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UTREDNINGENS BAKGRUND OCH MÅL 

Askola, Borgnäs, Lappträsk, Mörskom och Sibbo kommuner samt Lovisa och Borgå städer fattade i 
maj 2013 beslut om att utföra en kommunstrukturutredning i Östra Nyland. En del av 
utredningsområdets kommuner deltar också i andra kommunstrukturutredningar, vilka tidsmässigt till 
en del sammanfaller med den östnyländska utredningen.  

- Lappträsk och Lovisa utför en gemensam utredning  
- Borgnäs och Sibbo deltar i sammanslagningsutredningen för Mellersta Nyland,  
- Sibbo deltar i den särskilda kommunstrukturutredning som statsrådet har fattat beslut om för 

huvudstadsregionen. 
 
Bakgrunden till den utredning som är för handen finns i linjedragningarna för en kommunreform i 
Jyrki Katainens regeringsprogram av den 22.6.2011. Kommunstrukturlagen (478/2013), som 
föreskriver om bland annat förutsättningar för att ändra kommunindelning och om 
utredningsskyldighet, trädde i kraft 1.7.2013. Kommunernas utredningsskyldighet inleddes 
omedelbart då lagen trädde i kraft. Enligt kommunstrukturlagen kan kommunindelningen ändras, om 
ändringen främjar målen för utvecklande av kommunindelningen samt förbättrar 
 

1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och 
produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt, 
2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området, 
3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller 
4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. 

 
Enligt finansministeriets linjedragning bör utredningen alltid inbegripa åtminstone följande (även om 
kommunerna inte lämnar ett förslag om sammanslagning): 
 

 en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas samt hur servicen produceras inom 
utredningsområdet, 

 en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete, 
 en utredning över den ekonomiska situationen, 
 en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokrati 

förverkligas, 
 en detaljerad bedömning av fördelarna och nackdelarna med en sammanslagning av 

kommunerna. 
 en bedömning om hur de språkliga rättigheterna förverkligas. 

Kommunstrukturutredningen innehåller ett utkast till samgångsavtal (bilaga 2). Lokalt viktiga 
frågor tas upp i samgångsavtalsutkastet. Avsikten med avtalet är att tillräckligt noggrant beskriva 
centrala saker under avtalsperioden – samtidigt tryggas den sammanslagna kommunens funktion 
genom att undvika alltför detaljerade formuleringar. Den rätta nivån fastställs lokalt under 
utredningsprocessen. 
 
Principerna för sammanjämkning av servicesystem, allmänna principer för skötseln av kommunens 
ekonomi och närdemokrati är centrala aspekter som skall öppnas och underhandlas mellan 
kommunerna i kommunstrukturutredningen. Denna utredning har som mål att uppfylla 
kommunstrukturlagens utredningsskyldighet samt att förse kommunerna fullmäktigen 
med nödvändig information som stöd för beslutsfattandet. 
 
Bland bakgrundsfaktorerna till sammanslagningsutredning finns i den pågående reformen av social- 
och hälsovård. Regeringen och oppositionspartierna kom i mars 2014 överens om, att reformen av 
social- och hälsovård verkställs separat från kommunreformen. Anordnaransvaret överförs från 
kommunerna till fem social- och hälsovårdsområden, som baserar sig på nuvarande 
specialupptagningsområden och vilka förvaltas enligt samkommunsmodellen. Kommunerna ansvarar 
fortfarande dock för finansiering och produktion av tjänster. Kommunernas roll preciseras under den 
fortsatta beredningen av projektet. De nya social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet 
från ingången av 2017. Den parlamentariska beredningsgruppen kom i juni 2014 överens om de 
centrala punkterna i lagen om anordnande av social och hälsovård samt fortsatta åtgärder. Lagen om 
anordnande avses träda i kraft från ingången av 2015. 
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Ändring av kommunindelningen i regionen 

Under 2000-talet har en kommunsammanslagning och en kommundelssammanslagning förverkligats 
på utredningsområdet. Liljendal, Lovisa, Pernå och Strömfors gick samman till en ny stad med namnet 
Lovisa från början av 2010. Från början av 2009 trädde en delområdessammanslagning i kraft då 
cirka 30 kvadratkilometer av Sibbos område genom statsrådets beslut fogades till Helsingfors. I början 
av 1990-talet verkställdes en kommunsammanslagning då Borgå stad och Borgå landskommun 
fusionerades 1997. 
 
Utförandet av utredningen 

Effekterna av en sammanslagning betraktas i utredningen utgående från en livskraftig och 
funktionsduglig kommun. Betraktelsen grundar sig på en disposition som Kommunförbundet och 
FCG har utvecklat tillsammans med sina kunder. Befolkningsutveckling och markanvändning kopplas 
samman till alla aspekter. Genom en betraktelse av aspekterna kan man balanserat och 
helhetsmässigt bedöma fördelar och nackdelar samt andra aspekter av en eventuell 
kommunsammanslagning. 
 

 
Bild 1. Kommunstrukturutredningens betraktelsehorisont. 

 
Utredningsprocessen har genomförts med tillämpande av involverande arbetssätt. Arbetet har letts 
av en politisk styrgrupp och det praktiska arbetet leddes av en ledningsgrupp bestående av 
kommun- och stadsdirektörerna i de kommuner och städer som deltar i utredningen. För utförandet 
av utredningen grundades också fem arbetsgrupper och experthjälp har också anlitats. Perlacon 
Oy valdes för utförandet av den ekonomiska utredningen, Granlund Oy för utförandet av 
servicenätutredningen och Nordic Healthcare Group för utförande av utredningen av social- och 
hälsovård. Learning Miles valdes att leda visionernadet av den nya kommunen. Utredningsprojektet 
koorinerades av projektchef Marja Teljamo från Sibbo. 
 
Nedan presenteras organiseringen av utredningens första skede. Styrgruppens och 
arbetsgruppernas sammansättning presenteras i rapportens bilaga ett. 
 

BEFOLKNING OCH SERVICEBEHOV I UTREDNINGSOMRÅDET ÖSTRA NYLAND 

Befolkning och befolkningsutveckling 

Invånarantalet har med undantag för Lappträsk och Lovisa varit stigande i de östnyländska 
kommunerna och enligt Statistikcentralens prognoser kommer befolkningsökningen att fortsätta. 
Det finns dock betydande skillnader mellan kommunerna. Befolkningstillväxten i Askola har under 
2000-talet överstigit en procent per år och befolkningen i Borgå och Sibbo har växt med cirka 0,5 
procent per år, medan invånarantalet i Mörskom har varit oförändrat. Under samma tidsperiod har 
hela landets befolkning ökat med cirka 0,4 procent per år. Befolkningen i området ökade med inemot 
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6 000 personer mellan 2000 och 2013. Utredningsområdet hade sammanlagt 93 631 invånare vid 
utgången av 2013 (Statistikcentralen). 
 
Det största migrationsöverskottet från andra kommuner i Finland har Sibbo (2 450 personer) och näst 
störst är överskottet i Borgå (1 551 personer). Lappträsk är den enda kommunen i regionen som har 
haft ett migrationsunderskott (-112 personer) till andra kommuner under betraktelseperioden. 

Alla kommuner i området har under perioden 2000–2013 haft ett immigrationsöverskott. 
Immigrationen har varit störst i Borgå (1 302 personer) och näst störst i Lovisa (408 personer). 
Immigrationsöverskottet har varit ökande i regionens kommuner under de två sista åren av 
betraktelseperioden.  

Den naturliga befolkningsökningen har också varit positiv i området, så att befolkningen har ökat med 
över 2 300 personer under åren 2000 - 2013. Den naturliga befolkningsutvecklingen har varit negativ 
i Lappträsk, Lovisa och Mörskom. I områdets andra kommuner har födelsetalet varit större än 
dödligheten. Den naturliga befolkningsökningen har varit störst i Borgå (1 979 personer) och Sibbo (1 
124 personer). Utredningsområdets naturliga tillväxt var som störst 2009, varefter den har återgått 
till den nivå som den hade i början av 2000-talet. 

Medianåldern varierar betydligt mellan utredningsområdets kommuner. Den äldsta befolkningen 
förefaller att finnas i Lappträsk, Lovisa och Mörskom, vars medianålder är högre än medianåldern i 
hela landet. Befolkningen i Askola, Borgå och Sibbo förefaller däremot ha en betydligt lägre 
medianålder än landet i genomsnitt.  
 
Enligt Statistikcentralens trender fortsätter både befolkningstillväxt och åldrande. Enligt 
prognosen är befolkningstillväxten snabbast i Askola och Sibbo, där den årliga tillväxten överstigen 
en procent. Befolkningsökningen är enligt prognosen långsammast i Lappträsk, Lovisa och Mörskom. 
 

 

 
Bild 2. Befolkningsutveckling sedan 1980 samt prognos till och med 2040 (Statistikcentralen).  
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Åldersstrukturen är mycket varierande mellan kommunerna i området. I Askola, Borgå och Sibbo 
är medianåldern lägre än i hela landet och den hålls också på en lägre nivå. Det är ett problem att 
befolkningen i området åldras snabbare än på andra ställen, vilket leder till att servicebehovet till över 
75 år gamla växer snabbare än i andra delar av Finland. Detta ger sig uttryck i större servicebehov 
och därmed också högre kostnader. I Lappträsk, Lovisa och Mörskom är befolkningen redan nu äldre 
än i genomsnitt.  
 
Den sammanlagda ökningen av personer som är över 75 år gamla i området är stor. Antalet 
personer som är äldre än 75 år ökar för närvarande årligen med cirka 200, men antalet ökar till över 
650 redan i början av nästa årtionde. Avvikande från många andra områden i Finland, kommer 
åldrandet inte att begränsas till 2020-talet, utan andelen äldre än 75 år kommer att fortsätta att öka 
även då betraktelsen utsträcks till 2040.  

 

 
Bild 3. Antal personer över 75 år sedan 1980 samt prognos till och med 2040 (Statistikcentralen).  

Det förekommer kommunvis variation också i fråga om kostnaderna för service till äldre. Under 
2012 använde Askola mest pengar på tjänster till seniortjänster(cirka 16 000 euro/år/över 75 år 
gammal) och Lappträsk minst (11 000 euro/år/över 75 år gammal). Med nuvarande utgifter innebär 
det ökande servicebehovet ett kostnadstryck på skattöret som motsvarar i genomsnitt 0,4 
procentenheter under åren efter 2020. En av den sammanslagna kommunens största 
inbesparingsmöjligheter finns i att lyckas bemästra det kostnadsökningstryck som åldrandet 
för med sig. 
 
Nedan presenteras utvecklingen av åldersklasser och befolkningsandelar på utredningsområdet 
till och med 2040. Pensionärerna och de äldre blir flera och de utgör en större andel av befolkningen. 
I och med att andelen äldre blir större så minskar andelen i arbetsför ålder. större. De yngsta 
åldersklassernas befolkningsandelar hålls enligt prognoserna på en nästan oförändrad nivå. 
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Bild 4. Utvecklingen av olika åldersklasser. 

Försörjningsbalansen (andelen barn och pensionärer i förhållande till andelen i arbetsålder) är 
sämre i Östra Nyland än i landet i snitt. Skillnaden är ännu större om man jämför med hela Nyland. 
De kommunvisa prognoserna för Östra Nyland är tudelade. Endast en kommun förutspås ha en bättre 
försörjningsbalans än kommunerna i landet i genomsnitt. Den negativa utvecklingen av 
försörjningsbalasen i Lappträsk, Lovisa och Mörskom skiljer sig klart från de andra kommunerna. 
Prognoserna för de östnyländska kommunerna är 1,1 procentenheter större än för hela landet. Enligt 
prognosen ökar andelen äldre än 75 år med cirka 30 procent till och med 2020. 
 
Servicebehovets utveckling på utredningsområdet 

Förändringar i de olika åldersklassernas storlek påverkar kommande servicebehov. Östra Nyland är 
befolkningsökningsområde, och prognosen servicebehovet avviker från största delen av Finland så, 
att behovet av service inte finns endast i service för äldre, utan också i service för barn och unga.  

 
Bild 5 Servicebehovets utveckling, prognos till och med 2029  

 
Då man betraktar utvecklingen av utredningsområdets servicebehov som en helhet, så kan man 
konstatera, att de största servicebehoven i framtiden kommer att finnas inom 
åldringsvården. Servicebehovet kommer att öka 66 % på utredningsområdet till och med 2029 då 
man tar 2012-års nivå som utgångspunkt. Det är skäl att notera, att denna prognos innehåller ett 
antagande om att de äldres funktionsduglighet ökar motsvarande 0,5 år per fem år. Om de äldres 
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funktionsduglighet hålls på nuvarande nivå, så kommer servicebehovet inom åldringsvården att öka 
ännu mera till och med 2029. 
 
Servicebehovet kommer att öka moderat i fråga om dagvård och förundervisning (ca 4 %) till och 
med 2029. Inom grundläggande utbildning är ökningen jämn och behovet kommer enligt prognoserna 
att vara 8 % större 2029 än 2012. Servicebehovet inom andra stadiets utbildning ser däremot ut att 
minska 4 % till och med 2029. Det är dock bra att notera, att det finns tydliga skillnader i servicehovets 
utveckling inom utredningsområdet. I en del kommuner kommer servicebehoven att öka mera 
än i utredningsområdet i genomsnitt, medan servicebehovet i andra kommuner till och med 
kommer att minska från 2012-års nivå. Servicebehovet ser dock ut att öka då utredningsområdet 
betraktas som en helhet. Servicebehovet inom grundläggande utbildning ser till exempel ut att minska 
endast i Lovisa och servicehovet inom andra stadiets utbildning ser ut att öka endast i Askola och 
Sibbo. 
 
 
 
 
 
SAMMANDRAG OCH SLUTSATSER OM OMRÅDETS DRAGNINGSKRAFT OCH 
KONKURRENSKRAFT 

Konkurrens- och dragningskraften ligger enligt många mätare på en god nivå inom 
utredningsområdet Östra Nyland. Sysselsättningsgraden är högre och befolkningstillväxten 
snabbare än i landet i genomsnitt. Inflyttningen är stor både från hemlandet och från utlandet vartill 
födelseöverskottet är stort. Områdets medianålder är låg, men befolkningen åldras snabbt. Den 
positiva befolkningsutvecklingen är en central faktor som tryggar finansieringen av servicen då 
servicebehoven ökar.  

Trots den positiva befolkningsutvecklingen och den höga sysselsättningsgraden så noterar man vid en 
betraktelse av övriga faktorer som påverkar konkurrens- och dragningskraft, att 
utredningsområdets kommuner har utvecklats åt olika håll. Bland annat har antalet 
arbetsplatser under perioden 2000–2011 ökat i Askola, Borgå och Sibbo men minskat i Lappträsk, 
Lovisa och Mörskom. I endast tre kommuner (Borgå, Lappträsk och Lovisa) är arbetsplatssufficiensen 
över 80 %, i de andra kommunerna finns arbetsplatserna utanför den egna hemkommunen. Dessutom 
var Borgåregionen den mest konkurrenskraftiga regionen i Finland enligt det index som mäter 
regioners konkurrenskraft i Finland, medan Lovisa fanns på plats 53.  

Ur markanvändningssynpunkt utgör de nuvarande kommunerna i Östra Nyland inte en 
enhetlig helhet. Detta ger sig till känna bland annat som dåligt utvecklad kollektivtrafik mellan 
kommunerna och till de naturliga arbetsplatsområdena. Det råder också brist på hyresbostäder och 
kunnig arbetskraft, vilket försämrar regionens konkurrenskraft.  

Om utvecklingen fortsätter på samma sätt, så kommer skillnaderna mellan kommunerna 
inom utredningsområdet att öka och konkurrenskraften och attraktiviteten att minska i 
förhållande till andra motsvarande områden. Inom utredningsområdet finns det dock många 
faktorer som ger möjligheter till utveckling av dragnings- och konkurrenskraft. Dessa faktorer består 
bland annat av närheten till huvudstadsregionen, mångsidiga företag och läroinrättningar som 
erbjuder högskoleutbildning, vars bättre integrering i näringslivet främjar skapandet av nya 
arbetsplatser i området och bevarandet av högskolornas verksamhetspunkter i Östra Nyland. 

Det skulle löna sig att göra gemensamma satsningar på regionens konkurrenskraft i stället 
för att kommunerna konkurrerar med varandra om invånare och företagare. För närvarande 
finns det flera organisationer inom utredningsområdet som ansvarar för produktionen av 
näringstjänster och kommunerna har olika förhållanden inom dem. Detta inverkar oundvikligen på det 
kommunvisa intresset för näringsutveckling och lockande av företag. Med tanke på dragnings- och 
konkurrenskraft skulle en sammanslagning av sex kommuner möjliggöra ännu effektivare och 
enhetligare strategiskt utvecklingsarbete genom en organisation. Det skulle göra verksamheten mera 
strömlinjeformad och enklare och det skulle samla utvecklingsresursen under en ledning och skulle 
förenhetliga de regionala målsättningarna för livskraft och näringar.  

I framtiden kommer egna skatteintäkter att vara avgörande för tryggandet av kommunens 
verksamhet, eftersom statsandelarnas betydelse för kommunernas ekonomi kommer att 
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minska. Sålunda kommer betydelsen av kommunens konkurrens- och dragningskraft att 
öka ytterligare. Kraven på att skatteprocenten skall hållas oförändrad ökar, även om 
befolkningstillväxten skapar ett tryck på att öka servicen. Det mest effektiva och långverkande sättet 
att hejda kostnadsökningen är att ändra på strukturer och verksamhetssätt. 

Bedömning av områdets fördelar och möjligheter samt nackdelar och hot  

Styrkor/Möjligheter Svagheter/Hot 

Befolkningsutvecklingen växande och andelen 
sysselsatta större än i övriga delar av landet 
(S) 

Skillnaderna mellan områdets kommuner är 
stor med avseende på befolknings- och 
företagstillväxt vartill kunnandet och 
arbetskraftsbehovet inte möts på kommunnivå 
(S) 

Bra läge i närheten av huvudstadsregionen och 
goda landsvägsförbindelser (S) 

Persontrafik på räls saknas och 
kollektivtrafiken mellan kommunerna och till 
de naturliga arbetsplatsområdena är svag i 
området (S) 

Samlande av näringstjänsterna under samma 
organisation och gemensam utveckling 
utgående från en gemensam strategi (M) 

Utvecklingen av områdets olika områden 
polariseras och lokalkännedomen minskar 
vartill kommunerna lösgör sig från 
gemensamma strukturer och linjedragningar 
(H) 

En större kommun skulle vara en starkare 
intressebevakare, aktör och kompanjon för 
näringslivet. Möjliggör större enskilda 
satsningar på utveckling (M) 
 

Gemensamma mål och önskemål saknas 
varför den interna konkurrensen fortgår i den 
nya kommunen (H) 

 
Östra Nyland har möjligheter som man kan utnyttja också med nuvarande kommungränser. 
Utnyttjandet av möjligheterna i nuläget förutsätter dock ett djupare samarbete och en 
gemensam struktur. Modellen med en kommun skulle automatiskt skapa en enhetlig 
struktur. Både samarbete mellan kommunerna och alternativet med en kommun förutsätter 
dock att man förbinder sig vid beslutsfattande med sikte på områdets helhetsfördel. 

 
SLUTSATSER OCH BETRAKTELSE AV ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN UR 
EKONOMISK SYNPUNKT 

Situationen 2017 och 2025 om kommunerna fortsätter som separata kommuner 
(realistisk tillväxt) 

Området karakteriseras av befolkningstillväxt, låg medianålder och i nationell jämförelse snabbt 
åldrande (medianåldern ökar från 43 till 47 år på tjugo år). Eftersom antalet personer över 75 år ökar 
mycket efter början av 2020-talet, kan man dra den slutsatsen att pensioneringstakten just nu är 
snabb: den försvagar redan nu ökningen av beskattningsbar inkomst i kommunerna. Åldrandet 
motsvarar ett 0,20–0,42 procentenheter årligt tryck på skatteprocenten, beroende på kommun. Under 
den period då åldrandet är snabbast, motsvarar trycket på skatteprocenten 0,39–0,77 procentenheter 
per år. 
 
Kommunernas servicestruktur har i genomsnitt varit förmånlig i en nationell jämförelse. Alla 
kommuners nettoutgifter per invånare finns bland de 200 förmånligaste, Askolas till och med bland 
de 30 förmånligaste. Trots det verkar den regionala servicestrukturen inte vara optimal och det finns 
en del att göra om området betraktas som en helhet.  
 
En stor del av kommunerna i betraktelsen har haft en stark ekonomi ännu 2013. De flesta var starka 
till och med i en nationell jämförelse. Detta trots att den svaga ekonomiska utveckling som fortgått 
sedan 2009 har drabbat några kommuner exceptionellt hårt. Borgås och Sibbos balans och 
resultatpotential och anpassningsförmåga i fråga om inkomster var starkast ännu 2013. Inga 
väsentliga risker framkom i kommunernas balansräkningar vid ekonomichefernas granskning. 
Kommunerna har ganska väl hållit sig inom sitt egentliga verksamhetsområde, varför det inte finns 
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betydande säkerhets-, placerings- eller utlånerisker; de befintliga är dessutom skyddade på ett vettigt 
sätt. Lånestocken skyddas också allmänt av kortfristiga kommuncertifikat. 
 
Tabellen nedan visar en sammanställning av den nya kommunens koncernbalans i förhållande till 
andra stora kommuner. Koncernbalansens slutsumma är minst i euro/invånare, men koncernskulden 
är också tredje minst. Det samma gäller koncernens finansieringstillgångar som är mindre endast i 
Tammerfors. Den nya kommunen skulle ha jämförelsevis låga skulder men också tillgångarna skulle 
vara mindre. 
 

Tabell 1 Den nya kommunens koncernbalans i förhållande till andra stora kommuner 

 
 
Om kommunerna fortsätter som självständiga kommuner, så måste kommunerna anpassa sin 
verksamhet dels för att trygga tillväxten, dels för att trygga servicen särskilt för den åldrande 
befolkningen. Det ekonomiska trångmålet beror på att inkomsterna ökar långsamt i förhållande till 
hur snabbt utgifterna ökar. De största enskilda inkomstminskningarna beror på nedskärningar i 
statsandelarna (statsandelsminskningarna på 257 euro/invånare motsvarar 1,2–2,0 procent i 
kommunalskatt under åren 2011-2017, beroende på kommun) samt på minskande beskattningsbar 
inkomst och svag tillväxt (inkomstminskningen varierar under 2008–2012 i intervallet 0,3-2,0 
procentenheter per år). Statsandelsreformen påverkar också områdets kommuner: alla kommuner i 
området förlorar statsandelar till följd av reformen - Lappträsk, Lovisa och Mörskom är minskningen 
betydande. Utgiftsökningen måste bli långsammare i kommunerna. 
 
Kommunerna måste också hela tiden trygga en nödvändig infrastruktur. Byggande kan inte finansieras 
med höjningar av skattesatsen, utan kommunerna måste ta ny (netto)skuld och/eller sälja av sin 
likvida egendom. Investeringar enligt den sk. livscykelmodellen kan vara motiverade i betraktelsens 
kommuner.  
 
Kommunernas ekonomiska utveckling har prognosticerats med hjälp av tryckberäkning, där man har 
använt anpassad trendanalys som metod. Beräkningen visar, att det kommunvisa 
anpassningsbehovet varierar i intervallet 240 eur/inv – 1 350 eur/inv – om anpassningen utförs under 
åren 2015–2016 och om anpassningen leder till positiva kommunvisa resultat i slutet av årtionedet. 
Detta innebär, att balanseringen har utförts så, att kommunen skulle uppvisa ett överskott ännu 2020. 
Detta motsvarar en höjning av skatteprocenten med 1,3–10,8 procentenheter. Om kommunerna 
anpassar sin verksamhet i enlighet med anpassningsbehovet, så blir det inte mycket verksamhet kvar 
att anpassa ifrån, åtminstone inte ensam, i all synnerhet som kommunernas servicestrukturer redan 
för närvarande är ganska tunna. I praktiken finns endast anpassning genom skattesatsen kvar. 
 

Tabell 2 Kommunernas anpassningsbehov (eur/inv, skatteprocenten) 

 
 

Ny kommun Tammerfors Esbo Vanda Åbo Uleåborg Helsingfors Hela landet

Koncernbalans, slutsumma 1000 € 931 850 2 748 701 4 506 863 3 334 182 2 588 791 2 405 770 15 395 894

Koncernbalans €/inv 10 010 12 642 17 548 16 240 14 364 16 425 25 491 9 361

Eget kapital 1000 € 328 176 1 397 511 2 324 283 829 099 894 223 1 362 157 8 867 701

Eget kapital €/inv 3 525 6 428 9 050 4 038 4 962 9 300 14 682 3 718

Främmande kapital 1000€ 567 916 1 257 111 2 001 393 2 335 400 1 528 162 900 854 5 265 496

Lånestock €/inv 4 308 4 037 5 953 8 984 6 571 3 879 6 915 3 785

Stadens eget lånekapital €/inv 2 325 1 675 748 4 642 2 351 1 938 2 001 2 134

Finansieringstillgångar 1000 € 128 750 289 135 1 032 071 480 790 320 764 377 930 1 399 900

Finansieringstillgångar €/inv 1 383 1 330 4 019 2 342 1 780 2 580 2 318 1 535

Finansieringstillgångar €/inv komm 932 856 3 100 901 1 206 1 954 1 727 969

Anpassningsbehov meuro EKPL 2015 EKPL 2016 Sammanlagt eur/inv skatte‐%

Askola ‐1,5 ‐1,0 ‐2,5 ‐501 ‐3,18

Lappträsk ‐0,9 ‐0,6 ‐1,5 ‐532 ‐3,95
Lovisa ‐7,0 ‐6,0 ‐13,0 ‐839 ‐5,28

Mörskom ‐1,5 ‐1,2 ‐2,7 ‐1 359 ‐10,80
Borgå ‐8,0 ‐4,0 ‐12,0 ‐243 ‐1,28

Sibbo ‐4,0 ‐4,0 ‐8,0 ‐423 ‐2,04

Sammanlagt ‐22,9 ‐16,8 ‐39,7 ‐424 ‐2,32
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I tabellen ovan beskrivs det kommunspecifika anpassningsbehovet om skattesatserna fryses vid 2014- 
års nivå. Askola och Lovisa är de enda kommunerna i området som har en av fullmäktige fastställd, 
periodiserad anpassningsplan. Programmets effekter har inte beaktats i tabellen ovan, utan alla 
kommuner är i samma ställning. Alla kommuner borde dock så snart som möjligt utarbeta ett program 
minst på den nivå som Askola och Lovisa har gjort, vilket skulle fastställas av fullmäktige och vilket 
kommunerna skulle förbinda sig vid. Detta skulle också vara ett första steg mot en ny kommuns 
anpassade början och den cementering av personalstrukturen som skulle följa av en eventuell 
sammanslagning skulle inte försvåra starten för den nya kommunen. Särskilt nedmonteringen av 
förmansnivåer skulle bli beroende av pensioneringar o.dyl. efter att fusionen har verkställts.  
 
I tabellen nedan och följande figur presenteras kommunernas skatteprocent om kommunerna skulle 
anpassa sin verksamhet enbart genom skattehöjningar.  
 

Tabell 3 Kommunernas skatteprocent, om kommunerna anpassar sin verksamhet enbart med 
skatteprocenten. 

 
 
Om kommunerna bevarar sin självständighet till slutet av innevarande årtionde, så ökar deras 
skattesatser utan anpassningsåtgärder till 20,75–27 procent och en del av kommunerna är mycket 
skuldsatta.   
 
Ekonomisk utveckling per kommun  

De kommunvisa tryckberäkningarna utfördes enligt en sådan princip, att kommunen skulle uppvisa 
ett överskott 2020. 
 
Askola 
 
Askolas balansräkning är den svagaste då man använder de mätare som presenteras i slutrapporten. 
Nettoupplåningen är störst bland utredningsområdets kommuner och det finns ackumulerat 
underskott i balansen. Anläggningstillgångarna är också minst. Å andra sidan ser balansens risker ut 
att vara moderata. 
 
Kommunens inkomst- och utgiftsutveckling har varit i obalans. Verksamhetsbidragets tillväxt har 
avstannat under åren 2008–2013 i förhållande till långtidstrenden, men tillväxten har fortfarande varit 
större än ökningen av statsandelar och beskattningsbar inkomst. Askolas inkomstskatteprocent 
(20,25) är tredje störst bland betraktelsekommunerna 2014.  
 
Tryckberäkningen har gjorts enligt den principen att kommunens resultaträkning skulle visa överskott 
ännu 2020. Balanseringsbehovet på 2,5 milj. euro eller 3,00 procentenheter skatt beror på den 
fortgående obalansen mellan inkomster och utgifter. Obalansen ökar ytterligare till följd av 
förändringar i statsandelssystemet. I det nya statsandelssystemet uppskattas Askolas statsandelar 
öka betydligt långsammare än för närvarande. Askolas ekonomi ansträngs ytterligare av åldrandet 
som ökar kraftigt på 2020-talet. Den årliga ökningen av utgifter i genomsnitt som beror på åldrandet 
ökar från 2010-talets 0,24 skatteprocent till 0,64 skatteprocent per år på 2020-talet. Under hela 
betraktelseperioden är åldrandets effekter störst i Askola. Askola har ställt upp ett periodiserat 
anpassningsprogram som har fastställts av fullmäktige. 
 
Lappträsk 
 
Lappträsk balansräkning hör till de bästa då man använder de mätare som presenteras i slutrapporten, 
men då balansposterna viktas enligt deras betydelse, så faller Lappträsks placering till slutändan. 
Kommunens nettoupplåning är näststörst bland betraktelsekommunerna och koncernskulden störst. 
 

Skatteprocent BS 2012 BS 2013 BU 2014 EPLAN 2015 EPLAN 2016 EPLAN 2017 EST 2018 EST 2019 EST 2020

Askola 20,00 20,25 20,25 21,25 22,25 22,50 22,50 22,75 23,25

Lappträsk 20,50 20,50 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 24,50 24,50
Lovisa 19,75 19,75 19,75 20,75 21,75 22,75 23,75 24,75 25,50

Mörskom 20,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00
Borgå 19,25 19,25 19,25 20,25 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75

Sibbo 19,25 19,25 19,25 20,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25

Sammanlagt 19,40  19,41  19,42  20,42  21,14  21,14  21,14  21,64  21,64 
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Utvecklingen av inkomster och utgifter har varit obalanserad i kommunen. Verksamhetsbidragets 
ökning har minskat betydligt under åren 2008–2013 och den kalkylerade beskattningsbara inkomsten 
har ökat snabbare än verksamhetsbidraget under nämnda period. Statsandelarna har dock minskat 
betydligt till följd av regeringens beslut. Lappträsks inkomstskatteprocent (20,50) är näst störst bland 
betraktelsekommunerna 2014. 
 
Enligt tryckberäkningen uppgår Lappträsks balanseringsbehov till 1,5 milj. euro eller 4,00 
procentenheter. Detta beror på fortsatt obalans mellan inkomster och utgifter, och en av de viktigaste 
faktorerna finns i det nya statsandelssystemet, vars ökning uppskattas bli avsevärt mindre än 
tillsvidare. Verksamhetsbidragets ökning uppskattas vara på samma nivå som genomsnittet av de 
förverkligade verksamhetsbidragen under åren 2008–2013, vilken är lägre än ökningen av 
beskattningsbar inkomst. Lappträsks ekonomi ansträngs också av åldrandet som tar fart på 2020-
talet. Den årliga ökningen av utgifter i genomsnitt som beror på åldrandet ökar från 2010-talets 0,20 
skatteprocent till 0,47 skatteprocent per år på 2020-talet. 
 
Lovisa 
 
Lovisas balansräkning hör till mellanskiktet då man använder de mätare som presenteras i 
slutrapporten. Nettoupplåningen är minst bland utredningsområdets kommuner.  
 
Utvecklingen av inkomster och utgifter har varit obalanserad i kommunen. Staden har under perioden 
2008–2013 lyckats minska verksamhetsbidragets ökning, men den kalkylerade beskattningsbara 
inkomsten har trots det ökat långsammare än verksamhetsbidraget. Statsandelarna har däremot ökat 
snabbare än verksamhetsbidraget under nämnda period. Lovisas inkomstskatteprocent (19,75) är 
tredje lägst bland betraktelsekommunerna 2014. 
 
Lovisas balanseringsbehov på 13,0 milj. euro eller 5,75 skatteprocent är en följd av en fortsatt 
obalans mellan inkomster och utgifter. Verksamhetsbidraget uppskattas fortfarande öka snabbare än 
den beskattningsbara inkomsten. Också för Lovisas del uppskattas statsandelarnas ökning minska 
till följd av nedskärningar och det nya statsandelssystemet. Lovisas ekonomi ansträngs av åldrandet 
som tar fart på 2020-talet. Den årliga ökningen av utgifter i genomsnitt som beror på åldrandet ökar 
från 2010-talets 0,20 skatteprocent till 0,49 skatteprocent per år på 2020-talet. Lovisa har ställt upp 
ett periodiserat anpassningsprogram som har fastställts av fullmäktige. 

 
Mörskom 
 
Mörskoms balansräkning hör till de bästa då man använder de mätare som presenteras i slutrapporten. 
Nettoupplåningen är näst minst och anläggningstillgångarna (skatte-%) störst. Koncernen har också 
små ansvar.  
 
Utvecklingen av inkomster och utgifter har dock varit obalanserad i kommunen. Man har inte lyckats 
bryta verksamhetsbidragets ökning under perioden 2008–2013, men ökningen av kalkylerad 
beskattningsbar inkomst har minskat betydligt under samma period. Mörskoms inkomstskatteprocent 
(21,00) är högst bland betraktelsekommunerna 2014. 
 
Mörskoms balanseringsbehov på 2,7 milj. euro är en följd av fortsatt obalans mellan inkomster och 
utgifter. Med en betraktelse av beskattningsbalansen kommer Mörskom inte att uppnå balans genom 
skattehöjningar med givna kriterier (max höjning 1 procentenhet per år). För att uppnå balans enbart 
genom skattehöjningar, borde Mörskom höja sin skattesats med 10 procentenheter för att det skall 
bildas ett överskott till och med 2020. I tryckberäkningen uppskattas verksamhetsbidraget 
fortsättningsvis växa betydligt snabbare än den beskattningsbara inkomsten. Mörskom är mycket 
beroende av statsandelar och statsandelsökningen uppskattas minska till följd av regeringens 
nedskärningar och det nya statsandelssystemet. Mörskoms ekonomi ansträngs ytterligare av 
åldrandet som kraftigt tar fart under 2020-talet. Den årliga ökningen av utgifter i genomsnitt som 
beror på åldrandet ökar från 2010-talets 0,26 skatteprocent till 0,54 skatteprocent per år på 2020-
talet. 
 
Borgå 
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Borgås balansräkning hör till mellanskiktet då man använder de mätare som presenteras i 
slutrapporten. Förändringen av nettoupplåning är bäst i gruppen och koncernbalansen störst. 
Anläggningstillgångarna är näst minst och koncernskulden näst störst. 
 
Utvecklingen av inkomster och utgifter har varit mycket gynnsam i Borgå. Verksamhetsbidragets 
ökning har under åren 2008–2013 varit mindre än ökningen av den beskattningsbara inkomsten har 
minskat. Borgås inkomstskatteprocent (19,25) är lägst bland betraktelsekommunerna 2014. 
 
Tryckberäkningen har gjorts enligt den principen att kommunens resultaträkning skulle visa överskott 
ännu 2020. Borgås balanseringsbehov på 12,0 milj. euro eller 1,5 skatteprocent är till största delen 
en följd av minskande statsandelar på grund av nedskärningar och det nya statsandelssystemet. 
Ökningen av beskattningsbar inkomst uppskattas bli större än ökningen av verksamhetsbidrag, vilket 
till en del täcker förlusten. Borgås ekonomi ansträngs ytterligare av åldrandet som kraftigt tar fart 
under 2020-talet och den årliga effekten uppskattas vara näst störst bland betraktelsens kommuner. 
Den årliga ökningen av utgifter i genomsnitt som beror på åldrandet ökar från 2010-talets 0,27 
skatteprocent till 0,48 skatteprocent per år på 2020-talet. 
 
Sibbo 
 
Sibbos balansräkning hör till mellanskiktet då man använder de mätare som presenteras i 
slutrapporten. Koncernskulden är minst i gruppen. 
 
Verksamhetsbidragets ökning har under perioden 2008–2013 brutits jämfört med en längre trend. 
Ökningen av beskattningsbar inkomst och statsandelar har dock minskat ännu mera. 
Verksamhetsbidragets ökning överskred under åren 2008–2013 tydligt ökningshastigheten för både 
beskattningsbar inkomst och statsandelar. Sibbos inkomstskatteprocent (19,25) är lägst bland 
betraktelsekommunerna 2014. 
 
Sibbos balanseringsbehov på 8,0 milj. euro eller 2,0 skatteprocent är en följd av en fortsatt obalans 
mellan inkomster och utgifter. Verksamhetsbidraget uppskattas fortsätta att öka snabbare än den 
beskattningsbara inkomsten. Statsandelarnas ökning uppskattas också minska till följd av 
nedskärningar och det nya statsandelssystemet. Sibbos ekonomi ansträngs ytterligare av åldrandet 
som kraftigt tar fart under 2020-talet, vars ekonomiska effekter uppskattas bli betydande även om 
de är minst bland betraktelsens kommuner. Den årliga ökningen av utgifter i genomsnitt som beror 
på åldrandet ökar från 2010-talets 0,24 skatteprocent till 0,35 skatteprocent per år på 2020-talet. 
Sibbo har uppställt ett balanseringsprogram för ekonomin. 
 
Situationen 2017 och 2025 om kommunerna går ihop  

 
Om kommunerna går samman 2017, så har de förhoppningsvis anpassat sin verksamhet redan före 
sammanslagningen på det sätt som nedtecknas i samgångsavtalet. Anpassningsarbetet är dock på 
hälft och servicestrukturen till vissa delar inte förnyad, eftersom samgångsavtalet innehåller en 
överenskommelse om att servicestrukturens förnyas slutgiltigt efter att samgången har verkställts.  
 
Statsandelarna minskar sannolikt inte till följd av sammanslagningen. Den statsandelsreform som vi 
känner till inverkar inte heller i väsentlig grad på kommunernas ekonomi. Kommunerna skulle 
erhålla åtta miljoner euro i samgångsstöd, vilket skulle utbetalas under tre år i följd. Bidragets 
betydelse för helheten är liten och förbrukas sannolikt av fusionsarrangemangen.  
 
Efter samgången börjar man anpassa servicestrukturen och särskilt anställda inom det lägre, 
mellersta och högre ledningsskiktet, och verksamheten kan effektiveras särskilt genom att 
koncentrera förvaltningen. Det innebär att man kan realisera förvaltningsbyggnader antingen som 
byggnader eller som tomter. Man skulle antagligen bli tvungen att till vissa delar bygga nya 
produktionsbyggnader, vilket skulle leda till att staden till en början skuldsätter sig. Enligt Granlunds 
uppskattning är investeringarnas återbetalningstid så kort att skuldsättningen skulle vara kortvarig.  
 
De städer som vid samgångstidpunkten är ekonomiskt starkast kunde bära och trygga de 
ekonomiskt svagare kommunernas service med en vettig skatteprocent. För dessa kommuner skulle 
samgången vara en mycket positiv sak, de skulle trygga tjänsterna till en betydligt lägre 
skattprocent än i självständighetsalternativet. Kommunerna som har de lägsta inkomstskatterna 
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skulle till en början tvingas betala lite högre inkomstskatt än i självständighetsalternativet, men 
efter en vettig anpassning och utveckling av funktionerna skulle procenten bli lägre än i 
självständighetsalternativet.  
 
 
SLUTSATSER OCH BETRAKTELSE AV ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN UR 
PERSONALENS SYNPUNKT 

Ur personalförvaltningssynpunkt finns det inget hinder för att bilda en ny kommun Östra 
Nyland. Pensionsavgången är cirka 200 personer per år (tabell 33). Om 10 % av pensionsavgången 
kan utnyttjas utan att anställa ersättande personal, så uppgår inbesparingen till cirka 9 miljoner euro 
under en fullmäktigeperiod. I en större kommun kan pensionsavgången användas effektivare 
som anpassningsåtgärd. Utnyttjande av pensionsavgången förutsätter dock att överlappningar 
inom förvaltningen avlägsnas och att verksamhetssätten förändras också i övrigt. Servicenätet är 
avgörande också ur personalens synpunkt. Å andra sidan är strukturerna inom social- och 
hälsovårdstjänsterna av stor betydelse för personalstrukturen. En del av kommunerna har 
utlokaliserat anskaffningen av en del tjänster. Det är möjligt att dessa tjänster eller en del av dem 
skulle produceras av den nya kommunen och att produktionen av tjänsterna i egen regi skulle 
förutsätta nyrekryteringar. Ökningen i personalkostnaderna borde i det fallet synas som en minskning 
av köpta tjänster.  
 
Ur personalens synpunkt är en större organisation också en möjlighet, då 
arbetstagaren/tjänsteinnehavaren kan fördjupa sitt kunnande och koncentrera sig på en mindre 
helhet, samtidigt som det i högre grad finns kolleger med liknande arbetsuppgifter. En 
sammanslagning av de östnyländska kommunerna skulle också stärka möjligheterna inom flera 
mindre sektorer att ordna service på både finska och svenska. Dessutom skulle karriärmöjligheterna 
och möjligheterna till arbetsrotation förbättras.  
 
Å andra sidan kan man inte vid en kommunsammanslagning garantera att arbetsplatsen 
blir oförändrad eller på samma ställe som tidigare. Koncernstyrningen och styrningen överlag 
blir effektivare, då koncernledningen/allmänna ledningen har mera resurser att allokera till 
personalledning och utvecklande av kunnandet. Å andra sidan kan kravet på enhetliga rutiner och 
jämlik behandling inom hela den nya stadens organisation leda till att det känns som byråkratin skulle 
öka eller att valmöjligheterna blir färre. 
 
Löneharmoniseringens kostnader (ca 7 M€) har i denna utredning räknats ut utgående från 
den högsta lönenivån och de är därför sannolikt högre än den som förverkligas. Man kan 
dock påverka löneharmoniseringsbehovet med hjälp av den nya kommunens organisationsstruktur, 
preciserade uppgiftsbeskrivningar och anordnandet av förvaltningen. Undervisningspersonalen och 
den tekniska personalen har lämnats utanför betraktelsen av löneharmoniseringen. Lärarnas sk. 
tabellöner är fastställda i tjänste- och arbetskollektivavtal och skillnaderna uppstår närmast vid 
utvärdering av arbetets svårighetsgrad, undervisningsskyldighet och eventuella övertidstimmar. 
Jämförelsen av den tekniska personalens löner försvåras av olika arbetsbeskrivningar och titlar samt 
av skillnader i de kollektivavtal som tillämpas (TS eller TIM-AKA).  
 
Den eventuella nya kommunens organisation skulle påverka arbetsuppgifterna för många 
chefer och direktörer, varvid deras lön också borde omdefinieras. I regel har man ansett att 
uppgifterna inom förvaltningen blir mera krävande i och med att det ekonomiska ansvaret, det 
geografiska ansvarsområdet, antalet underlydande och verksamhetens betydelse för 
kommuninvånarna blir större. Man kan alltså anta att chefer och direktörer i den nya kommunen skulle 
få minst lika hög lön som den utredningskommun som betalar den högsta lönen nu betalar. 
 
	

Styrkor/möjligheter Svagheter/Hot 

Minskar den lönekonkurrens mellan 
kommunerna som hotar då 
arbetskraftsbehovet ökar (S) 

Harmoniseringen av lönerna ökar på 
kostnaderna särskilt under de fem första åren 
(S) 

Fördjupat kunnande för personalen, 
utvecklande av specialkunnande, bättre 
karriärsmöjligheter (S) 

En del av personalen får andra arbetsuppgifter. 
En del av personalen får en annan 
verksamhetspunkt (S) 
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Gör verksamheten mindre sårbar och 
underlättar vikarieringar samt förbättrar 
personalens möjlighet till kollegialt stöd (S) 

Misslyckande i att sammanjämka 
verksamhetskulturen i olika organisationer och i 
ledning av förändring (H) 

Möjliggör utnyttjande av personalavgång 
under kommande år (M) 

De kommande lösningarna inom förvaltning och 
service möjliggör inte utnyttjande av 
pensionsavgången (H) 

Bättre möjligheter till flexibilitet i servicen och 
personalens arbetsvillkor (M) 

Personalens arbetsuppgifter cementeras (H) 

 

SLUTSATSER OCH BETRAKTELSE AV ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN UR DET 
TEKNISKA VÄSENDETS SYNPUNKT 

Grunden för en sammanslagning av kommunerna i Östra Nyland finns i relativt goda 
resurser samt likartade verksamhetsformer och servicestrukturer. En del av kommunerna har 
redan för närvarande samarbetet kring bland annat planläggning, miljöskydd, byggnadsövervakning 
och avfallshantering. En sammanslagning av kommunerna öppnar möjligheter särskilt inom 
systematisk markanvändning, vilket möjliggör en förtätad samhällsstruktur och utvecklande av 
kollektivtrafik. 
 
Det tekniska väsendet skulle organiseras kundorienterat i enlighet med principerna i 
kommunstrategin. Planer för markanvändning, näringspolitik och utveckling av servicen skulle 
ställas upp för hela området jämte de investeringsbehov och förslag som följer av dem. 
Serviceproduktionen skulle utvecklas genom öka utbudet av elektroniska tjänster. Den operativa 
verksamheten kunde effektiveras bland annat genom att dela upp gatu-och grönområden 
enligt funktionsindelning och genom att organisera vattenförsörjningen som en helhet. I 
fråga om underhåll och skötsel av gatorna kan man uppnå en reell marknadskonkurrens, då 
anskaffningshelheterna är så stora att de intresserar nationella aktörer. Östra Nyland skulle uppnå 
betydande inbesparingar av effektivare anskaffningsverksamhet och hårdare konkurrens än tidigare. 
 
Ur kommuninvånarnas synpunkt skulle servicen bli mera tillgänglig i och med den 
elektroniska servicen, men samtidigt skulle den personliga servicen minska. Personalen 
skulle koncentreras till servicecentraler och man skulle kunna organisera arbetena mera 
funktionsindelat än tidigare. Personalen skulle få ett bättre kollegialt stöd och det skulle bli 
möjligt att specialisera sig. Samtidigt skulle användningen av elektroniska tjänster öka, vilket 
skulle leda till större krav på kunnande än för närvarande. Den nya kommunen kunde förvalta sin 
ekonomi bättre tack vare bättre risktäckningsförmåga och i bästa fall även mera utvecklade processer. 
 
Man borde i ett så tidigt skede som möjligt nå en överenskommelse om profileringen av 
byar och centrum i utveckling, eftersom det annars finns en risk för att samhällsstrukturens 
splittras. Det skulle vara av central betydelse att fastställa mål och åtgärder för att bemästra det 
eftersläpande underhållet under kommande år och årtionden. 
 

Styrkor/möjligheter Svagheter/hot 

Tekniska väsendets organisation byggs i bästa 
fall upp kundorienterat (processerna) (M) 

Bristfällig ledning utgör ett hinder för 
kundorienterad organisering (H) 

Området kan planmässigt utvecklas som en 
helhet (markanvändning, näringar, 
bostadspolitik, miljöskydd, servicenät, 
kollektivtrafik) (M) 

Utvecklingen av byar upphör och byarna dör 
ut (H) 

En ökning av elektroniska tjänster förbättrar 
kundbetjäningens kvalitet och tillgänglighet (M) 

Personalens kunnande är inte tillräckligt för 
att utnyttja elektroniska tjänster (H) 

Kombinering av funktioner och å andra sidan 
möjligheten till specialisering effektiverar 
verksamheten och förbättrar servicens kvalitet 
särskilt ur små kommuners synpunkt (S) 

Servicenivån försämras om effektiveringen 
inte lyckas (H) 
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Den ekonomiska bärförmågan förbättras och 
riskerna blir mindre (S) 

Det kan vara svårt att förenhetliga 
verksamhetssätten (bl.a. platsdata- och 
mätsystem, avfallshantering, miljöskydd, 
kollektivtrafik) (H) 

Det är möjligt att ställa upp mål och 
verksamhetsmodeller för att bemästra det 
eftersläpande underhållet (M) 

 

 
 
SLUTSATSER OCH BETRAKTELSE AV ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN UR SOCIAL- 
OCH HÄLSOVÅRDENS SYNPUNKT 

 
På grund av att förnyelsen av social-och hälsovård är på hälft, kan man inte i denna 
kommunstrukturutredning dra långt gående slutsatser om alternativa sätt att anordna och producera 
tjänster och vilka följderna skulle bli av olika alternativ. Det ser dock ut att vara klart att både 
anordnaransvaret och produktionsansvaret för social- och hälsovårdstjänster kommer att ges till 
samkommuner, vilka bildar avsevärt större helheter än nuvarande aktörer. Genom förnyelsen fråntas 
kommunerna sitt anordnar- och produktionsansvar, vilket påverkar kommunernas roll och 
anordnandet av andra tjänster.  
 
Enligt nuvarande lagförslag kommer alla utredningsområdets kommuner att höra till Södra social- och 
hälsovårdsområdet och sannolikt även till samma samkommun med produktionsansvar.  
 
En större kommun har dock större inverkan än de nuvarande kommunerna på anordnarbesluten inom 
social- och hälsovårdsområdet och på produktionsområdets verksamhet, vilken kan användas för att 
integrera social- och hälsovårdstjänsterna i de egna tjänsterna. Om utredningsområdets sex 
kommuner skulle bilda en kommun, så skulle den vara femte i storleksordning på det nya social- och 
hälsovårdsområdet och fjärde i storleksordning på det sannolika produktionsområdet.  
 
Regeringen lämnade sin proposition med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården till 
riksdagen den 4 december. Samtidigt publicerades social- och hälsovårdsministeriets uppskattning 
om kommunernas kommande social- och hälsovårdskostnader. Tabellen nedan presenterar den 
uppskattade ändringen av finansieringsandelen i utredningsområdets kommuner. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4 Kalkyl över ändringar i utredningsområdets kommuners finansieringsandelar utgående från 

den föreslagna sohä-förnyelsen 

 Invånare 
Ändring av 

kommunens 
Ändring av 

kommunens 
   finansierings- finansierings- 
Kommun   andel M€ andel €/inv 
Askola 4 988 0,4  81  
Lappträsk 2 829 0,1  47  
Mörskom 1 992 0,3  139  
Lovisa 15 519 0,4  25  
Sibbo 18 739 2,9  154  
Borgå 49 028 6,5  132  
Sammanlagt 93 095 10,5  113 

 
Som det framgår av tabellen, kommer finansieringsandelarna för social- och hälsovård enligt 
nuvarande lagförslag att öka jämfört med nuläget i utredningsområdets kommuner. I förhållande till 
invånarantalet kommer ökningen att vara störst i Sibbo (154 €/inv). I Borgå och Mörskom kommer 
ändringen också att vara betydande. Om riksdagen godkänner regeringens förslag utan ändringar, så 
kommer detta att ytterligare öka på trycket att anpassa kostnaderna i utredningsområdets kommuner. 
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SLUTSATSER OCH BETRAKTELSE AV ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN UR 
BILDNINGSTJÄNSTERNAS SYNPUNKT 

 
Utgångspunkten för den nya kommunen är att största delen av områdets bildningstjänster 
skulle produceras som egen produktion. En del av områdets aktörer har redan nu erbjudit tjänster 
till hela området, så deras verksamhet kunde också i fortsättningen utvecklas i form av den nya 
kommunens egen verksamhet. I och med den nya kommunen skulle den politiska organisationen bli 
tätare än för närvarande. Verksamheten skulle sannolikt ledas av en bildningsnämnd/-utskott och en 
nämnd/utskott för andra stadiets utbildning samt av finsk- och svenskspråkiga sektioner. 
Serviceorganisationen kunde i den nya kommunen utgå från en regional lednings- och servicemodell, 
vilken skulle trygga en heltäckande kundorienterad servicehelhet. 
 
Enligt prognoserna kommer servicebehovet inom småbarnsfostran och grundläggande 
utbildning att öka en aning från nuvarandenivå. Det är avgörande hur tillväxten fördelar sig på 
området. I modellen med en kommun skulle man också i fortsättningen sträva till att ordna 
småbarnsfostran och grundläggande utbildning som närservice nära kommuninvånarna med 
beaktande av kundantal och servicebehov. Organiseringen av serviceproduktionen skulle dock 
förenklas då kommungränserna skulle raderas och utvecklandet av servicenätet kunde betraktas ur 
hela områdets synpunkt. Den servicenätsutredning som har utförts i anknytning till denna utredning 
ger den nya kommunens beslutsfattare en god grund för beredningen av olika dagsvårds- och 
skolnätslösningar, vilka kunde svara mot det försämrade ekonomiska läget och samtidigt trygga 
kommuninvånarna tjänster på jämlika grunder. 
 
Anordnarnätverket inom andra stadiets yrkesutbildning är för tillfället splittrat och en del av 
områdets kommuner är delaktiga i flera utbildningsanordnare, varvid styrning och utvärdering av 
verksamheten försvåras. Man kan skönja en inbesparingspotential och rationaliseringsmöjligheter 
inom yrkesutbildningen, vilka kunde utnyttjas genom att bygga upp en stark aktör, som kunde trygga 
fortsättningen för den regionala utbildningen med beaktande av lokala krav på utbildning och 
arbetskraft samt näringslivets behov. En kommun skulle också samla gymnasietjänsterna under en 
anordnares ansvar, vilket skulle vara en ändring i linje med statens strukturpolitiska program. I 
samband med ändringen av kommunstruktur kunde man också betrakta andra stadiets utbildning 
som en helhet och lokalt sörja för att yrkesutbildningsbehoven tryggas på båda språken. En 
sammanslagning av gymnasieutbilningen och yrkesutbildningen är möjlig i framtiden, men det kräver 
principiella linjedragningar. På motsvarande sätt kunde vissa enheter inom den fria bildningen 
sammanslås till en aktör. Å andra sidan anordnas grundutbildning inom konst redan genom regionalt 
samarbete.  
 
De effekter och krav som statens strukturpolitiska program ställer på kommunernas 
bildningsväsenden är inte ännu helt klara med avseende på kostnadseffekterna. Andra stadiets 
utbildning och det fria bildningsarbetet kommer dock med säkerhet att under åren 2016-2017 förtätas 
både genom finansiering och genom tillstånd att ordna utbildning. För andra stadiets del ser det inte 
ut att fastställas exakta gränser för elevantalet som förutsättning för beviljande av tillstånd, men alla 
utbildningsanordnare skall ansöka om tillstånd för alla sina läroinrättningar. En kommun skulle bättre 
svara på de krav som ställs på anordnare av andra stadiets utbildning och skulle trygga fortsättningen 
för utbildning på andra stadiet också i Östra Nyland. Den lag om elev- och studerandevård som trädde 
i kraft i augusti förändrar tillsammans med den kommande lagen om ordnande av social- och 
hälsovård nuvarande praxis inom elevvården och ställer nya krav på sektoröverskridande samarbete, 
vilka det skulle vara lättare att möta som en kommun. 
 
Ur personalens synpunkt skulle den nya kommunen underlätta rekryteringen av tvåspråkig 
personal och möjliggöra flexiblare delning av resurser mellan olika enheter, vilket skulle trygga ett 
tillräckligt specialkunnande och minska små enheters sårbarhet. En kommun skulle också öppna 
möjligheter till utveckling och förenhetligande av elektroniska tjänster och då detta lyckas, skulle det 
förbättra bildningstjänsternas tillgänglighet och enhetlighet jämfört med en situation med flera 
kommuner. 
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I den nya kommunen skulle serviceutbudets principer harmoniseras med avseende till 
exempel på skoltransportprinciper och bidrag från tredje sektorn, vilket skulle innebära förändringar 
jämfört med nuläget för en del invånare och aktörer i den nya kommunen. 
 
Oberoende av slutresultatet i kommunstrukturutredningen, bör alla kommuner också i 
fortsättningen antingen ensam eller tillsammans med andra kommuner göra 
utvecklingsarbete och optimering av tjänsterna i en verksamhetsomgivning som förändras, 
för att trygga medborgarna de bildningstjänster som lagen förutsätter av så hög kvalitet 
och så kostnadseffektivt som möjligt också i fortsättningen. 
 
Arbetsgruppen för bildningstjänster sammanfattade följande styrkor och möjligheter samt svagheter 
och hot för den nya kommunen. 
 
 

Styrkor/möjligheter Svagheter/hot 

Service av hög kvalitet på jämlika grunder 
(S) 

Möjligheten att påverka närtjänsterna försämras 
(S) 

Resurser för utvecklande av servicen (S) Beslutsfattandet fjärmas från kommuninvånarna 
(S) 

Yrkeskunnandet blir mångsidigare (S) Servicen är inte lika flexibel och ärendena går 
långsammare framåt (S) 

Tryggande av regionala tjänster (S)  

Beslutsfattandet effektiveras (S)  

Den strategiska planeringen ökar (S)  

Rekryteringen av personal blir lättare (S)  

Utvecklandet av tjänsterna blir lättare (M) Närservicen minskar (H) 

Bättre och enhetligare möjlighet att utnyttja 
digitala tjänster (M) 

En gemensam verksamhetskultur uppstår 
långsamt (H) 

Användning av nya kanaler för växelverkan 
(M) 

Genomförandet av förändringen och bristfällig 
resurstilldelning för genomförande av 
förändringen (H) 

Möjlighet att utnyttja personalens 
specialkunskap (M) 

Utmaningen att engagera kommuninvånarna 
och personalen (H) 

 
 
Kommunernas förvaltnings- och stödtjänster har anordnats på många olika sätt i 
utredningsområdets kommuner. Mörskom använder mest utomstående producenter av 
förvaltnings-och stödtjänster, medan Borgå använder minst. En stor andel köpta tjänster visar sig 
också i form av en liten förvaltningspersonal i kommunorganisationen.  
 
Förvaltningstjänsterna är interna stödtjänster i kommunen och dessa tjänster skulle 
sannolikt produceras på ett mera utvecklat sätt än för närvarande i den nya kommunen. 
Detta skulle minska på verksamhetens sårbarhet och förbättra effektiviteten. En del av 
utredningsområdets kommuner har utlokaliserat merparten av ekonomi-och personalförvaltningens 
uppgifter till utomstående aktörer. I en ny kommun skulle dessa varierande sätt att ordna tjänsterna 
komma till granskning och det skulle åtminstone i viss mån ändra på förhållandet mellan egen 
verksamhet och köpta tjänster jämfört med den rådande situationen.  
 
Ur ICT-tjänsternas synpunkt skulle den nya kommunen möjliggöra en resursfördelning utgående 
från områden för specialkunnande. I fråga om vissa ICT-tjänster skulle det vara möjligt att uppnå 
skalfördelar. Förnyelse av datasystemen skulle också ha funktionella fördelar. Digitaliseringen kommer 
i framtiden att garantera och möjliggöra tillgången till många tjänster. Den öppnar nya möjligheter 
för kommunerna att förmånligt ordna ett flertal tjänster. Det är dock skäl att hålla i minnet, att ITC-
resursernas volym inte ökar absolut taget i och med en kommunsammanslagning. Det nuvarande 
datasystemfältet är mycket splittrat, vilket försvårar integreringen av systemen. De nuvarande 
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systemen är anskaffade av flera olika leverantörer och leverantörsfällorna är djupa, vilket gör att 
förnyelsen av system är både utmanande och långvariga processer. En koncentration av kunnande 
och inköp innebär dock en möjlighet till effektivering jämfört med nuläget. 
 
Översättningsarbetets volym varierar. Lovisa stad översätter nästan allting, medan Askola som 
enspråkig kommun inte utför något översättningsarbete. Den nya kommunen skulle vara 
tvåspråkig, vilket innebär följande linjedragning i språkfrågor. Fullmäktiges möten skulle vara 
fullständigt tvåspråkiga så, att ledamöterna får använda sitt modersmål. Kommunens tjänster skulle 
anordnas så, att kommuninvånarna inom alla sektorer skulle få sin betjäning på finska och svenska. 
Beslut, svar och andra officiella dokument skulle i praktiken skrivas på det språk som kunden har 
använt sig av. Officiella kungörelser och meddelanden skulle alltid ges på finska och svenska och 
kommunens webbplats skulle också vara helt tvåspråkig. Definitionen av noggrannare 
språkstadganden skulle utföras av samgångsstyrelsen som en del av beredningsarbetet för den 
eventuella nya kommunen. 
 
Kosthålls- och städtjänsterna placerar sig förvaltningsmässigt på mycket olika ställen i 
kommunerna och som ett led i beredningen av en ny kommun måste man göra en linjedragning om 
på vilket sätt man har för avsikt att ordna administrationen av dessa tjänster i den nya kommunen. 
För den som är slutanvändare av kosthålls- och städtjänster har deras placering i förvaltningen eller 
kommungränser ingen betydelse, eftersom samma tjänst skulle produceras till användaren. I 
samband med en kommunsammanslagning bör man dock granska de olika kosthållsenheternas roll 
(tillverkning/utdelning) och serviceutbud samt transporter för att effektivera och rationalisera 
verksamheten. En kommunsammanslagning skulle också bättre än för närvarande möjliggöra en 
betraktelse av resursbehovet för kosthållsutrymmen ur hela områdets synpunkt, vilket skulle göra det 
möjligt att undvika överlappande investeringar.  
 
En kommunsammanslagning möjliggör ekonomiska inbesparingar relativt snabbt inom 
förvaltnings- och stödtjänster bland annat genom att utnyttja pensionsavgång och genom att 
kombinera funktioner. Det är dock avgörande hurudana lösningar i fråga om ledning och 
beslutsfattande som beslutsfattarna väljer att göra och hurudan form den kommande social- ooch 
hälsovårdsreformen slutligen får. En koncentration av serviceuppgifter i större enheter leder ofta till 
att personaldimensioneringen och uppgifterna inom förvaltningen granskas och till att de småningom 
minskar. Till exempel olika samarbetsstrukturer så som samkommuner ökar på behovet av 
förvaltningstjänster.  
 
I och med en kommunsammanslagning och särskilt den kommande social- och hälsovårdsförnyelsen 
kan ett framtidsscenarium bestå av att förvaltnings- och stödtjänsterna särskiljs till egna helheter 
eller till och med ett eller flera egna bolag, men andra alternativ är dock också möjliga.   
 
Enligt förvaltningsgruppens rapport motsvarar förvaltningens direkta kostnader 1-2 
procentenheter av kommunens inkomstskatt. Förvaltningen kostnader och därmed förknippade 
inbesparingsmöjligheter är sålunda inte den avgörande faktorn då man tänker på en eventuell 
sammanslagning av kommunerna. Inbesparingar inom förvaltningen är dock sannolika och lättast att 
uppnå då beslutet en gång är fattat. 
 
Kommunsammanslagningens styrkor och möjligheter samt svagheter och hot med avseende på 
förvaltnings- och stödtjänster har sammanfattats i tabellen nedan. 

Styrkor och möjligheter Svagheter och hot 

Möjliggör ett mera omfattande och enhetligt 
urval av tjänster, t.ex. 
översättningstjänster. (S) 

Det tar tid att sammanjämka/sammanslå olika 
verksamhetssätt och -kulturer 
 (S) 

Möjliggör specialisering och uppgiftsrotation 
inom förvaltnings- och stödpersonalen samt 
satsningar på utveckling (M) 

DE anställda får sannolikt ändrade 
arbetsuppgifter och verksamhetspunkter. (S) 
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Mera omfattande ekonomiska och 
kunskapsmässiga resurser för effektivt 
utnyttjande av datasystemen (M) 

De absoluta ITC-resurserna ökar inte och man 
bör beakta att den eventuella 
inbesparingspotentialen realiseras med flera års 
fördröjning. (S) 

Effektivering av organisationen och 
ekonomiska inbesparingar genom att 
avlägsna överlappningar och koncentration 
av förvaltningstjänster (M) 

Överlappningar i förvaltningen kan inte elimineras 
på grund av anställningsskyddet, det finns en fara 
för att det uppstår en alltför tung och splittrad 
förvaltning (H) 

Den nya kommunens organisationsstruktur 
kan möjliggöra effektivt beslutsfattande och 
verksamhet samt en lätt förvaltning i 
förhållande till storleken (M) 

Man lyckas inte skapa en ny kultur eller nya 
arbetssätt, förändringsmotståndet hindrar 
utvecklingen (H) 

Enhetlighet och utnyttjande av elektronisk 
skötsel av ärenden och digitalisering (M) 

Nuvarande datasystem har skaffats av flera olika 
leverantörer och leverantörsfällorna är starka. Av 
erfarenhet vet man att omfattande 
integrationsprojekt av datasystemen har blivit 
dyrare än planerat (U) 

 

SLUTSATSER OCH BETRAKTELSE AV ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN UR LEDNINGS- 
OCH DEMOKRATISYNPUNKT 

Om utredningsområdets kommuner skulle gå ihop till en kommun, så skulle fullmäktige 
enligt nuvarande kommunallag ha 59 medlemmar, då det nuvarande antalet är 249. I 
regeringens proposition till ny kommunallag föreskrivs endast om minimistorlek, vilken för den nya 
kommunen skulle vara 51 medlemmar. Den nya kommunens beslutsfattare kunde dock enligt den nya 
kommunallagen fatta beslut om ett större fullmäktige. I stället för de nuvarande kommunstyrelserna 
skulle det också finnas endast en styrelse och antalet nämnder skulle dimensioneras enligt den nya 
kommunens behov. Dessutom skulle förtroendemannastrukturerna i samkommuner och andra 
gemensamma organisationer tas till granskning. Alla ovan beskrivna ändringar skulle minska 
antalet förtroendevalda. Vissa kommuners politiska styrkeförhållanden skulle också svänga i 
enkommunsmodellen, även om kommuninvånarna ofta efter en ändring av kommunindelningen röstar 
på ett lite annat sätt än tidigare. 
  
Vid en betraktelse av tjänstemannaorganisationen kan man se, att utredningsområdets kommuner 
har organiserat sina funktioner på varierande sätt. Borgå stads organisation avviker tydligt från de 
andra kommunerna. Borgå har bland annat separerat den strategiska ledningens stödtjänster från 
andra stödtjänster för att lyda under koncernledningen vartill en del tjänster anordnas med beställar-
utförar-modellen. Stadens storlek i förhållande till de andra kommunerna förklarar till en stor del 
skillnaderna i verksamhetssätt. Förvaltningsansvaret för kosthålls- och städtjänster varierar också i 
viss mån inom utredningsområdet.  
 
Koncernstrukturen måste också granskas då en ny kommun bildas. Koncernstrukturerna i 
utredningsområdets kommuner korrelerar kraftigt med kommunens storlek. Ju större kommun, desto 
mera mångfasetterad koncernstruktur.  
 
I en eventuell modell med en kommun, borde organisations- och koncernstrukturerna 
planeras på nytt med beaktande av bland annat effekterna av förnyandet av social- och 
hälsovårdstjänsterna. Det är skäl att beakta att tjänstemannaorganisationen har en koppling till 
förtroendemannaorganisationen. Vid förnyelsen av koncernstrukturerna borde målet vara ställt vid 
tydligare helheter och en utvärdering av vilka bolag kommunen också i fortsättningen skall äga. 
Antalet enheter som styrs skulle mycket sannolikt minskas genom fusioner. Bildandet av ett särskilt 
holdingbolag kunde betraktas som ett alternativ. I samband med denna utredning ett utkast till 
organisationsmodell skissats upp, och den kunde fungera som bas vid planeringen av den nya 
kommunen.  
 
Invånarpåverkan och deltagande skall tryggas genom öppen offentlig diskussion och 
beslutsfattande. Det är viktigt att för varje ärende ha uppdaterad informationsförmedling och att 
identifiera målgrupperna för hörande, för att påverkan skulle vara reell och inte skenbar. Det är särskilt 
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viktigt att kunna påverka genom flera kanaler, men man bör också komma ihåg kravet på tydlighet. 
Kommuninvånarnas och tjänstekonsumenteras påverkningsmöjligheter kan förbättras i den nya 
kommunen genom att skapa olika kundforum och genom att bättre än tidigare utnyttja befintliga bya- 
och invånarföreningar. Den nya kommunen erbjuder också en större gemensam resurs för 
webbpåverkan och utvecklande av påverkningskanaler inom sociala medier. 
 
Sammandrag av styrkor och möjligheter samt svagheter och hot i en modell med en kommun. 
 

Styrkor/möjligheter Svagheter/hot 

Demokrati och påverkande riktas till större 
helheter, objektiviteten bevaras i linjebeslut 
(S) 

Om man inte förbinder sig vid lokal demokrati 
eller upplever kommunen som sin egen, så 
kan det minska på kommuninvånarnas 
intresse för förtroendeuppdrag. (S) 

Förnyandet av det politiska ledningssystemet 
leder till ekonomiska inbesparingar 
(beredningsresurs, möteskostnader och 
utrymmen) (S) 

Den representativa demokratin blir mera 
krävande och förutsätter en större 
tidsanvändning (S) 
 

Det folkvalda fullmäktiges verkliga makt över 
kommunens verksamhet ökar då skilda 
organisationer och avtal upplöses. (S) 

Misslyckande i att sammanjämka olika 
politiska ledningskulturer och intressen (H) 

Möjliggör och framhäver beaktande av 
områdets helhetsfördel vid beslutsfattandet 
(M) 

Endast ett litet fåtal medlemmar av 
fullmäktige blir invalda från de tidigare mindre 
kommunerna (H) 

Tjänstemannaorganisationen och 
koncernstrukturerna förnyas så att de bättre 
motsvarar områdets behov (M) 

Byråkratin ökar och kundorienterade 
verksamhetsformer blir svagare samt 
misslyckande i ledningen av förändringen (H) 

Möjlighet att säkra en regional syn i 
beslutsfattandet genom att utveckla olika 
närdemokrati- och påverkningsmodeller (bl.a. 
elektroniska påverkningskanaler) (M) 

Man misslyckas med att skapa fungerande och 
motiverande närdemokrati- och 
påverkningsmodeller (H) 

 
PLAN FÖR ANORDNANDE AV FÖRVALTNING OCH TJÄNSTER SAMT PRODUKTION 
AV TJÄNSTER  

I detta kapitel presenteras ett sammandrag av en modell för anordnande av förvaltning och tjänster 
i den nya kommunen. Denna plan kommer att fungera som grund för fortsatta förhandlingar och 
vidare beredning och preciseras genom dem. Allmänt kan man konstatera att den nya kommunen 
skulle vara tvåspråkig. Den nya kommunen skulle vara en del av det vidsträckta metropolområdet 
och den bör separat ta ställning till den kommande metropolförvaltningen och annan 
regionförvaltning. 
 
Näringsväsende 
 
I fråga om utveckling av näringslivets verksamhetsförutsättningar skulle staden Östra Nyland i 
huvudsak fungera utgående från beställar-utförar-modellen, varvid den strategiska ledningen, 
planeringen och beställaruppgifterna skulle handhas av staden och utförandet skulle handhas av en 
expertorganisation som känner branschen väl. Ett utvecklingsbolag inom stadskoncernen skulle vara 
huvudsamarbetspartner i fråga om rådgivnings- och utvecklingstjänster för nya och befintliga företag 
samt inom projektförvaltningen. Staden skulle ha en egen näringsenhet inom sin förvaltning och den 
skulle ansvara för beredning av ärenden som stöder näringspolitiken och koordinera anskaffningen av 
köpta tjänster av utvecklingsbolaget och andra aktörer.  
 
Tekniska väsendet och MBT 
 
Detaljerade program och planer för stadsutveckling och investeringar skulle utföras utgående från 
stadens strategi på ett sådant sätt, att projektens inbördes betydelse och tidtabell skulle fastställas 
utgående från områdesanvändning projektens målsättningar. Efter denna så kallade programmering 
skall en noggrannare planering av markanvändning och investeringar utföras för att förverkliga dem.  
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Planläggningen kommer med undantag för specialutredningar att i huvudsak utföras som eget arbete 
av den sammanslagna kommunen. I Borgå inleds utarbetandet av ett skilt program för verkställande 
av markanvändningen som ett led i stadens strategiska och ekonomiska planering. En motsvarande 
plan borde verkställas för hela den sammanslagna kommunen. Den nya kommunen Östra Nyland har 
som mål att införskaffa mark på områden som är av central betydelse för kommunens utveckling. Den 
nya kommunen skulle i huvudsak planera mark som den själv äger. 
 
I en modell med en kommun borde dejourering vid fastigheter och inom underhållet organiseras 
områdesvis. Huvudansvaret för kommunernas bostadsfastigheter ligger för närvarande hos 
bostadsaktiebolag som ägs av kommunerna. Kommunerna äger också fastigheter och bostadsaktier 
direkt. I den sammanslagna kommunen skulle man genomföra företagsarrangemang som skulle tillåta 
en bättre koordinering än tidigare. 
 
Inom byggnadsövervakningen skulle en gemensam resurs i effektiv användning vara vettigt. Om en 
regional byggnadsövervakning blir obligatorisk, kunde verkställigheten i varje fall utformas lika som i 
en kommun. 
 
Principerna för underhållet av gatunätverket harmoniseras i den sammanslagna kommunen. I fråga 
om investeringar i gatunätets infrastruktur köper områdets kommuner med undantag för Borgå 
tjänsterna helt eller till största delen av utomstående. I Borgå utförs 80 % av planeringen som eget 
arbete. I den sammanslagna kommunens skulle det vara ändamålsenligt att hålla det egna arbetets 
andel på en tillräckligt hög nivå. Depåinfrastrukturen borde utredas på nytt i en sammanslagen 
kommun Östra Nyland.  
 
Vattentjänsterna anordnas genom ett affärsverk till vilket alla vattentjänstverk som ägs av de 
nuvarande kommunerna fogas. Också i fråga om energibolagen skulle man genomföra 
bolagsarrangemang där ägandet anordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Kollektivtrafiken kan anordnas antingen marknadsorienterat med kollektivtrafikmyndighetens tillstånd 
eller som köpt trafik som anordnas av kollektivtrafikmyndigheten. Sibbos delaktighet i HRT innebär 
vissa utmaningar och HRT:s roll i förhållande till Östra Nylands kommun borde utredas i samband med 
den fortsatta beredningen.  
 
Bemästrande av kundbetjäning och basuppgifter samt digitalisering av dem är i centrum för 
utvecklandet av tekniska väsendet. På det sättet kan verksamheten och serviceproduktionen utvecklas 
och effektiveras. 
 
Bildningsväsendet 
 
I modellen med en kommun skulle största delen av områdets bildningstjänster fortfarande produceras 
av kommunen själv. Utgångspunkten för ledning och organisering av servicen i den n ya kommunen 
kunde vara en regional lednings- och servicemodell, vilken skulle trygga en kundorienterad, 
alltomfattande servicehelhet. 
 
Småbarnsfostran och grundläggande utbildning skulle också i fortsättningen ordnas som närservice 
nära kommuninvånarna med beaktande av kundantal och servicebehov. Grunderna för servicenätet 
och jämlik tillgänglighet till specialtjänster på den nya kommunens område bör definieras under den 
fortasatta beredningen av den nya kommunen. 
 
I fråga om andra stadiets yrkesutbildning skulle en samgång av sex kommuner erbjuda en möjlighet 
att skapa en stark aktör, som skulle trygga att andra stadiets yrkesutbildning av hög kvalitet skulle få 
en fortsättning också i framtiden. En kommun skulle också föra gymnasieutbildningen under en 
anordnare, vilket skulle vara i linje med målen i statens strukturpolitiska program. Yrkesutbildningen 
och gymnasieutbildningen kan i framtiden förenas under samma organisation, men det förutsätter 
principiella linjedragningar.  
 
Vissa enheter inom den fria bildningen kunde också sammanföras till en aktör. Å andra sidan ordnas 
grundutbildning inom konst redan nu i regionalt samarbete.  
 
I den nya kommunen skulle principerna för utbudet av bildningstjänster harmoniseras till exempel 
med avseende på skoltransporter och bidrag från tredje sektorn. 
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Förvaltnings- och stödtjänster 
 
Vid en kommunfusion skulle de varierande sätten att anordna förvaltnings- och stödtjänster tas till 
betraktande, vilket åtminstone till vissa delar skulle förskjuta förhållandet mellan egen produktion och 
köpta tjänster, eftersom kommunerna avviker avsevärt från varandra i detta hänseende.  
 
Stödtjänsternas administrativa placering varierar stort för närvarande och den skulle harmoniseras 
vid en kommunsammanslagning.   
 
Förvaltningstjänsterna är stadens interna stödtjänster och dessa skulle sannolikt produceras mera 
koncentrerat i den nya kommunen. Inom kosthålls- och städtjänster skulle en regional organisation 
vara ändamålsenlig för produktion av tjänsterna.  
 
I och med kommunsammanslagningen och framför allt den kommande förnyelsen av social- och 
hälsovården kan ett framtida alternativ vara att förvaltnings- och stödtjänsterna särskiljs till separata 
helheter till och med i form av ett eller flera separata bolag, men andra lösningsmodeller är dock 
möjliga.  
 
Anordnandet av dataförvaltningen har retts ut noggrannare i en särskild ITC-utredning. Enligt 
utredningen skulle en gemensam dataförvaltningsfunktion för kommunerna vara en särskilt 
ändamålsenlig lösning. 
 
Social- och hälsovårdstjänster  
 
Social- och hälsovårdstjänsterna kommer enligt regeringens lagförslag att flyttas bort från 
kommunernas direkta inflytande. Sålunda kommer besluten om förvaltning, anordnande och 
produktion av social- och hälsovårdstjänster att fattas annanstans än i den nya kommunens 
organisation. Ur den nya kommunens synpunkt skulle det dock vara viktigt att kommunens egna 
tjänster och social- och hälsovårdstjänster fungerar så rationellt som möjligt och i samarbete för 
kommuninvånarnas bästa.  
 
Den nya kommunens organisation 
 
Den nya kommunens politiska organisation skulle bestå av de lagstadgade organ som fastställs i 
kommunallagen (fullmäktige, styrelse, revisionsnämnd och centralvalnämnd) och andra organ inom 
kommunorganisationen som fastställs senare samt styrelser för affärsverk och aktiebolag som 
eventuellt hör till kommunkoncernen. Den nya kommunens organisation preciseras vid den eventuella 
fortsatta beredningen och samgångsförhandlingarna. 
 
 
SLUTSATSER OCH EN BEDÖMNING OM HUR VÄL KOMMUNSTRUKTURLAGENS 
SAMGÅNGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRVERKLIGAS 

De nationella reformerna i förhållande till kommunindelningen 

 
Samtidigt med kommunreformen, till vilken denna utredning också hänför sig, har flera andra reformer 
som gäller kommunerna varit under beredningen under pågående regeringsperiod, så som förnyelse 
av kommunallagen, förnyelse av statsandelssystemet, förnyelsen av social- och hälsovårdstjänsterna 
och andra stadiets utbildning. Avsikten är att dessa reformer skall godkännas ännu under innevarande 
regeringsperiod och de skall träda i kraft i etapper redan från början av 2015. Därför kan man 
konstatera att oberoende av framtida kommunstrukturlösningar, kommer kommunernas roll, 
uppgifter och finansieringsställning avsevärt att förändras. 
 
Denna kommunstrukturutredning är en utvärdering och bedömning i enlighet med 
kommunstrukturlagen om en kommunsammanslagning, där sex kommuner i Östra Nyland skulle bilda 
en kommun. Utredningen tillhanda visar, att en större helhet kunde svara bättre mot de nationella 
reformernas krav än nuvarande kommuner. En ny kommun kan bättre trygga förutsättningarna för 
självständigt anordnande och produktion av tjänster på ett sätt som utgår från kommuninvånarnas 
självstyrelse.  
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Mål för och förverkligande av utvecklandet av kommunindelningen 

Kommunstrukturlagens 2 § föreskriver att när kommunindelningen utvecklas är målet en 
kommunstruktur som är livskraftig och regionalt enhetlig och har en fungerande samhällsstruktur, 
och som stärker förutsättningarna för kommuninvånarnas självstyrelse. Målet är också att en kommun 
ska bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska 
förutsättningar och på personella resurser grundade förutsättningar att svara för ordnandet och 
finansieringen av servicen för kommuninvånarna och för en tillräcklig egen serviceproduktion. 
 
På basen av utredningen kan man konstatera att de utmaningar som anknyter till befolkning och 
ekonomi berör alla kommuner i framtiden. Kommunernas minskande ansvar och makt samt 
minskande statsandelar och svaga ekonomiska situation ökar betydelsen av dragningskraft och 
konkurrenskraft. Med hjälp av en aktiv och lyckad näringspolitik kan man förstärka sysselsättningen 
och företagens verksamhetsförutsättningar och därmed förbättra den framtida inkomstbasen.  
 
En sammanslagning av utredningsområdets sex kommuner innebär tydliga möjligheter ur dragnings- 
och konkurrenskraftens synpunkt. Området har potential inom vissa starka branscher. Den nya 
staden skulle ha ett mångsidigare näringsliv än för närvarande. Även om den näringspolitiska 
organisationen och samarbetet mellan kommunerna redan till många delar är fungerande och 
långtgående, så innebär en sammanslagning en möjlighet att organisera näringsutvecklingen ännu 
tydligare under en organisation och en ledning. En kommunsammanslagning gör det också möjligt att 
samla områdets alla utvecklingsresurser, vilket bättre än för närvarande skulle möjliggöra en 
långsiktig strategisk planering på området utgående från gemensamma intressen och dessutom 
eliminera den till en del osunda konkurrensen mellan nuvarande kommuner.  
 
Östra Nyland kan som region också i framtiden dra nytta av sitt läge i närheten av 
huvudstadsregionen. Genom en lyckad markanvändnings- och planläggningspolitik kan man i den nya 
kommunen erbjuda invånare och företag mångsidiga och lockande möjligheter som ett alternativ till 
huvudstadsregionen. Ett hot i enkommunsmodellen finns i att utvecklingen av vissa byar och centra 
kan försvagas då infallsvinkeln betonar området som helhet. Å andra sidan kan man i ljuset av 
statistiken se, att utvecklingen i utredningsområdets kommuner och centra är olika också för tillfället. 
Tullväxten och utvecklingen är kraftig i områdets västra delar, medan man i de östra delarna finner 
områden med recession. Ur samhälls- och miljöstrukturens synpunkt kommer den nya 
kommunens utmaning vara att rikta resurserna rätt och åstadkomma en balanserad och jämlik 
utveckling av den nya kommunen. Ett av hoten finns också i att den nya kommunens beslutsfattare 
inte kan enas om gemensamma mål för näringsverksamheten och samhällsstruktur och utvecklingens 
tyngdpunktsområden, varvid de möjligheter och den utvecklingspotential som finns i kommunfusionen 
inte förverkligas.  
 
En stor del av kommunerna i betraktelsen har haft en stark ekonomi ännu 2013. De flesta var starka 
till och med i en nationell jämförelse. Detta trots att den svaga ekonomiska utveckling som började 
2009 har påverkat vissa kommuner kraftigt. Det ekonomiska rörelseutrymmet i särskilt Askola, 
Lappträsk och Mörskom minskar och situationen blir mycket utmanande redan i en nära framtid. Borgå 
och Sibbo har enligt olika indikatorer den bästa ekonomiska situationen och de har följaktligen det 
största ekonomiska rörelseutrymmet. Dock försvagar den föreslagna finansieringsmodellen för social- 
och hälsovården den ekonomiska situationen i Borgå och Sibbo mest av utredningsområdets 
kommuner. Lovisas ekonomiska situation är enligt utredningen sämre än i Borgå och Sibbo, men 
staden har mera anpassningsutrymme än de mindre kommunerna. 
 
Det sammanlagda behovet av anpassning i utredningsområdets kommuner uppgår enligt Eero 
Laesteräs och Tuomas Hanhelas särskilda ekonomiska utredning till inemot 40 miljoner euro till och 
med 2020. Summen motsvarar 2,3 procentenheters inkomstskatteavkastning på hela området. Det 
finns betydande skillnader i kommunernas anpassningsbehov. Kalkylerna har utförts under 
antagandet att verksamhetsbidraget i kommunerna under perioden 2014-2020 skulle öka lika som 
tidigare. Kalkylen beaktar de förändringar i nivå och ökningshastighet av statsandelarna som kommer 
av statsandelsreformen. Kalkylen utgår dessutom från anatagandet att kommunerna anpassar sin 
ekonomi under de kommande sex åren så, att skatteprocenten inte skulle höjas från 2014-års nivå 
och att det inte skulle uppstå underskott. På grund av tidtabellen har de nyaste social- och 
hälsovårdskalkylerna inte beaktats i bedömningen. Man kan dock konstatera att områdets 
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anpassningsbehov större än 40 miljoner euro till och med 2020 då man beaktar social- och 
hälsovårdsreformen. 
 
Ur ekonomisk synpunkt kunde den nya kommunen uppnå inbesparingar bland annat genom att 
avlägsna överlappande förvaltning, utnyttjande av skalfördelar inom serviceproduktionen, 
förenhetligande av ITC-systemen samt utnyttjande av personalens pensionsavgång. Om kommunerna 
fortsätter som skilda enheter, så är anpassningsmöjligheterna mycket mera begränsade än i fall av 
en kommunsammanslagning. Det är dock skäl att komma ihåg att en kommunsammanslagning inte 
automatiskt leder till stora inbesparingar, utan den leder närmast till en inbesparingspotential, vars 
utfall beror på de beslut som beslutsfattarna i den nya kommunen fattar. 
 
Kommunens ledning och beslutsfattandet är de mest kritiska faktorerna för att man skall kunna 
uppnå fördelarna med en kommunsammanslagning och å andra sidan undvika nackdelarna. Man bör 
fästa särskild uppmärksamhet vid god ledning och bra utförande av förändringen. Utan effektiv politisk 
och professionell ledning och dito beslutsfattande samt en organisationsstruktur som stöder den kan 
man inte utnyttja de möjligheter som kommunfusionen innebär. Ur demokratisynpunkt skulle en 
ny kommun förenkla nuvarande beslutsstrukturer och ansvarsförhållanden. Å andra sidan bör man 
vid beredningen av en ny kommun begrunda på vilket sätt man tryggar möjligheterna att delta och 
påverka för olika områden. 
 
Till och med 2022 avgår uppskattningsvis sammanlagt cirka 1800 personer med pension (28 % av 
den heltidsanställda personalen). Serviceproduktionen kunde förnyas och produktiviteten ökas 
genom att ordna och producera servicen på att nytt sätt, varvid personalens pensionsavgång också 
skulle utgöra en betydande inbesparingspotential. Genom en god personalplanering och ledning av 
den, skulle det vara möjligt att uppnå inbesparingar i personalkostnaderna och allokera resurser dit 
servicebehovet kommer att öka i framtiden. En större organisation tryggar också bättre att det finns 
ett tillräckligt specialkunnande inom organisationen. Ett centralt hot finns dock i att man misslyckas 
med ledningen av förändringen och att de olika organisationskulturerna inte kan anpassas till 
varandra. 
 
Östra Nyland är befolkningstillväxtområde, där servicebehovet enligt prognoserna kommer att öka 
inte bara för den åldrande befolkningen utan också för barn och unga. Kostnadsnivån inom 
utredningsområdets kommuner har i genomsnitt varit förmånlig i en nationell jämförelse. Ingen 
kommuns kostnader per capita hör till den dyraste tredjedelen. Askola finns till och med bland de 
trettio förmånligaste. Det oaktat verkar områdets servicestruktur inte optimal och det finns som helhet 
betraktat arbete att göra.  
 
En sammanslagning av kommunerna skulle trygga bredare axlar för anordnande och produktion av 
service och sålunda också kommuninvånarnas service i ett längre perspektiv och den skulle också 
minska på en liten enhets sårbarhet. Den nya kommunens tjänster skulle också hålla en jämnare 
kvalitet och jämlika tjänster kunde garanteras bättre än i fråga om enskilda kommuner.  
 
Man borde beakta också elektroniska tjänster då man planerar den nya kommunens service. Tillgång 
till service innebär inte längre enbart att man sköter ärenden i en servicepunkt i kommunens centrum. 
Servicen kan uppdelas i till exempel fem olika klasser (centraliserade tjänster, fysisk närservice, 
närservice som självbetjäning, mobil närservice och elektroniska tjänster). I framtiden är närservicen 
allt oftare ellektronisk och därför bör de i framtiden planeras antingen genom samarbete eller som en 
större helhet. En skild ITC-utredning tar ställning till det här. Redan för närvarande får man på nätet 
till exempel rådgivning, tidsbeställningar och stöd för utvärdering av det egna hälsotillståndet. Om 
den nuvarande svaga ekonomiska situationen fortsätter och om man misslyckas med att utveckla och 
förnya tjänsterna, så finns det ett hot om att servicens kvalitet och tillgänglighet försämras. 
  
Förutsättningar för ändring av kommunindelningen 

Enligt 4 § av kommunstrukturlagen kan kommunindelningen ändras, om ändringen främjar de mål 
för utvecklande av kommunindelningen som avses i 2 § samt: 
 

1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och 
produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt, 
2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området, 
3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller 
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4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. 
 

Nedan utvärderas Askola kommuns, Borgå stads, Lappträsk kommuns, Lappträsk stads, 
Mörskom kommuns och Sibbo kommuns förutsättningar att bilda en kommun i Östra 
Nyland. På basen av utredningen kan man konstatera att en sammanslagning av 
kommunerna skulle uppfylla alla fyra kriterier för ändring av kommunindelningen, även 
om den sista (samhällsstrukturens funktionsduglighet i området) uppfylls endast delvis. 
 
 
Förutsättning 1: ändringen förbättrar kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att 
svara för ordnandet och produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt 
 
Utgående från utredningen kan man konstatera att alla kommuner står inför befolkningsutmaningar 
och ekonomiskt tryck. Det finns en tydlig ökning av servicebehovet för såväl barn och unga som för 
seniorer. Detta ställer nya utmaningar på den framtida finansieringen av servicen. En sammanslagning 
av kommunerna skulle skapa mera ekonomiskt rörelseutrymme och möjligheter till ekonomisk 
anpassning. Bildandet av en ny kommun skulle möjliggöra ett bättre utnyttjande av personalresursen 
och andra resurser över nuvarande kommungränser, vilket förbättrar organisationens 
funktionsförmåga. Sårbarheten minskar för organisationens olika enheter. 
 
Förutsättning 2: ändringen förbättrar servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området 
 
I en ny kommun kan man utvärdera och utveckla nuvarande servicenät och -strukturer samt 
elektroniska tjänster utan kommungränser och möta de ökande servicebehoven med gemensamma 
resurser. Då kommunerna går samman kan man också förbättra invånarnas möjligheter att använda 
elektroniska tjänster och förbättra arbetets produktivitet, eftersom den nya kommunen kan utveckla 
dem bland annat med gemensamma datanät och genom att allokera resurser till utvecklingsarbete. 
Efter en samgång kunde kommuninvånarna utnyttja service mera i enlighet med var de uträttar sina 
övriga ärenden. Genomförandet av förändringen förutsätter en omfattande gemensam syn och 
sammanjämkande av olika intressen.  
 
Förutsättning 3: ändringen förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området 
 
En samgång skulle göra det möjligt att sammanföra näringstjänsterna under samma organisation och 
en utveckling av området tillsammans utgående från en gemensam strategi skulle erbjuda större 
resurser och bättre möjligheter att utveckla näringsverksamheten. En större kommun skulle också 
vara en stark intressebevakare, aktör och kompanjon för näringslivet. Samgången skulle stärka den 
nya stadens konkurrenskraft i konkurrensen om invånare, företag och turister. 
 
Förutsättning 4: ändringen förbättrar samhällsstrukturens funktionsduglighet i området 
 
Samhällsstrukturen är för närvarande splittrad i området, vilket ger sig till känna bland annat genom 
en dåligt utvecklad intern kollektivtrafik. En samgång av kommunerna skulle förbättra den 
helhetsmässiga planeringen av service, markanvändning, boende och trafik. Området är uppbyggt 
kring flera centra och kommunen skulle också i fortsättnigen sakna ett entydigt centrum. Skötseln av 
ärenden är spridd på många håll och ofta utanför området. Investeringarna skulle bli mera 
planmässiga och det skulle vara möjligt att minska på överlappningar. Det är dock skäl att hålla i 
minnet att utveckling och förtätande av samhällsstrukturen förutsätter lyckat och långsiktigt 
strategiskt beslutsfattande. 
 
Förverkligande av de språkliga rättigheterna 

 
Då kommunindelningen ändras bör man sträva till språkligt sett enhetliga områden, där man på 
jämlika grunder kan trygga den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rätt till service på 
modersmålet. I en utredning som omfattar tvåspråkiga kommuner bör man göra en bedömning om 
hur väl de språkliga rättigheterna uppfylls.  
 
Om sammanslagningeen gäller en tvåspråkig kommun, bör kommunerna i samgångsavtalet komma 
överens om de principer, enligt vilka kommunens tjänster och förvaltning ordnas för att trygga de 
språkliga rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga invånare.  
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Enligt språklagen (423/2003) är en kommun tvåspråkig, om kommunen har både finskspråkiga och 
svenskspråkiga invånare och minoriteten utgör minst åtta procent av invånarna eller minst 3 000 
invånare. Av den nya kommunens invånare skulle 32 procent vara svenskspråkiga. Den nya 
kommunen skulle alltså vara tvåspråkig. 
 


