunnan alu-

eella. Kuntajakoselvitys sisälsi kuntajakoselvittäjien ehdotuksen, yhdistymissopimuksen sekä 

selvitysosan.  

Selvittäjät katsoivat kuntarakenteen muuttamisen tarpeelliseksi, ja että kuntarakennelain 2 

§:n ja 4 §:n mukaiset edellytykset kuuden kunnan yhdistämiselle yhdeksi kunnaksi täyttyvät. 

Selvittäjät ehdottivat kuntien valtuustoille, että Hollolan kunta, Hämeenkosken kunta, Iitin 

kunta, Kärkölän kunta, Lahden kaupunki ja Nastolan kunta lakkaavat 31.12.2016 ja ne yhdis-

tetään 1.1.2017 uudeksi kunnaksi, joka ottaa nimekseen Lahti ja kuntamuodokseen kaupun-

gin.  

Selvitettävistä kunnista Lahti, Nastola ja Kärkölä hyväksyivät selvittäjien ehdotuksen ja Hä-

meenkoski hyväksyi ehdotuksen sillä lisälausumalla, että uuden kunnan pitäisi muodostaa 

yhtenäinen alue. Hollola ja Iitti eivät hyväksyneet selvittäjien ehdotusta. 

Kuultuaan kuntia valtiovaranministeriö päätti jatkaa kuntajakoselvitystä kuntien päätösten ja 

lausuntojen pohjalta siten, että tarkastelun kohteena olisi Lahden kaupunki sekä Hollolan, 

Nastolan, Kärkölän ja Hämeenkosken kunnat. Ministeriö määräsi Rolf Paqvalinin jatkamaan 

kuntajakoselvittäjänä 31.1.2015 saakka ja tekemään ehdotuksen selvitettävän alueen kunta-

jaoksi 15.12.2014 mennessä. 

Jatkoselvityksen päätavoitteena on selvittää, löytyykö kuntien välillä yhteisymmärrys kunta-

jaon muuttamisesta. Kun kuntajakoselvityksessä oli käytettävissä laaja selvitysaineisto, pää-

osa selvitystyöstä on ollut ensin selvittää, mitkä kunnat saattaisivat yhdistyä sekä laatia sel-

laiset yhdistymissopimukset, jotka ovat kuntien valtuustoissa hyväksyttävissä. Tätä varten 

kuntajakoselvityksessä on tehty vain tarvittavissa määrin lisäselvityksiä lähinnä kuntien ta-
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louteen, palveluihin, yhdyskuntarakenteeseen ja kilpailukykyyn liittyen. Lisäselvitystä ja poh-

dintaa on tehty myös kuntien yhteistoiminnan kehittämismahdollisuuksista sekä yhdistymis-

sopimusten sisältökysymyksistä. 

Selvitettävien kuntien perustiedot sekä arviot kuntien kehittämistarpeista ja mahdollisuuk-

sista ovat Lahden alueen erityisen kuntajakoselvityksen ja sen työryhmien loppuraporteissa. 

2. Selvitystyön organisointi 

 
Selvitystä ohjasi johtoryhmä, jossa oli mukana olevien kuntien hallitusten ja valtuustojen pu-

heenjohtajat. Tämä johtoryhmä päätti 27.10.2014 kuntien aikaisempien päätösten ja lausun-

tojen perusteella jakaa kuntajakoselvityksen siten, että yhtenä selvityskohteena on Lahden 

kaupungin sekä Nastolan ja Kärkölän kunnan yhdistyminen sekä toisena kohteena Hollolan ja 

Hämeenkosken kuntien yhdistäminen. Johtoryhmä jakautui kahteen jaostoon näiden selvi-

tyskohteiden mukaisesti. Jaostojen puheenjohtajat kutsuivat jaoston jäseniksi mukanaole-

vien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot. Johtoryhmän ja sen jaostojen sihteereinä 

ovat olleet tutkimuspäällikkö Sari Alm ja talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi. 

Jaostot ovat käsitelleet kokouksissaan yhdistymissopimusluonnoksia, joita on muokattu jaos-

ton palautteiden ja ohjeiden mukaisesti siten, että ne sisältävät jaostojen jäsenten kaikki eh-

dotukset sekä siten pitäisi ainakin periaatteessa edustaa mukana olevien kuntien edustajien 

kantoja.  

Selvitystyön käytännön työtä on ohjannut kuntajohtajien kokous, johon on osallistunut työssä 

mukana olevia asiantuntijoita. 

Lisäksi on kuntajakoselvityksen aluejaon mukaan toiminut kaksi erillistä henkilöstötyöryhmää, 

joille kuntajakoselvittäjä on selostanut selvityksen etenemistä.  

3. Selvitystyön kulku 
 

Lahden kaupungin sekä Kärkölän ja Nastolan kuntien edustajien muodostama jaosto totesi 

kokouksessaan 5.11.2014, että Kärkölän mukana olo näiden kolmen yhdistymissopimuksen 

valmistelussa ei ole tarkoituksenmukaista ja samalla katsoi, ettei Kärkölän edustajien muka-

naolokaan jaostossa ole tarpeen. 

Tämän jälkeen Hollolan ja Hämeenkosken kuntien edustajien muodostama jaosto kokoontui 

toiseen kokoukseensa 11.11.2014. Tällöin Kärkölän osallistumista tässä jaostossa ei otettu 

käsittelyyn, vaikka tiedossa oli Kärkölän toive Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisvaihtoeh-

don laajentamiseen siten, että selvittäminen koskisi Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän 

kuntaliitosta. 

Näin oli tullut varsin selväksi kuntien näkemykset toteuttamiskelpoisista kuntien yhdistymis-

vaihtoehdoista. Ne ovat Lahden ja Nastolan kuntaliitos sekä Hollolan ja Hämeenkosken kun-

taliitos, jolloin ei ollut tarkoituksenmukaista eikä asetetussa määräajassa edes mahdollista 
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ottaa selvitettäväksi muita vaihtoehtoja. Tämän mukaan tässä selvityksessä rajaudutaan arvi-

oimaan vain näitä kahta kuntien yhdistymistä. 

Kuntajakoselvityksessä käsitellään myös Kärkölän kuntaa, mutta edellä olevan mukaan ei ol-

lut mahdollista, että ehdotukseen sisältyisi yhdistymissopimus, jossa olisi mukana Kärkölän 

kunta. Tältä osin kuntajakoselvittäjä on informoinut kuntaa selvitystyön etenemistavasta 

sekä Kärkölän kuntasuunnittelutoimikuntaa selvitystyön tuloksista.  

Kuntajakoselvityksestä on annettu kuntien luottamushenkilöelimille tietoja tätä varten järjes-

tetyissä tilaisuuksissa. Lahden valtuustolle on selostettu hankkeen etenemistä. Lisäksi Lahden 

ja Nastolan luottamushenkilöille on järjestetty kaksi yhteistä tilaisuutta ensin kunnanhallituk-

sille ja sitten myös kuntien valtuustoille. Hollolan ja Hämeenkosken valtuustot käsittelevät yh-

dessä selvittäjän ehdotusta heti sen julkaisemisen jälkeen. 

Varsinaisen kuntajakoselvityksen aikana kuultiin kansalaisia kahteen otteeseen, viimeksi elo-

kuussa 2014. Jatkoselvityksessä kuntalaisia kuullaan kussakin selvitykseen osallistuvassa kun-

nassa tammikuussa 2015. 

4. Yhdyskuntarakenne ja kilpailukyky 

4.1. Seudun kilpailukyky, yhdyskuntarakenne ja kuntien välinen yhteistyö 
 

Selvityksessä olevien kuntien kehityksessä ratkaisevan tärkeää on, että seudun elinvoima li-

sääntyy, syntyy uusia työpaikkoja avoimelle sektorille ja asukkaille kohtuullinen toimeentulo.  

Maan talous kasvaa nykyarvioiden mukaisesti erittäin hitaasti. Kasvun arvioidaan jäävän seu-

raavan kymmenen vuoden jaksolla keskimäärin yhteen prosenttiin vuodessa. Tästä kasvusta 

Lahden seudun pitäisi saada kohtuullinen osa ainakin niin, ettei seudun taloudellinen kasvu 

jää alle 1 % /v, mutta se edellyttää hyvää ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa ja seudun voimien 

keräämistä sitä toteuttamaan. 

Tämä on myös ratkaisevan tärkeää, jotta kuntien verotulot takaisivat kuntien palvelujen ny-

kyisen tason ja loisivat edellytykset palvelutason parantamiselle. Jos kunnan asukkaiden ve-

rotettavien tulojen määrät eivät kasva yleistä palkkatasokehitystä nopeammin eli työpaikko-

jen määrä ei seudulla kasva, kunnalla ei ole mahdollisuutta panostaa nykyistä enempää kun-

nan vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. 

Lahden alue on yksi maan kymmenkunnasta kilpailukykyisimmistä alueista. Tosin metropoli-

alueen ja sen vahvojen kuntien läheisyys tekee tilanteesta haasteellisen. Kuuden kunnan 

kuntajakoselvityksessä todettiin seudun haasteina 

1. Alue on selvästi alisuorittaja. Sen työpaikkakehitys ei vastaa sen kehitysedellytyksiä. 

2. Alue on osa metropolialuetta ja sen kunnat joutuvat kilpailemaan metropolialueen mui-

den vahvojen kuntien kanssa. 

3. Alueella tulee olla yhteinen kilpailu- ja yhteistyöstrategia, jolla se voi seudun kunnat voi-

vat kilpailla metropolialueen kuntien kanssa. 



  Sivu 4  
 

4. Alueen elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntarakenteen tulee tukea tämän strategian toteut-

tamista. 

5. Alueen edunvalvontaa tulee tehostaa ja tunnettavuutta parantaa. 

Alueen yhteisen strategian määrittelyn ja sen mukaisten erityisten toimenpiteiden toteutu-

misen arvioitiin oleellisesti paranevan, jos kuusi selvityksessä mukana ollutta kuntaa yhdis-

tyisi yhdeksi kunnaksi.  Myös maakuntaliiton ja Orimattilan kaupungin roolit nähtiin merkittä-

väksi.   

Kuntien elinvoiman kasvattamisen avainkysymys on työpaikkojen määrän lisääminen seu-

dulla. Tämä edellyttää kunnilta nykyistä tehokkaampia toimenpiteitä.  Keskuskaupungin 

maa-ala rajoittaa vaihtoehtoja asutuksen ja yritysten sijoittumiseen kaupungin alueelle. Suuri 

osa asutuksesta ja erityisesti jalostustoimialojen työpaikoista ja yrityksistä on sijoittunut ke-

hyskuntiin, kuten Nastolaan, Hollolaan, Kärkölään ja Orimattilaan. Lahden kaupungin oman 

elinvoimansa lisäämiseksi tehdyt yhdyskuntarakenneratkaisut sekä pääasiassa Lahden voimin 

tehtyyn edunajoon perustuvat valtion väylähankkeet vaikuttavat aina myös kehyskuntien 

kehitykseen ja kilpailukykyyn. Kehyskunnat joutuvat paitsi sopeutumaan keskuskunnan poli-

tiikkaan, myös ne hyötyvät keskuskaupungin vetovoimasta, työpaikoista ja sen ympärille ra-

kentuvan tiiviin yhdyskuntarakenteen tuomista mahdollisuuksista.  

Kuntien välisessä yhteistyössä jokainen kunta ajaa tehtävänsä mukaan omaa sekä kunnan 

asukkaiden ja kuntaan sijoittuneen elinkeinoelämän etua. Jokainen kunta pyrkii saamaan 

koko seudun hitaaksi jäävästäkin taloudellisesta kasvusta mahdollisimman suuren osan. Koko 

seudun kehityksen kannalta on elintärkeää, että sen keskuskaupungin elinvoima ei heikkene, 

koska suuruusluokaltaan keskisuurtenkin kehyskuntien on lähes mahdotonta korvata keskus-

kaupungin positiivisia vaikutuksia koko seudun elinvoimalle. Seudulla tehtävien yhdyskuntaa 

ja kilpailukykyä koskevien ratkaisujen tulee siten vahvistaa koko seudun ja siinä erityisesti 

myös sen moottorina toimivan keskuskaupungin elinvoimaisuutta ja yhdyskuntarakennetta. 

Keskuskaupunki ei kuitenkaan menesty ilman kehyskuntien työpaikkoja ja asukkaita. Suuri 

osa keskuskunnan yritysten henkilöstöstä asuu kehyskunnissa.  

Keskeisinä areenoina tässä yhteistyössä ovat Päijät-Hämeen liitto, LADEC sekä Lahden am-

mattikorkeakoulu ja alueella toimivat yliopistot. Valtion ja Lahden kaupunkiseudun välinen 

kasvusopimus sekä Lahden radanvarren kehittämistä koskeva MALPE-sopimus päättyvät 

vuonna 2015. Kasvusopimus toimii seudun ja valtion yhteisenä välineenä seudun kasvun ja 

kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä kehittämisresurssien ohjaamisessa mm. INKA-ohjelman 

puitteissa. 

 

4.2. Kuntajaon muuttumisen vaikutus kuntarakenteeseen ja seudun kilpailukykyyn  

 

Jos seudulle muodostuu nyt selvityksessä mukana olevasta viidestä kunnasta  

a. Lahdesta ja Nastolasta uusi Lahti, joka on alueen entistä vahvempi keskuskaupunki, 

b. Hollolasta ja Hämeenkoskesta uusi Hollola, joka on entistä vahvempi kehyskunta sekä 

c. Kärkölä jää pienen kehyskunnan rooliin 
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nykyinen yhteistyön tasapainotilanne muuttuu. Seudun keskuskunnan asukasluku ja pinta-

ala kasvaa, jolloin keskuskunnan mahdollisuudet tarjota monipuolisempia asumisvaihtoeh-

toja sekä luoda kehitysmahdollisuuksia myös jalostustoiminnan työpaikoille ja yrityksille 

oleellisesti lisääntyvät. Lahti ja Nastola voivat yhdistyessään luoda rautatien ja valtatie 12:n 

varaan vahvan, nauhamaisen kasvukäytävän, johon sijoittuu uutta asutusta ja työpaikkoja. 

Keskuskunnalla on muihin alueen kuntiin verrattuna suuret voimavarat sijoittaa kasvukäytä-

vän kehittämiseen sekä neuvotteluvoimaa saada sen tueksi myös valtion toimenpiteitä.  

Jos tämä toteutuu, se muuttaa Lahden seudulla kuntien välistä kilpailutilannetta. Vaikka kes-

kuskaupungin uusi vahva kasvukäytävä tukee koko seudun kasvua, se saatetaan aluksi kokea 

uhkana, joka heikentää Hollolan, Kärkölän ja Orimattilan mahdollisuuksia parantaa omaa 

elinvoimaansa. Tällöin uhkana on, että näiden kuntien kaikkia mahdollisuuksia ei saada tuke-

maan koko seudun kasvua, jos kuntien välille ei löydy seudun kehitystä vahvistavia yhteistyö-

tapoja ja siihen tarvittavaa keskinäistä luottamusta. 

 Jos tätä luottamusta ei ole, seurauksena on myös seudun yhdyskuntarakenteen epätoivot-

tava kehitys. Tällöin uhkana on mm., että kasvukäytävän jatkamiseen Lahdesta Hollolaan ja 

Kärkölään tai Orimattilaan ei riittävästi panosteta, joka haittaa koko seudun yhdyskuntara-

kenteen kehitystä kestävään suuntaan. 

Vaikka kasvusopimus on edennyt suunnitellusti ja MALPE-sopimus on sinänsä ollut toimiva, 

valtion ohut panostus seudun kehittämiseen on vähentänyt sopimusten uskottavuutta. 

Vaikka Lahden seudun kuntarakenne muuttuisi tässä selvityksessä tarkastellulla tavalla, kun-

tien mahdollisuudet vaikuttaa seudun tasapainoiseen kehitykseen eivät edelleenkään olisi 

riittävät. 

 

4.3. Kuntien yhteistoiminta ja MAL-sopimus  
 

Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seuduilla on saatu viime vuosina tyydyttäviä kokemuk-

sia seutujen kuntien keskinäisistä ja valtion kanssa tehdyistä maankäyttöä, asumista ja liiken-

neväyliä koskevissa MAL-aiesopimuksista. Sopimusten tavoitteena on yhdyskuntarakenteen 

tiivistäminen, riittävän asuntotuotannon varmistaminen sekä valtion tuen varmistaminen 

seudun infrahankkeille. Kunnat ovat sopineet valtion kanssa valtion liikenneväylähankkeista 

sekä sen vastineena kuntien maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennettä koskevista toimen-

piteistä ja hankkeista. Kun valtio on sitoutunut toteuttamaan väylähankkeensa yhteistyössä 

kuntien kanssa, niin kuntien motivaatio pitää oman osuutensa sopimuksessa on ollut uskot-

tava sekä lisännyt kuntien välistä luottamusta. 

Lahden alueen on mahdollista päästä mukaan tähän sopimusmenettelyyn vuonna 2016, kun 

menettelyä todennäköisesti laajennetaan uusiin kaupunkiseutuihin. On perusteltua, että 

Lahden alue pyrkii tähän menettelyyn riippumatta kuntaliitoksista. Tällöin ainakin uusi Lahti, 

uusi Hollola ja Orimattila sekä toivottavasti myös Kärkölä ja Asikkala sopivat valtion kanssa 



  Sivu 6  
 

MAL-aiesopimuksesta vuonna 2016. Sopimusta varten käytäviin neuvotteluihin ja valmiste-

luun osallistuvat kuntien ja valtion eri viranomaisten lisäksi LADEC, Päijät-Hämeen liitto ja 

seudun korkeakoulut. 

Jotta MAL-sopimus toteuttaa parhaalla tavalla alueen ja kuntien etua, on kunnilla oltava so-

pimusneuvotteluja varten yhteinen, yleiskaavatasoinen rakennesuunnitelma eli yhteisym-

märrys  

1. Tärkeimmistä asumisen ja työpaikkojen kasvualueista 

2. Väylien ja muun infrastruktuurin kehittämisestä 

3. Joukkoliikennejärjestelmästä  

4. Yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeimpien kuntien välisten raja-alueiden kehittämisestä 

Lisäksi tässä asiakirjassa on tärkeää yksilöidä realistisesti ne vaikutukset, joita valmisteltavilla 

ja kuntien esittämillä erikokoisilla rata- ja tiehankkeilla on seudun kehitykseen. Tämän suun-

nitelman laadinnassa voidaan erityisesti hyödyntää ”Maakuntakaava 2014 toteutus Lahden 

kaupunkiseudulla”  –asiakirjaa. Suunnitelman on oltava myös tasapainossa seudun kilpailu-

strategian kanssa. 

Kuntien yhteinen rakennesuunnitelma vaikuttaa luonnollisesti maakuntakaavaan, kuntien 

yleis- ja asemakaavoihin sekä kuntien maapolitiikkaan. Tällöin kuntien raja-alueiden erityiset 

kehittämistoimenpiteet tulevat myös sovituksi osana MAL-sopimusta ja sen valmistelua. 

MAL- sopimuksen edellyttämät kaavamuutokset saavat kuitenkin lainvoiman vasta kaavojen 

tullessa kaavoitusprosessin jälkeen hyväksytyksi. Tämä vaikuttaa sopimuksen sisältöön erityi-

sesti määritettäessä eri toimenpiteiden toteuttamisen aikataulua. 

 

4.4. Kuntien yhteistyö ja alueen yhteinen kilpailustrategia 
 

MAL-sopimuksen päätavoite on lisätä alueen ja sen kuntien kilpailukykyä suhteessa valtakun-

nan muihin seutuihin ja erityisesti suhteessa metropolialueen kuntiin. Metropolialueeseen 

verrattuna Lahden alueella on kilpailuetuja, kuten asumisen hinta-laatusuhde sekä hyvät lo-

gistiset yhteydet Pietariin, metropolialueelle, Tampereelle ja itä-Suomeen. Lisäksi alueella on 

vahvoja yrityksiä sekä niihin liittyvää ja korkeakoulujen kilpailukykyistä osaamista.  

Kilpailustrategiassa on keskeistä ensin määrittää, minkä roolin Lahden alue ja sen kunnat ot-

tavat metropolialueella sekä millaisen elinkeinotoiminnan ja asukasrakenteen ne asettavat 

realistisiksi tavoitteiksi. Pääkysymyksenä on kuitenkin, miten Lahden alueelle saadaan lisää 

työpaikkoja avoimelle sektorille jalostustoimintaan sekä palveluihin, kuten liikunta- ja mat-

kailupalveluihin, mutta erityisesti osaamisvaltaisia työpaikkoja.  Niiden mukana tulee myös 

elinkeinoelämän tarvitsemaa palvelutoimintaa. Strategisina kysymyksinä onkin alueen työ-

voiman tarjonta sekä alueen korkeakoulu- ja ammattikoulutus, mutta myös se, miten alue 

pysyy Suomessa erityisesti Pietarin liikenteen solmukohtana.   
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Strategiaa varten on kuvattava yritysten sijoittumiseen liittyvät kuntien nykyprosessit ja nii-

den muutostarpeet sekä tehdä tarvittavat muutokset toimintatapaan ja tarvittaessa hallinto-

rakenteeseen.  

Kilpailustrategian valmistelun tulee perustua kuntien, Päijät-Hämeen liiton, LADEC:n, korkea-

koulujen mutta myös erityisesti yrittäjä-, elinkeino- sekä työmarkkinajärjestöjen asiantunti-

joiden yhteistyöhön. Kilpailustrategiasta päättää mukana olevat kunnat osana MAL-sopimuk-

sen valmistelua. 

Tämä kilpailustrategia tulee olla perustana neuvoteltaessa valtion kanssa MAL-sopimuksesta, 

mutta myös alueen ja sen kuntien päätöksenteossa ja sen valmistelussa. 

 

4.5. Kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntien yhdyskuntarakenteeseen 
 

Hollolan ja Hämeenkosken yhdistyminen luo mahdollisuuksia erityisesti Hämeenkosken yh-

dyskuntarakenteen kehittämiseen, mutta sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia koko seudun kil-

pailukykyyn. Hämeenkoski sopii hyvin yhdeksi osaa Hollolan aluetta ja antaa tämän alueen 

kehittämiselle uusia vaihtoehtoja.  

Keskuskaupungin, uuden Lahden, tavoitteena on yhdyskuntarakenteen sosiaalinen, talou-

dellisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehitys. Tähän sille luo uudet hyvät mahdollisuudet rau-

tatien ja valtatie 12 varaan rakentuva kasvukäytävä. Se on osa Pietarista Helsinkiin ja Tampe-

reelle meneviä väyliä, mikä antaa erinomaisen edun näiden kaupunkien markkinoilla toimi-

ville yrityksille. Uuden Lahden sisäinen liikenneverkko sekä työpaikka- ja asuinalueet on luon-

tevaa rakentaa nykyistä selkeämmin rataosan ja pääjoukkoliikennereittien varaan ja hyödyn-

tää ne täysimääräisesti. Asema-alueet kehittyvät vahvoina asumisen, palvelujen ja työpaikko-

jen keskittyminä sekä koko radanvarsi kehittyy tiiviiksi puutarhamaiseksi esikaupungiksi, 

mutta eräiltä osin työpaikkoja tarjoavaksi elinkeinoalueeksi hyödyntäen mm. Uudenkylän 

teollisuus-, raide- ja ratapiha-aluetta. 

Uuden Lahden kaupungin koko yhdyskuntarakennetta kehitetään kokonaisuutena. Tällöin 

poistuu Lahden ja Nastolan raja-alueen nykyiset yhdyskuntarakenteen ongelmakohdat. Kas-

vukäytävän edellyttämät katu-, vesihuolto-, palvelu- yms. investoinnit kilpailevat kaupungin 

muiden investointien kanssa.   

Uutta Lahtea koskevat vuonna 2015 yhdistymishallituksessa ja yhteisvaltuustossa tehtävät 

strategiset ratkaisut tulee tehdä selkeästi, jotta niiden pohjalta voidaan asettaa kasvukäytä-

välle realistiset tavoitteet sekä uskottava toteuttamisohjelma. Tällöin uuden Lahden yhdys-

kuntarakenne ja sen pohjalta toiminta- ja taloussuunnitelma on suunniteltava ja sovittava 

siten, että kummankin yhdistyvän kunnan elinvoima säilyy osana uutta kuntaa.  

On tavanomaista, että yhdistymisessä erityisesti pienemmän kunnan alueenkäytön tavoit-

teita, palvelutasoa ja investointeja sovitaan myös yhdistymissopimuksessa. 
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5. Yhdistymisen vaikutukset talouteen 

5.1. Talouden arvioinnin lähtökohdat 
 

Lahden, Nastolan, Kärkölän, Hollolan ja Hämeenkosken taloutta koskevia kuuden kunnan sel-

vityksessä keväällä tehtyjä laskelmia ja arvioita on päivitetty. Päivitetyissä laskelmissa on 

otettu huomioon täysimääräisinä valtionosuusleikkausten lisäksi myös valtionosuusjärjestel-

män muutokset sekä kuntakohtaisesti väestön ikääntymisen johdosta arvioitu menojen 

kasvu. Lisäksi verotuloarviot on tarkistettu Kuntaliiton syyskuun veroennustekehikkojen pe-

rusteella. Näiden pohjalta kuntien talousvastaavat sekä asiantuntijoina toimineet konsultit 

Laesterä ja Hanhela ovat laatineet historiakehityksen trendeihin pohjautuvat painelaskelmat 

ja arviot kuntien talouden kehityksestä vuosina 2014 – 2020.  

 

Vaikka laskelmissa on yhtenä tekijänä kunnan ikärakenteen vaikutus sosiaali- ja terveysme-

noihin, niissä ei ole voitu huomioida sote-ratkaisua eikä sen rahoituksen vaikutusta kuntien 

talouteen, koska siitä oli saatavissa kuntakohtaisia laskemia vasta 4.12.2014. 

 

Painelaskelmat eivät ole ennusteita, vaan niillä esitetään kuntien talouden kehityksen pai-

neet veroprosenttien tai velan kasvun avulla. Tavoitteeksi nyt esitetyissä painelaskelmissa on 

asetettu kuntakohtaisesti ylijäämäinen tulos vielä vuonna 2020. Nämä laskelmat ovat nähtä-

vänä Salpausselän kuntajakoselvityksen internetsivuilla.  Tässä selvityksessä olevat selvittäjän 

arviot perustuvat näihin laskelmiin ja tulevaisuutta koskeviin ennusteisiin. Yksittäisiin lukui-

hin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Näistä oleellisin on maan talouden yleinen kehitys, 

joka poikkeaa aikaisemmasta trendistä ja vaikuttaa kuntien verotuloihin sekä palkka- ja hin-

takehitykseen.  Laskelmat antavat karkeinakin lukuina riittävän kuvan koko talouden yleiske-

hityksestä sekä yhdistyvän kunnan mahdollisuuksista selvitä tehtävistään kuten mm. palvelu-

toimintansa rahoituksesta. 

Painelaskelmassa oletetaan, että verotulot kehittyisivät pitkän aikavälin trendin mukaan, jol-

loin kuntien asukkaiden verotulojen kasvu edellyttää työllisyyden parantumista sekä asukas-

luvun kasvua. Jos valtakunnassa ja Lahden seudulla jatkuu nykyinen taloudellinen kehitys, 

jossa seudun elinvoima ja työpaikkojen määrä ei juuri kasva ja työllisyysaste pysyy vakiona, 

niin kuntien kannalta tilanne on hyvin ongelmallinen. Verotulojen kasvu jää yleisen palkkake-

hityksen varaan. Kuntien toimintakate muodostuu pääasiassa kunnan omista henkilöstöme-

noista ja kuntien ostamissa palveluista kuntayhtymiltä ja muilta palvelutuottajilta, joilla suu-

rimpana kustannustekijänä ovat näiden henkilöstömenot. Tällöin kuntien palvelujen yksikkö-

kustannusten kehitys vastaisi kunnalle tulevien verotulojen kasvua eikä kunnalla olisi varaa 

panostaa lisää palvelujen järjestämiseen ja tuotantoon.  

Kuntien toimenpiteet, joilla ne voivat myötävaikuttaa uusien työpaikkojen syntyyn alueella, 

ovat myös kuntien talouden ja palvelujen kehittämisen kannalta avainasemassa. Kun koko 

seudun taloudellinen kasvu uhkaa jäädä lähivuosikymmenenä alle 1 %:n, niin kuntien talou-

den hoitaminen on erittäin haasteellista. 
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Sote- uudistuksen vaikutusten ensimmäiset kunta-arviot julkaistiin 4.12.2014.  Sote-ratkaisu 

on keskeinen kuntien palvelujen järjestämisessä ja talouden hallinnassa. Sen vaikutukset täs-

mentyvät uudistuksen valmistelun edetessä.  Seudun kuntien yhtenä päätehtävänä on vuo-

sina 2015 ja 2016 vaikuttaa siihen, että kuntien asukkaat saavat palvelut, jotka vastaavat 

kuntien kasvavia menoja sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidossa. 

 

5.2 Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisen vaikutukset talouteen  

 
Hollolan talouskehitys on vuoden 2014 ja vuoden 2015 mukaan kääntynyt positiiviseen 

suuntaan erityisesti kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on seurausta kunnan tie-

toisesti noudattamasta tiukasta talouden ja palvelujen sopeutuksesta. Toimintakatteen 

kasvu on tilinpäätösennusteen mukaisesti saatu hillittyä 2,3 %:iin ja jopa tämän alle, mutta 

verotulojen kasvu on heikkoa, vain 0,9 % ja valtionosuuksien kasvu jää 1,2 %:iin eli verorahoi-

tuksen kehitys kokonaisuutena on heikko. Vuoden 2015 hyväksytyssä talousarviossa brutto-

menojen kasvu on ainoastaan 0,7 % ja nettomenojen kasvu 1,7 % eli menojen kasvua hillitse-

mällä on vastattu tulorahoituksen heikkoon kehitykseen. Hollola on valtionosuusjärjestelmän 

uudistuksen voittaja, mutta valtionosuuden kasvu ei riitä kattamaan kuin osan valtionosuu-

den yleisestä leikkauksesta Hollolalle aiheutuvan tulon menetyksen. 

Sote- uudistus lisää saatujen alustavien laskelmien mukaan Hollolan vuosimenoja vuodesta 

2017 alkaen. Täksi lisäykseksi on arvioitu 5,8 milj.€. Tämä tarkoittaa 1,6 veroprosentin kasvu-

painetta. 

Hämeenkosken toimintakatteen kasvu on edellistä vuodesta 4,5 %, mutta verotulojen kasvu 

on ollut vain 1,9 % ja valtionosuudet ovat vähentymässä edellisestä vuodesta 4,0 %. Toiminta-

katteen kasvu ei ole kestävällä tasolla.  Suurimmat haasteet Hämeenkosken kunnan tulevalle 

taloudelliselle kehitykselle aiheutuu valtion tulevista toimenpiteistä mm. valtionosuuksien 

leikkaamisesta sekä epävakaan yleisen taloustilanteen vaikutuksista verotuloihin. Kunnan 

mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan omin toimenpitein ovat varsin rajalliset.  

Sosiaali- ja terveystoimen sekä erikoissairaanhoidon kustannusten kehityksestä syntyvä paine 

vähenee, jos saatujen alustavien laskelmien mukaan Hämeenkoski on sote-uudistuksessa voit-

taja ja sen menot laskevat vuodesta 2017 alkaen 0,2 milj.€ eli 0,7 vero-prosenttiyksikköä. 

Painelaskelmien perusteella on laskettu toimintakatteen kasvulle raja-arvot, jotka alittamalla 

voitaisiin päästä ylijäämäiseen tulokseen v. 2020. Pitkään trendiin pohjautuvien painelaskel-

mien mukaan Hollolan toimintakatteen kasvu voisi olla korkeintaan 3,4 % /v ja Hämeenkos-

ken toimintakatteen kasvu korkeintaan 1,8 % / v. Kuntien asukkaiden verotettavan tulon kas-

vuksi arvioidaan keskimäärin 2,75 % /v. Kuntien asukkaiden verotulojen kasvun voidaan edel-

lyttävän jo jossain määrin työllisyyden parantumistakin sekä asukasluvun kasvua, mikä lisää 

vastaavasti kuntien palvelujen tarvetta ja kysyntää.  

Hämeenkosken toimintakatteen kasvun tulisi olla vuosittain yli 1 %:n pienempi kuin asukkai-

den verotettavien tulojen kehitys. Vastaavasti Hollolan toimintakate voisi kasvaa vain 0,6 % 

nopeammin kuin asukkaiden verotettavat tulot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos 
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kunnassa työllisyysaste pysyy nykyisenä, Hämeenkosken mahdollisuudet jatkossa reaalisesti 

panostaa palveluihinsa vähenevät noin 1 % /v.  Hollolankin mahdollisuudet lisäpanostuksiin 

ovat varsin rajalliset eli 0,6 % /v, mikä on varsin vähän ottaen huomioon mm. väestön ikään-

tymisestä ja sote-uudistuksesta syntyvät paineet. 

Tämän mukaan, vaikka Hämeenkosken taloudellinen tilanne on vielä hallinnassa, niin sen 

mahdollisuudet selviytyä keskipitkälläkään aikavälillä talouden haasteista eivät ole tyydyttä-

vät. Uskottavaa ei myöskään ole, että valtionosuuksien yleiseen tasoon olisi tulossa sellaisia 

muutoksia, jotka oleellisesti muuttaisivat Hämeenkosken talouskehitystä parempaan suun-

taan.  

Hollolan kunnan vuoden 2015 kunnallisveroprosentiksi on päätetty 21 %. Uuden kunnan pi-

täminen vuodesta 2016 alkaen 21 veroprosentilla taloudellisesti kestävälle pohjalla edellyt-

tää  

1. Vuosina 2015 – 2018 erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla verrattuna painelaskelman 
trendikehitykseen kunnan vuosimenot vähenevät 10 milj. €, mikä tarkoittaa nykyisen tiu-
kan taloudenpidon jatkamista.  
 

2. Yhdistämisessä lähinnä demokratiakustannusten ja henkilöstömenoista saatavan säästö-
potentiaalin 0,4 milj.€ hyödyntämistä täysimääräisesti. 

 

3. Kunnan menokehityksen pitämistä asukkaiden verotettavien tulojen kehityksen mukai-
sena, jolloin reaalinen toimintakatteen menokehitys voisi olla noin 0,5 %:n tasolla. 
 

4. Palvelujen tuotannon tuottavuuskehityksen saamista vähintään 0,5 %/v. jatkamalla kun-
nan palvelujen tuottavuuden kehittämistä välittämättä sen oikeaoppisen mittaamisen 
vaikeudesta. 

 

Edellä todettujen toimenpiteiden pohjalta uuden kunnan talouden on mahdollista pysyä yli-

jäämäisenä vuosina 2017 -2020 ilman veronkorotusta. Tämä edellyttäisi kuitenkin ensinnäkin 

sitä, ettei valtiolta tule uusia tehtäviä tai sote-ratkaisu rasita lisää kunnan menoja, mutta 

myös sitä, että kunta tehokkaasti ja pitkäjänteisesti kehittää palvelujen vaikuttavuutta ja kus-

tannustehokkuutta. 

Sote-uudistuksen vaikutusten alustavien arvioiden mukaan yhdistyneelle kunnalle tulisi vuo-

desta 2017 alkaen 5,6 milj.€:n lisämenot, jonka rahoittaminen veronkorotuksella tarkoittaa 

1,25 – 1,5 veroprosentin korotustarvetta. Yhdistymishallitus joutuu arvioimaan laskelmien 

täsmentyessä, mikä osa sosiaali- terveyspalvelujen lisämenoista rahoitetaan veronkorotuk-

silla. 

Lisäksi kunnan on tehostettava edelleen niitä toimenpiteitä, joilla lisätään kunnan elinvoi-

maa, kilpailukykyä ja kasvua.  Se luo pohjaa verotulojen kasvulle, mikä luo edellytykset kun-

nan verotulojen tässä selvityksessä käytössä olevia arvioita ja laskelmia nopeammalle kas-

vulle.  

Kuntataloudellisin perustein arvioituna Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymi-

nen yhdeksi kunnaksi on erittäin perusteltua. Yhdistynyt kunta pystyy kahta 
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nykykuntaa paremmin vastaamaan toimintaympäristön muutokseen sekä sen 

tuomiin menokasvun paineisiin. Yhdistetty kunta voi siten paremmin vastata 

kuntien asukkaiden palvelujen ja elinympäristön kehityksestä.  

 

5.3. Lahden ja Nastolan kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntatalouteen  
 

Painelaskelmien pohjalta talousvastaavat ovat tehneet arvionsa yhdistyneen kunnan talou-

den kehityksestä kahdella vaihtoehdolla. Toinen vaihtoehto arvioi kehitystä, jos alueen kasvu 

on positiivinen ja toinen perustuu siihen, että seudun talouden kehitys on negatiivinen.  

Tässä selvityksessä olevat selvittäjän arviot perustuvat positiiviseen vaihtoehtoon, vaikka tu-

levaisuutta koskeviin ennusteisiin ja sen vuoksi yksittäisiin lukuihin liittyy suuria epävarmuus-

tekijöitä. Näistä oleellisin on maan talouden yleinen kehitys, joka poikkeaa ratkaisevasti ai-

kaisemmasta trendistä ja vaikuttaa kuntien verotuloihin.   

Lahden talouskehitys on vuonna 2014 kääntynyt positiiviseen suuntaan erityisesti kahteen 

edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on seurausta tietoisesti tehdystä sopeutuksesta. Toimin-

takatteen kasvu on tilinpäätösennusteen mukaisesti saatu kääntymään 4,0 %:n laskuun, 

mutta verotulojen kasvu on heikkoa. Ne kasvavat veronkorotuksen vaikutuksen verran eli 3,3 

% ja valtionosuudet vähenevät jopa 1,5 %. 

Vuodelle 2015 hyväksytyssä talousarviossa vuodesta 2014 toimintakatteen kasvu on 2,2 % ja 

verotulojen kasvu 3,3 %. Lahti on valtionosuusjärjestelmän uudistuksen voittajia, mutta muu-

toksesta kaupungille tulevaan etu ei kata kuin osan valtionosuuksien yleisestä leikkauksesta.   

Nastolan toimintakate on vuonna 2014 2,4 % pienempi kuin vuonna 2013, mutta verotulojen 

arvioidaan laskevan 0,9 % ja valtionosuudet ovat kasvamassa edellisestä vuodesta 3,3 %.  

Vuoden 2015 talousarviossa Nastola jatkaa taloudessa tiukkaa linjaa. Kun vuodesta 2014 

vuoteen 2015 verotulojen kasvuksi on arvioitu 1,6 %, toimintakatteen arvioidaan pienevän 

0,3 %. Valtionosuuden arvioidaan edellisvuodesta kääntyvän laskuun 3,9 %.  

Painelaskelmissa on arvioitu toimintakatteen kasvulle raja-arvot, jotka alittamalla voitaisiin 

päästä ylijäämäiseen tulokseen v. 2020. Pitkään trendiin pohjautuvien painelaskelmien mu-

kaan Lahden ja Nastolan toimintakatteiden kasvu voisi olla korkeintaan 3,5 %/v. Kuntien 

asukkaiden verotettavan tulon kasvuksi arvioidaan painelaskelmissa keskimäärin 3,3 %/v. 

Lahden ja Nastolan toimintakatteet voivat nousta vain 0,2 % nopeammin kuin verotulot.  

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos asukkaiden työllisyys ei parane eikä kunnan vero-

pohja laajene, Lahdella ja Nastolalla ei ole mahdollisuuksia ilman verokorotuksia tehdä lisä-

panostuksia palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Vaikka maan talous elpyisi valtakun-

nassa edes ennustetulla hitaalla tavalla, työttömyys laskisi muutaman prosenttiyksikön ja val-

tionosuudet säilyvät nykytasolla, kuntien taloustilanne ja mahdollisuudet säilyttää palveluta-

sonsa muodostuu haasteelliseksi. 

Kun verrataan Lahden ja Nastolan palvelujen nettokustannuksia, on kuntien välillä merkittä-

viä eroja. Lahden palvelujen nettokustannukset ovat asukasta kohti arvioituna 10 % korke-

ammat kuin Nastolassa. Tätä ei selitä kuntien asukkaiden ikärakenne eikä sairastavuus. Kun 
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kustannuksia vertaa palveluittain, löytyy kuitenkin palveluja, joissa Lahti on kustannustehok-

kaampi, mutta kuitenkin näyttää siltä, että useamman palvelun järjestää Nastola kustannus-

tehokkaammin. Lahden kustannuksiin tosin vaikuttavat sen tehtävät koko seutua hyödyttä-

vien palvelujen järjestäjänä.  

Riippumatta siitä, yhdistyisivätkö nämä kunnat yhdeksi kunnaksi, olisi tärkeää, että nämä 

kunnat yhdessä työtapojaan vertaillen analysoisivat kriittisesti palvelurakennettaan. Yhdisty-

neessä kunnassa tämä tapahtuu kuntien yhdistymisen yhteydessä ja siten, että tarvittavat 

valinnat ja päätökset tulevat luontevasti tehdyksi. Palvelut tulee järjestää kuntien yhdistämi-

sen jälkeen tavalla, joka näiden kahden kunnan vertailussa todetaan kustannustehokkaam-

maksi ja kustannus/laatu–suhde paremmaksi. Tällöin on mahdollista saavuttaa uudessa kun-

nassa käytännössä merkittävä positiivinen tuottavuuden ja menojen kehitys.  

Kun Nastolan tapa hoitaa palvelu on kustannustehokasta, niin monen palvelun osalta voi olla 

perusteltua, että palvelut hoidetaan uuden kunnan synnyttyäkin Nastolassa nykyisellä palve-

lurakenteella ja nykyisellä työtavalla. Kuitenkin niissäkin on syytä ottaa käyttöön Lahden pal-

velujen hyviä käytäntöjä.  

Palvelujen jatkuva kehittäminen riippuu siitä, miten yhdistynyt kunta jatkaa palvelujensa jat-

kuvaa kriittistä arviointia ja löytää uusia keinoja kunnan palvelujen tuottavuuden ja vaikutta-

vuuden kasvattamiseen.  

Kuntien talousvastaavien laskelmien mukaan, vaikka Lahdessa ja Nastolassa taloudellinen 

tilanne on vielä hallinnassa, niin kuntien mahdollisuudet selviytyä keskipitkälläkään aikavä-

lillä talouden haasteista eivät ole tyydyttävät. Jos valtakunnan taloudellinen kehitys ei vauh-

ditu odotetulla tavalla, kuntien taloudellinen pohja rapautuu. 

Oman haasteensa tuo kunnille sote-uudistus, joka aiheuttaa saatujen alustavien laskelmien 

mukaan vuodesta 2017 alkaen Lahdelle 20,7 milj.€:n lisämenon vastaten 1,25 veroprosenttia 

sekä Nastolalle 4,7 milj.€:n lisämenot vastaten 2 veroprosenttia. 

Uuden Lahden kaupungin vuoden 2016 kunnallisveroprosentiksi on arvioitu 20,25 %. Uuden 

kunnan saaminen 20,25 veroprosentilla ilman uusia veronkorotuksia taloudellisesti kestä-

välle pohjalle edellyttää  

1. Vuosina 2015 – 2018 erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla kunnan vuosimenot vähe-
nevät 43 milj. €, verrattuna painelaskelmien trendikehitykseen, mikä tarkoittaa nykyisen 
tiukan taloudenpidon jatkamista.  
 

2. Yhdistämisessä saatava vuosittaisten menojen säästöpotentiaalin 4,1 milj.€ ja investoin-
tien 5 milj.€:n säästömahdollisuuksien hyödyntämistä täysimääräisesti. 

 

3. Kunnan menokehityksen pitämistä asukkaiden verotettavien tulojen kehityksen mukai-
sena, jolloin reaalinen toimintakatteen menokehitys voisi olla noin 1 %:n tasolla. 

 

4. Palvelujen tuotannon tuottavuuden lisäämistä vähintään 1,5  %/v., kun kahden kunnan 
palveluja yhdistetään vuosina 2016 - 2020. 
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Edellä todettujen toimenpiteiden pohjalta uuden kunnan talouden on mahdollista pysyä yli-

jäämäisenä vuosina 2016 -2020 ilman veronkorotusta, vaikka maan taloudellinen kasvu jäisi 

vaatimattomaksi. Tämä edellyttäisi kuitenkin ensinnäkin sitä, ettei valtiolta tule uusia tehtä-

viä tai sote-ratkaisu rasita lisää kunnan menoja, mutta myös sitä, että kunta tehokkaasti ja 

pitkäjänteisesti kehittää palvelujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 

Investointien tason odotetaan laskevan, mutta jatkossa niistä suuri osa kohdistuu Nastolan 

nykyiselle alueelle, kun käynnistetään infrainvestointeja Nastolan kasvukäytävään. 

Kun sote-uudistuksen alustavien arvioiden mukaan yhdistyneelle kunnalle tulisi vuodesta 

2017 alkaen vaiheittain yhteensä 25,4 milj.€:n lisämenot eli noin 1,5 veroprosenttia, joutuu 

yhdistymishallitus arvioimaan laskelmien täsmentyessä, mikä osa lisämenoista rahoitetaan 

veronkorotuksilla.  

Kuntataloudellisin perustein arvioituna Lahden ja Nastolan yhdistyminen yh-

deksi kunnaksi on erittäin perusteltua. Yhdistynyt kunta pystyy kahta nykykun-

taa paremmin vastaamaan talouden yleiseen epävarmuuteen sekä toimin-

taympäristön muutokseen ja sen tuomiin menokasvun paineisiin. Yhdistetty 

kunta voi paremmin vastata kuntien asukkaiden palvelujen ja elinympäristön 

kehityksestä sekä elinkeinopolitiikallaan vaikuttaa kuntien työllisyyteen ja ve-

rotuloihin.  

5.4 Kärkölän talous  
 

Kärkölän taloutta koskevia laskelmia ja arvioita on tarkistettu. Niissä on otettu huomioon tie-

dossa olevat valtionosuusmuutokset sekä kuntakohtaiset ikääntymisestä aiheutuvat meno-

kasvut. Lisäksi verotuloarviot on tarkistettu. Nämä laskelmat ovat Salpausselän kuntaselvityk-

sen internetsivuilla nähtävänä. Tässä selvityksessä olevat selvittäjän arviot perustuvat näihin 

laskelmiin, mutta pääasiassa Kärkölän kunnan vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2016-

2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Nämä antavat riittävän kuvan koko talouden yleiske-

hityksestä sekä kunnan mahdollisuuksista selvitä tehtävistään ja mm. palvelutoimintansa ra-

hoituksesta. 

Kärkölän talouskehitys on vuonna 2014 verrattuna 2013 toteutumaan kääntymässä positiivi-

seen suuntaan. Toimintakatteen kasvu on saatu hillittyä 2,8 %:iin, mutta verotulot ovat vä-

hentyneet 0,8 %, vaikka veroprosenttia korotettiin, mutta valtionosuudet vähenivät 6,5 %. 

Painelaskelmien mukaan, jos tavoitteeksi asetetaan, että kunnan talous olisi ylijäämäinen 

vuonna 2020, Kärkölän toimintakatteen tulisi vähentyä 0,8 %/v. Seudun kuntien asukkaiden 

verotettavan tulon kasvuksi arvioidaan keskimäärin 2,75 %/v. Kuntien asukkaiden verotulo-

jen kasvun voidaan edellyttävän jossain määrin työllisyyden parantumista sekä asukasluvun 

kasvua, mikä lisää vastaavasti kuntien palvelujen tarvetta ja kysyntää. 

Jos työllisyys ei parane, Kärkölän toimintakatteen kasvun tulisi olla vuosittain 3,5 % pienempi 

kuin asukkaiden verotettavien tulojen kehitys. Tällöin tämä tarkoittaa käytännössä, että jos 

Kärkölän veroprosenttia ei nosteta oleellisesti nykyistä korkeammalle tasolle tai kunta saa 

muita tuloja, kunnan mahdollisuudet jatkossa reaalisesti panostaa palveluihinsa vähenevät 
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noin 3,5 %/v, kun se viime vuosina on voinut lisätä samalla tavalla laskettuna panostuksia 3,5 

%/v.   

Kärkölän kunnan taloudellinen tilanne on niin heikko, että ilman erillistoimenpiteitä kunta 

olisi kriisikunta, jos kunnan taloudellinen tulos vuonna 2014 on alijäämäinen. Tällöin käynnis-

tyisi ao. arviointi- ja selvitysprosessi, joka voisi johtaa kunnan liittämiseen toiseen kuntaan. 

Kärkölän kunta onkin ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla kunnan taloudellinen tulos on vuonna 

2014 ylijäämäinen. Tuoreimman arvion mukaan ylijäämä olisi 2,5 milj.€. Tähän vaikuttaa ve-

rotulojen ennakoitua parempi kehitys ja valtion erityisvaltionosuus, mutta osaltaan kunnan 

kirjanpidollinen järjestely kuntakonsernin sisällä. Kunta myy perustamalleen kiinteistöyhtiölle 

kunnantalon, vanhan kunnantalon sekä kirjaston 3,66 milj.€:n hintaan. Tällä järjestelyllä 

kunta yrittää hankkia lisäaikaa, jonka aikana sillä on mahdollisuus saada taloutensa kuntoon 

ja välttää kriisikuntamenettely. 

Kärkölän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan kunnan tarkoitus on pitää kunnan toimin-

tamenot 2015 - 2018 samalla tasolla ja nostaa kunnallisveroa 21,75:sta 22,75 %:iin. Tällöin 

kunnan kumulatiivinen alijäämä taloussuunnitelman mukaan poistuisi. 

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa. Kun kuntien henkilöstön palk-

kakehitys on 2 %:n luokkaa, käytännössä Kärkölässä joudutaan vähentämään kunnan panos-

tuksia vastaavasti ja saneeraamaan palveluja. Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-

sestä päättäminen siirtyy kunnan ulkopuolelle ja mm. väestön ikääntymisestä johtuvat me-

not kasvavat, ovat kunnan rahoittamien palvelujen saneeraukset erittäin haastavia toteut-

taa. Sote-uudistuksen vaikutuksia arvioitaessa Kärkölä kuuluu voittajiin ja sen vuotuiset sosi-

aali- ja terveysmenot pienenevät vuodesta 2017 alkaen 1,4 milj.€.  

Kunnan pitkän aikavälin kehityksen kannalta on lisäksi ongelmallista, että kunta joutuu teke-

mään edelleenkin kirjanpidollisia järjestelyjä myös seuraavina vuosina, jotta alijäämiltä välty-

tään. Kunta joutunee myymään vuosina 2015 - 2017 konsernin sisällä kunnan kiinteistöjä yli 

8 milj. €: n edestä. Tätä menettelytapaa ei voi pitää koko kuntakonsernia tarkasteltaessa ter-

veenä eikä hyvän talouden hoidon periaatteiden mukaisena.  Uuden eduskunnassa käsiteltä-

vän kuntalain mukaan tämä menettely ei ole säännösten mukaan Kärkölälle tarkoituksenmu-

kainen enää vuonna 2017, jolloin arviointimenettelyssä siirrytään käyttämään vuosien 2015 

ja 2016 kuntakonsernin tunnuslukuja. 

Kunnan odotukset asukkaittensa verotettavien tulojen kehityksestä ovat optimistisia ja nii-

den toteuttaminen edellyttää omia elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, mutta erityisesti kun-

nan aktiivista mukana oloa siinä kuntien välisessä yhteistyössä, jolla lisätään koko seudun 

elinvoimaa ja erityisesti Nastolan ja Kärkölän välisen rataosan ja liikenteen kehittämistä.  

Tällä järjestelyllä ja sillä, että kunnan menoja voidaan vuosittain reaalisesti vähentää sekä 

melko optimistisella Kärkölän asukkaiden verotettavien tulojen kasvulla ja merkittävillä ve-

ronkorotuksilla arvioidaan kunnan talouden saatavan taloudellisesti kestävälle pohjalle 

vuonna 2017. Tämä suunnitelman toteutuminen on epävarmaa. Se sisältää paljon riskejä 

eikä kestä juuri mitään kunnan talouteen negatiivisesti vaikuttavia sisäisiä tai ulkoisia tapah-

tumia.  
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6. Kuntien yhdistymisen edut ja haitat 

6.1. Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisen edut ja haitat 
 

Kilpailukyvyn, elinvoiman ja työllisyyden parantuminen Uuden Hollolan neuvotteluvoima 

lisääntyy naapurikuntiin verrattuna. Jos Lahti ja Nastola yhdistyvät, Hollolan ja Hämeenkos-

ken yhdistyminen takaa tasapuolisemman aseman neuvotteluissa kuin Hämeenkoskella ja 

Hollolalla on erikseen. Kun Hämeenkosken voimavarat elinkeinopolitiikassa ovat varsin 

ohuet, osana vahvaa Hollolaa Hämeenkosken elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet 

tulevat nykyistä paremmin hyödynnetyksi. 

Yhdyskuntarakenteen kestävä kehitys Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä Hollolan ja Hä-

meenkosken tavoitteet ovat olleet tähänkin asti samansuuntaiset.  Uuden Hollolan yhdys-

kuntarakenteen suunnittelussa ja toteuttamisessa on mahdollisuus yhteisin voimavaroin 

saada yhä parempaa yhdyskuntarakennetta.  

Palvelut ja talous Uuden Hollolan talous vahvistuu. Hollolan ja Hämeenkosken talouden tiu-

kan hoidon tavoitteet ja tapa ovat samanlaiset. Hämeenkosken mahdollisuudet selviytyä lä-

hivuosien haasteista talouden hallinnassa ovat epävarmat. Tämä epävarmuus vähenee kun-

tien yhdistyessä. Kun palveluista suurin osa on hoidettu tähän astikin yhdessä, palvelujen 

hoidon ja taloudellisten vaatimusten tasapainoilu onnistuu yhdistyneessä kunnassa ja palve-

lutoiminnan riskit ovat helpommin hallittavissa.  

Demokratia ja osallistuminen Hämeenkosken asukkaiden edustajien määrä vähenee, mikä vä-

hentää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja kiinnostusta kunnan päätöksiin. Kun uusi kunta 

on yhtenäinen alue ja siinä on muitakin osakeskuksia ja alueita kuin Hollolan keskus, niin Hol-

lola hallinnee Hämeenkosken asukkaiden vaikuttamisen järjestämisen.  

 

Itsehallinnon edellytykset paranevat, koska suurella kunnalla on paremmat mahdollisuudet 

päättää omista asioistaan kuin pienellä. Kunnan edustajilla kuntayhtymissä on nykyistä vah-

vempi asema ja vastuu vaikuttaa päätöksiin kuntalaisten eduksi.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Hollolan ja Hämeenkosken yhdistyminen ta-

kaa nykyistä kuntarakennetta paremmat mahdollisuudet huolehtia alueen 

asukkaiden toimeentulosta, elinympäristöstä sekä kuntien vastuulla olevista 

palveluista ja kehittää niitä. 

 

6.2. Lahden ja Nastolan yhdistymisen edut ja haitat 
 

Kilpailukyvyn, elinvoiman ja työllisyyden parantuminen Uuden Lahden mahdollisuudet tar-

jota elinkeinotoiminnalle ja asumiselle eri kehittämisvaihtoehtoja paranevat verrattuna Lah-

den ja erityisesti Nastolan nykytilanteeseen.  Nykyisin Lahdessa rajoittavana tekijänä elinkei-

nopolitiikassa on maa-alueensa koko ja Nastolan kunnalla taas rajalliset voimavarat alueensa 
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voimakkaaseen kehittämiseen, johon uudella Lahdella on mahdollisuus ja tarve. Uuden Lah-

den riippuvuus naapurikunnista vähenee ja neuvotteluvoima lisääntyy niihin, mutta myös 

valtiovaltaan ja metropolialueeseen nähden. Sote-uudistuksen toteuttamisessa suurempi 

kunta voi vaikuttaa paremmin siihen, että ratkaisu on kuntalaisten ja kunnan kannalta koh-

tuullinen. 

Lahden alueen muiden kuntien kehitys hidastuu, jos Lahti toimenpiteissään keskittyy vain 

oman kunnan asioiden edistämiseen, jolloin luottamus ja yhteisten asioiden tehokas hoita-

minen vaarantuu. 

Yhdyskuntarakenteen kestävä kehitys Uuden Lahden rakenne on mahdollista saada ympä-

ristöllisesti lähes optimaaliseksi. Sen muodostaisi nykyinen tiivis kaupunkikeskusta ja sen lä-

hiöt sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuva kasvukäytävä, jossa on palvelukykyiset osakes-

kukset sekä niiden välinen puutarhakaupunki sekä työpaikka- ja yritysalueet. Näiden ympä-

rillä on laajat maaseutumaiset asuin-, virkistys- ja liikunta-alueet.  Kaupungin kasvava neu-

votteluvoima parantaa saada myös valtion panostuksia kaupungin yhdyskuntarakennetta 

parantaviin investointeihin.  

Uhkana on, että kasvukäytävää kehitettäessä panostus muihin yhdyskuntarakenteen kan-

nalta tärkeisiin kehittämistoimenpiteisiin jää liian vähäiseksi uuden Lahden sisällä ja Lahden 

seudulla. Lahden kasvava neuvotteluvoima voi vinouttaa koko aluetta palvelevia valtion 

hankkeita. 

Palvelut ja talous Uudessa kunnassa voidaan valita tehokkaan suuren kunnan ja tehokkaan 

keskisuuren kunnan palvelutavoista se, jolla palvelut hoidetaan tehokkaimmin. Lisäksi voi-

daan valita tapa ja järjestelmä, jolla hallitaan ja johdetaan palvelujen tuotantoa siten, että 

hallintoon ei kulu tarpeettomasti voimavaroja. Suuressa kunnassa kilpailuttamisen, tilanhal-

linnan ja ict-hankintojen hoitaminen on tehokkaampaa. Yhdyskuntarakenteen suunnittelun 

avulla voidaan vähentää myös infrastruktuurikustannuksia. Elinvoiman, kilpailukyvyn ja työlli-

syyden parantuminen lisää vero- ja maanmyyntituloja, joka lisää mahdollisuuksia panostaa 

palvelujen kehittämiseen. 

Uhkana on, että kuntien yhdistymisprosessia ei hallita ja suuremman kunnan palveluproses-

sit sekä niiden hallinta- ja johtamistavat tulevat vallitseviksi. Tällöin kustannukset nousevat ja 

uuden kunnan talouden pohja heikkenee.  Samalla palvelut keskittyvät ja heikentyvät kunnan 

reuna-alueilla. 

Demokratia ja osallistuminen Suoraan kunnallisissa luottamus- ja päätöselimissä toimivien 

asukkaiden määrä vähenee.  Kansalaiset ovat tottuneet erityisesti pienemmässä kunnassa 

hoitamaan asioitaan ja vaikuttamaan edustajiensa välityksellä kuntansa asioihin. Jos oma 

edustaja ei ole enää niin lähellä uudessa tilanteessa, se voi aiheuttaa vieraantumista sekä 

ehkä myös haluttomuutta osallistua vaaleihin, vaikkakin tätä yritetään vähentää perusta-

malla aluejohtokunta. Nastolan kunnan häviäminen vaikuttaa siihen, että sen asukkaan kan-

nalta voi olla vaikea löytää kaupunginosastaan samaa vahvaa ja turvallista nastolalaista iden-

titeettiä. 



  Sivu 17  
 

Suuren ja keskisuuren kunnan tavoista hoitaa päätöksentekoprosessia ja tarjota kansalaisille 

mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioiden hoitoon otetaan kahdesta kunnasta parhaat piirteet. 

Voimavaroja ja osaamista on myös enemmän uusien erityisesti nuorisolle ja eläkeläisille sopi-

vien vaikutus- ja osallistumistapojen kehittämiseen. Nastolassa toteutettavasta aluejohtokun-

nasta saatavien kokemusten mukaan voidaan kehittää myös kaupungin muiden osien asukkai-

den vaikutusmahdollisuuksia.  

 

Itsehallinnon edellytykset paranevat, koska suurella kunnalla on paremmat mahdollisuudet 

päättää omista asioistaan kuin pienellä. Lukuisten yhteistoimintaelinten vähentyessä on asuk-

kailla nykyistä parempi tieto siitä, kenellä sen edustajista on vastuu alueen palvelujen tilasta 

ja kehityksestä. Suuressa organisaatiossa joidenkin asioiden käsittely on kuitenkin monimut-

kaisempaa kuin pienessä organisaatiossa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lahden ja Nastolan yhdistäminen luo ny-

kyistä kuntarakennetta oleellisesti paremmat mahdollisuudet huolehtia alueen 

asukkaiden toimeentulosta, elinympäristöstä sekä kuntien vastuulla olevista 

palveluista ja kehittää niitä. 

 7. Yhdistymissopimukset 

7.1. Yhdistymissopimusten merkitys 
 

Selvityksen edellisessä luvussa todetaan, että selvitettävät niin Lahden ja Nastolan kuin Hol-

lolan ja Hämeenkosken kuntien yhdistymiset ovat perusteltuja ja suositeltavia toteuttaa 

vuonna 2016. Yhdistymiset luovat uusille yhdistyville kunnille paremmat mahdollisuudet pa-

rantaa kuntien elinvoimaa sekä tarjota niiden asukkaille paremman elinympäristön sekä pal-

velut verrattuna siihen, että kunnat jatkaisivat itsenäisinä.  

Molemmissa selvitettävissä kuntarakenteen muutoksessa tarkastellaan selvästi erikokoisten 

kuntien yhdistymistä. Erityisesti pienempi kunta saattaa pitää suurimpana uhkana yhdistymi-

sen etujen toteutumiselle sen, että yhdistyneessä kunnassa ei oteta huomioon tasapuolisesti 

huomioon pienemmän kunnan asukkaiden etua. Pelätään, että suurempi kunta jyrää pie-

nemmän kunnan asukkaiden edun. Lisäksi asukkaat kokevat usein uhkaksi pienen kunnan 

turvallisen identiteetin katoamisen, jonka mukana heikentyy monimuotoinen kolmannen 

sektorin toiminta. 

Yhdistymissopimusten tehtävänä on yhdistymisestä sopimisen lisäksi olla erityisesti väli-

neenä siinä, että yhdistyvät voivat luottaa siihen, että yhdistymisen edut myös käytännössä 

toteutuvat tasapuolisesti sekä yhdistymisen haittoja vältetään. Tällöin kuntien valtuustoilla 

on mahdollisuus tehdä kuntien kannalta historiallinen päätös aidosti punniten yhdistymisen 

vaikutuksia kunnan asukkaiden elämään. 

Yhdistymissopimuksissa sovitaan, miltä pohjalta ja miten yhdistyvän kunnan strategiset lin-

jaukset tehdään ja palvelut järjestetään. Keskeisiä kohtia sopimuksessa ovat yleiset linjauk-
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set, mutta myös oleellisia ovat yksityiskohdat siitä, miten yhdyskuntarakenne ja palvelu-

verkko järjestetään sekä miten talous hoidetaan yhdistyvässä kunnassa. Lisäksi sopimuksessa 

sovitaan yhdistymistä ohjaavasta päätöksenteosta ja valmistelusta ennen yhdistymistä sekä 

päätöksenteosta yhdistyneessä kunnassa siihen saakka, kun uuden kunnan ensimmäiset kun-

nallisvaalit järjestetään.  Sopimusehdoissa erityistä huomiota kiinnitetään pienemmän ja suu-

remman kunnan ja niiden asukkaiden etujen tasapuoliseen huomioonottamiseen. 

Yhdistymissopimuksen kirjaimen lisäksi on tärkeää, että sopimuksessa näkyy, missä hengessä 

se on tehty. Valtakunnan taloudellisen kehityksen epävarmuus, sekä kuntia koskevan lainsää-

dännön muutokset mm. sosiaali- ja terveyspalveluja koskien todennäköisesti vaikuttavat seu-

dun kuntien tilanteeseen niin, että yhdistymissopimuksien eri kohtia tulee tulkita tai jopa yh-

teisymmärryksessä muuttaa. 

Tässä jatkoselvityksessä kuntien edustajien välinen alustava yhteisymmärrys johtoryhmän 

ao. jaostossa yhdistymissopimuksesta on ollut edellytys sille, että selvittäjä voi tehdä ehdo-

tuksen kuntien yhdistämisestä. 

 

7.2.  Kuntien yhdistymisen ajoitus 

 

Sopimukset perustuvat arvioon, että kun kyseessä on molemmissa tapauksissa kahden kun-

nan yhdistymisestä, yhdistymisten on mahdollista tapahtua vuoden 2016 alusta poiketen 

siitä, minkä ajan kuuden kunnan yhdistyminen olisi vaatinut. Kun yhdistymisessä tarkastelta-

vina on vain kaksi kuntaa, ehditään hyvin jo kevään 2015 aikana tehdä yhdistyvien kuntien 

keskeisten strategioiden valmistelutyö sekä palveluverkkojen kriittinenkin arviointi. Sen poh-

jalta voidaan tehdä jo ennen kesää tarvittavat linjaukset palvelujen järjestämistavasta sa-

malla, kun tehdään yhdistyneen kunnan strategiaa koskevat päätökset. Näiden perusteella 

voidaan päättää kahden kunnan järjestelmien yhdistämisen vaatimista toimenpiteistä syk-

syllä 2015 sekä laatia ja päättää sen mukaisista talousarvioista ja taloussuunnitelmista.  

Kun kuntajakoselvityksessä mukana olevat kunnat ovat osapuolina monessa kuntayhtymässä 

ja muussa kuntayhteistyössä, olisi tarkoituksenmukaista ja hallinnollisesti helpointa, että mo-

lemmat kuntayhdistymiset tapahtuisivat samaan aikaan eli vuonna 2016.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta uudistukset toteutuvat vasta vuoden 2017 alusta lukien, 

mutta jo uudistuksen toteuttamisen neuvotteluissa vuoden 2016 alussa uusilla kunnilla tulee 

olla selkeät neuvottelutavoitteet ja kuntien yhdistymisen tuoma lisäneuvotteluvoima. Sa-

moin valtion ja seudun kuntien välinen MAL-sopimus tehtäneen jo koskien vuotta 2016. Tätä 

varten tarvittava valmistelu edellyttää seudulle yhteistä yleiskaavatasoista maankäytön 

suunnitelmaa ja kilpailustrategiaa. Tätäkin valmistelua varten uusien kuntien omat tavoitteet 

tulee olla selvillä viimeistään vuoden 2016 alussa.   

Vaikka em. ulkoiset paineet eivät pakottaisi kuntien yhdistämiseen jo vuonna 2016, se on pe-

rustelua prosessiin osallistuvien ajankäytön kannalta. Uudistus on heidän kannaltaan parasta 

toteuttaa jo vuoden 2016 alusta siten, että uudistuksen valmistelu käynnistetään vuonna 
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2015 tehokkaasti ja selkeällä aikataululla sekä selkeästi vastuutettuna. Tällöin asukkaat, luot-

tamushenkilöt ja henkilöstö sekä sidosryhmät ja julkiset tiedotusvälineet tietävät, koska ja 

missä asioita valmistellaan ja niistä päätetään sekä miten niiden valmisteluun voidaan halu-

tessa osallistua ja miten päätöksentekoon vaikuttaa.  Yhdistymishallitus jatkaa Lahden kau-

punginhallituksena ja Hollolan vuoden 2016 alusta valittavassa hallituksessa ovat voimasuh-

teet yhdistymishallituksen mukaiset.  Yhteisvaltuustot toimivat uusien kuntien valtuustoina 

kevääseen 2017. Tällöin ne voivat käytännössä vuosien 2016 ja 2017 talousarvion ja vuosien 

2017-2019 taloussuunnitelmalla varmistaa yhdistymissopimuksessa sovittujen toimenpitei-

den ja tavoitteiden toteutumisen. 

Jos uudistus toteutettaisiin vuodesta 2017, kuntien lautakunnat, hallitukset ja valtuustot te-

kisivät tehtävänsä ja toimivaltansa mukaan vuotta 2016 koskevaa valmistelua ja päätöksiä.  

Kuitenkin näiden päätösten toimeenpano edellyttäisi yhdistymishallituksen hyväksyntää, 

mikä tekisi kuntien käytännön johtamisen monimutkaiseksi sekä vastuut epäselväksi.  

 

7.3. Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymissopimus 
 

Johtoryhmän Hollola-Hämeenkoski –jaoston  käsittelyssä on syntynyt sopimusehdotus, joka 

on  selvittäjän ehdotuksen liitteenä jaoston hyväksymässä muodossa siten, että  selvittäjä on 

tehnyt vain vähäisiä teknisiä muutoksia. Yhdistymissopimuksessa sovitaan, että Hämeenkos-

ken kunta liitetään Hollolan kuntaan vuoden 2016 alusta.  Sopimuksessa Hollolan kunnan ny-

kyinen palvelurakenne sekä johtamis- ja hallintojärjestelmä säilyvät nykyisellään.   

Koska Hollolan kunta on tuottanut jo aikaisemminkin suuren osan Hämeenkosken palve-

luista, on kuntien välillä ollut vaivatonta sopia, että palvelut säilyvät Hämeenkoskella periaat-

teessa nykytasolla ja tulevaisuuden taloudellisista haasteista johtuvat toimenpiteet kohdistu-

vat tasapainoisesti yhdistyneen kunnan eri osiin. Kun Hollolassa on jo tällä hetkellä laajoja 

maaseutumaisia alueita ja kunnan osakeskuksia, niin Hämeenkosken asemaa ei jaostossa yh-

dyskuntarakenteen kannaltakaan koettu ongelmalliseksi.  

Yhdistymishallituksen kokoonpanossa Hämeenkosken kunnalla on kokoaan selvästi vah-

vempi asema. Kuntien yhdistynyt valtuusto toimii Hollolan valtuustona vuoden 2017 kevää-

seen asti ja valitsee vuoden 2016 alusta toimivan kunnanhallituksen ja lautakunnat. Molem-

missa kunnissa luotetaan, että tällä järjestelyllä yhdistyneen kunnan strategioista ja alkuvai-

heen toimenpiteistä voidaan päättää tasapuolisesti ja hyvään keskinäiseen luottamukseen 

perustuvassa hengessä.  

 

7.4.  Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus 

Johtoryhmän Lahti-Nastola –jaoston käsittelyssä on syntynyt sopimusehdotus, joka on sellai-

senaan vain muutamin teknisin muutoksin selvittäjän ehdotuksen liitteenä. Kun yhdisty-

mässä on valtakunnan mittapuun mukaan suuri ja keskisuuri kunta, yhdistymissopimus eroaa 

luonteeltaan Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymissopimuksesta.  
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Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksessa sovitaan, että Lahden kaupunki ja Nastolan 

kunta yhdistetään yhdeksi kunnaksi vuoden 2016 alusta. Sopimuksessa yhdistyneen kunnan 

palvelu- tai johtamisjärjestelmät eivät ole kummankaan kunnan järjestelmien mukaisia. Kum-

mankin kunnan järjestelmistä otetaan yhdistyneeseen kuntaan niiden parhaat ominaisuudet 

sekä niissä käytetään myös muiden samankokoisten kaupunkien parhaita käytäntöjä.  

Yhdistymissopimus sisältää lähtökohdat yhdistyneen kunnan strategiaan sekä rooliin maa-

kunnan keskuskaupunkina. Yhdistymissopimuksessa määritetään selkeästi yhdistyneen kau-

pungin vahvaksi kasvukäytäväksi Nastolan nauhamainen kaupunkikeskus. Lisäksi sopimuk-

sessa määritetään niitä periaatteita, joilla näiden kahden kunnan palvelujen kustannustehok-

kuutta ja vaikuttavuutta kriittisesti arvioidaan sekä palvelun järjestämis- ja tuottamistapa va-

litaan.  Sitä täydentää periaate siitä, miten yhdistyvien kuntien palveluista vastaaviin johta-

viin virkoihin valitaan tasapuolisesti kummankin kunnan virkahenkilöitä. 

Jaoston käsittelyssä Nastolan edustajat ovat esittäneet useita palveluja ja yhdyskuntaraken-

netta koskevia periaatteita ja yksityiskohtia, jotka kaikki on yksimielisesti sisällytetty sopi-

mukseen. Yhdistymissopimus sisältää Nastolan palvelutasoa varmistavia sopimusehtoja kos-

kien myös palveluihin liittyviä investointeja. Lisäksi uuteen kuntaan tulee Nastolan aluejohto-

kunta, jolle on sovittu merkittävä rooli kunnan päätöksenteossa ja mm. talousarvion ja kaa-

voituksen valmistelussa. Sen käytössä olevaksi määrärahaksi on arvioitu 300 000 -350 000 €.  

Määrärahaa se käyttäisi tukeen ja avustuksiin nastolalaisten järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, 

liikunta-, kylä- ja harrastetoimintaan sekä erilaisille tapahtumille. Näillä sopimuskohdilla on 

lisätty luottamusta sopimuksen toteuttamiseen sekä yhdistymisen tuottamien etujen tasa-

puoliseen jakautumiseen yhdistyvässä kunnassa.  

Yhdistymishallituksen kokoonpanossa Nastolan kunnalla on kokoaan vahvempi asema.  Yh-

distymishallitus toimii yhdistyneen kunnan hallituksena ja kuntien yhteisvaltuustot yhdisty-

neen kunnan valtuustona vuoden 2017 kevääseen asti. Yhteisvaltuusto valitsee vuoden 2016 

alusta toimivat lautakunnat. Yhdistymishallitus ja yhteisvaltuusto voivat toimiessaan kevää-

seen 2017 saakka uuden kaupungin kaupunginhallituksena vuosien 2016 ja 2017 talousarvi-

oilla ja vuoteen 2019 ulottuvilla taloussuunnitelmilla varmistaa yhdistymissopimuksen tavoit-

teiden ja toimenpiteiden mm. Nastolan kasvukäytävän infrastruktuuri-investointien käynnis-

tämisen. Jos yhdistyvät kunnat, yhdistymishallitus ja yhteisvaltuustot toimivat johtoryhmän 

Lahti-Nastola jaostossa hyväksytyn yhdistymissopimuksen hengen ja kirjaimen mukaan, on 

uskottavaa, että yhdistyminen voidaan toteuttaa tasapuolisesti ja saavuttaa sen mahdollista-

mia etuja ja hyötyjä yhdistyneen kunnan kaikissa osissa.  

8. Ehdotus kuntarakenteen muuttamiseksi  
 

Kuntarakennelain 2§:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alu-

eellisesti eheä ja yhteiskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan 

asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssä-

käyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilös-

tövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämi-

sestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kuntarakennelain 4 §:n 
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mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon ke-

hittämistavoitteita sekä parantaa: 

1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja 

tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 

2. alueen asukkaiden palveluja ja elinolosuhteita; 

3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 

4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 

Edellä olevista kuntarakennelain tarkoittamista edellytyksistä ainakin yhden tulee täyttyä, 

jotta kuntajaon muuttaminen olisi mahdollista. 

Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitoksessa toteutuisivat kaikki kuntarakennelain tarkoitta-

maa neljä edellytystä. Kuntajaon kehittämistavoitteiden osalta Hollola ja Hämeenkoski eivät 

muodosta työssäkäyntialuetta. Ne ovat kuitenkin samalla työssäkäyntialueella ja ne ovat hoi-

taneet yhteistyössä suuren osan kuntiensa palveluista. Ne muodostavat yhdessä toiminnalli-

sen kokonaisuuden, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset 

vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä 

omasta palvelutuotannosta.  

Lahden ja Nastolan yhdistymisessä toteutuisivat kaikki kuntarakennelain tarkoittamat neljä 

edellytystä. Lisäksi Lahti on työssäkäyntialueen keskuskunta ja Nastola sen naapurikunta, 

jossa on myös hyvin kehittynyt elinkeinotoiminta. Ne muodostavat yhdessä entistä vahvem-

man keskuskaupungin ja luovat edellytykset koko työssäkäyntialueen kasvulle. Kuntien yhdis-

tymisellä on mahdollisuus parantaa kuntapalvelujen tuottavuutta ja siten entistä paremmin 

vastata kunnan asukkaiden palvelutarpeesta. 

Kärkölän osalta olisi perusteet sen liittämiseen kolmantena kuntana kumpaankin tarkastel-

tuihin kuntaliitoksiin, mutta siihen ei tässä selvityksessä mukana olevissa kunnissa katsottu 

olevan edellytyksiä. 

Edellisen perusteella 

Selvittäjä katsoo kuntarakenteen muuttamisen tarpeelliseksi ja, että kuntara-

kennelain2 §:n mukaiset kuntajaon kehittämisen tavoitteet sekä 4 §:n mukai-

set kuntajaon muuttamisen edellytykset Hollolan ja Hämeenkosken kuntien 

yhdistymiselle yhdeksi kunnaksi sekä Lahden ja Nastolan kuntien yhdistymi-

selle yhdeksi kunnaksi täyttyvät. Selvittäjä ehdottaa kuntien valtuustoille, että  

1. Hämeenkosken kunta lakkaa 31.12.2015 ja liittyy 1.1.2016 alkaen Hollolan 

kuntaan 

2. Lahden kaupunki ja Nastolan kunta lakkaavat 31.12.2015 ja ne yhdistetään 

1.1.2016 uudeksi kunnaksi, joka ottaa nimekseen Lahti ja kuntamuodok-

seen kaupungin. 
 

Lahdessa joulukuun 15. päivänä 2014 

 

Rolf Paqvalin 

kuntajakoselvittäjä 
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