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15 Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa on kahdeksan kunnan maakunta, jossa asukkaita on 68 321. Se on sekä
pinta-alaltaan että väestöltään Manner-Suomen pienin maakunta. Väestö on vain 1,3 %
koko maan väestöstä ja alue käsittää 1,7 % koko Suomen maapinta-alasta. Maakunnan
keskikuntakoko on hieman yli 8 500 asukasta, kun se koko maassa on alle 16 000 asukasta. Kuntien keskimääräinen pinta-ala on noin 627 km², joka on koko maan kuntakokoa, 904 neliökilometriä, selvästi pienempi. Maakunnan suurin keskus on Kokkola,
jossa asukkaita on noin 46 000. Maakunnan pienin kunta on alle 900 asukkaan Lestijärvi. Kokkola on maakunnan ainoa kunta, jossa asukasluku ja kunnan maapinta-ala
ovat koko maan keskimääräisen yläpuolella. Seuraavaksi suurin keskus on Kannus, jossa
on hieman yli 5 700 asukasta.
Alueella on tapahtunut yksi kuntaliitos vuonna 2009, kun Kälviä, Lohtaja ja Ullava
liittyivät Kokkolaan.
Alueen kunnat kuuluvat kahteen seutukuntaan. Kokkolan seutukunnan muodostavat
Kokkola ja Kannus. Seutukunnan asukasluku on yhteensä 51 997. Kaustisen seutukunnan muodostavat Kaustinen, Toholampi, Veteli, Perho, Halsua ja Lestijärvi. Seutukunnan
asukasluku on 16 324.

Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Erikoissairaanhoitonsa toteuttamiseksi Keski-Pohjanmaan kunnat sekä Kruunypyy
kuuluvat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuruun.
Kiuru vastaa muiden paitsi Kokkolan ja Kruunypyyn osalta erikoissairaanhoidon lisäksi
myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toteuttamisesta. Keski-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri on sopinut Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa
siitä, että kuntayhtymät huolehtivat erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta myös
toistensa jäsenkuntien väestölle ilman erillistä maksusitoumusta. Kuntayhtymän keskussairaala toimii Kokkolassa, Sairaanhoitopiirin väestöpohja on 75 000 asukasta.
Kehitysvammaisten erityishuollosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä.
Sote-palvelujen puitelain mukaisia yhteistoimintajärjestelyjä alueella on kaksi.
Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat muodostaneet
yhteistoiminta-alueen (kuntayhtymä), joka on käynnistynyt 2009. Yhteistoiminta-alue
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huolehtii perusterveydenhuollosta ja muista sosiaalipalveluista paitsi lasten päivähoidosta, paitsi Halsualla kaikista sosiaalihuollon palveluista. Yhteistoiminta-alueen väestöpohja on 22 061.
Kokkola ja Kruunupyy ovat muodostaneet yhteistoiminta-alueen (isäntäkunta), joka
on käynnistynyt 2009. Yhteistoiminta-alue huolehtii perusterveydenhuollosta ja muista
sosiaalipalveluista paitsi lasten päivähoidosta. yhteistoiminta-alueen väestöpohja on 52 991.

Ammatillinen koulutus
Vuoden 2010 lopussa Keski-Pohjanmaan maakunnassa oli kolme ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista yksi oli kuntayhtymä ja kaksi yksityisiä (yhdistyksiä). Järjestäjien määrä oli sama vuoden 2011 lopussa, samoin vuoden 2012 alusta lukien. Kuntayhtymään kuuluvat Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Pietarsaari, Sievi, Toholampi ja Veteli.
Kuntayhtymäjärjestäjä täyttää muodollisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
annetun lain (169/2007) mukaisen väestöpohjavaatimuksen. Sen jäsenkunnista Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Pedersöre, Pietarsaari, Kruunupyy ja Oravainen, jotka ovat
sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur- nimisen koulutuksen järjestäjän että Optima samkommun -nimisen koulutuksen järjestäjän jäsenkuntia. Myös
Kokkola on jäsenenä näissä edellä mainituissa koulutuskuntayhtymissä.

Muu yhteistoiminta
Oheisessa taulukossa on kuvattu kuntien yhteistoiminta pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, maaseutuhallinnon ja elinkeinopolitiikan osalta.

Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli
Maakunnan ylittävä
Kruunupyy
Pietarsaari
Luoto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

KETEK Oy

Kaustisen seutukunnan yrityspalvelu

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Elinkeinotoimi

Yht.toiminta-alue

Maaseutuhallinto

Yhteistoiminta-alueet

Ympäristöterveydenhuolto

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos

Palo- ja pelastustoimi

273

x

x

x

Yhteinen lainausjärjestelmä on kuntaryhmissä Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Kannus ja Kokkola. Veteli ja Perho kuuluvat Etelä-Pohjanmaan kirjastoryhmään.
Vähintään yksi kunnan yleisen kulttuuritoimen henkilötyövuosi on Kannuksessa ja Kokkolassa. Vähintään yksi uimahalli on Vetelissä, Toholammilla, Kannuksessa ja Kokkolassa.

Erityisolosuhteet
Keski-Pohjanmaalla on yksi kaksikielinen kunta Kokkola. Kokkolassa on enemmistökielenä suomi, muut maakunnan kunnat ovat yksikielisiä suomenkielisiä kuntia. Kokkolassa on ruotsinkielisiä 13,8 prosenttia eli 6 325 asukasta.

15.1 Kuntakohtainen tarkastelu
Väestökehitys 2010–2030
Maakunnan asukasluvun ja väestörakenteen kehitysnäkymät ovat kääntymässä suhteellisen hyvistä haastaviksi. Alueen väestö kokonaisuutena on hienoisessa kasvussa, kasvun
suuruus on ennusteiden mukaan 5,1 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoit-
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taisi yli 3 500 asukkaan lisäystä. Kuntakohtaisesti tarkasteluna ennusteen mukaan kaikissa muissa kunnissa asukasluku alenee yhteensä noin 1 600 asukkaalla, mutta Kokkolassa lisäys on yli 5 100 henkeä. Voimakkainta väestön väheneminen on Lestijärvellä ja
Halsualla, yli 15 prosenttia.
Väestörakenne on Kokkolassa ja Kaustisilla muuta maata selvästi tasapainoisempaa,
lasten osuus on suhteellisen suuri, eivätkä kokonaisuutena kunnat ole muuttumassa niin
voimakkaasti vanhusvoittoisemmiksi kuin koko maassa. Muissa kunnissa tilanne tulee
kuitenkin olemaan erilainen: huoltosuhde heikkenee huomattavasti. Jyrkin muutos on
Lestijärvellä, jossa 100 työikäistä kohti uusia huollettavia tulee noin 61. Myös Kannuksen,
Perhon, Toholammin ja Halsuan uusien huollettavien määrä ylittää 30 henkeä.
Vetelin ja Toholammen lapsi-ikäluokan suuruus on alle 50 lasta. Erityisen pieni lapsiikäluokan suuruus on Lestijärvellä ja Halsualla, jossa ikäluokan suuruus on alle kymmenen lasta. Myös Kaustisen ja Perhon lapsi-ikäluokat ovat suhteellisen pieniä ja niiden asukasluku on aleneva. Kannuksen asukasluku tulee ennusteen mukaan putoamaan
8 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Yli 75-vuotiaiden vanhusten osuus ylittää Lestijärvellä ja Halsualla 20 % kunnan asukasluvusta. Lestijärvi ja Perho tulevat ennusteen mukaan kuulumaan koko maan huonoimpaan viidennekseen huoltosuhteen mukaan. Perho kuuluu huonoimpaan viidennekseen
jo nykyisellä väestörakenteellaan.
Keski-Pohjanmaan kuntien mediaani-ikä on vuonna 2025 noin 45 vuotta. Alhaisimmat mediaani-iät ovat Perholla, Kokkolassa, Kaustisilla ja Toholammilla. Korkeimmat
mediaani-iät ovat Lestijärvellä ja Halsualla.

Kuntatalouden tila ja painelaskelma 2010 – 2024
Kuntien talouden nykytila
Keski-Pohjanmaa on vuonna 2010 taloudellisesti kuudenneksi heikoin maakunta.
Vuonna 2010 maakunnan asukaskohtainen nettomeno oli kolmanneksi korkein ja verotettava tulo asukasta kuudenneksi heikoin. Keski-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen
veroprosentti vuonna 2010 oli maakuntien 3:nneksi heikoin, valtionosuusrahoitus oli
sijaluvulla 12., Keski-Pohjanmaa oli siis viidenneksi riippuvaisin valtionosuusrahoituksesta. Keski-Pohjanmaan kunnat ovat velkaisimpia ja konsernivelka on maan toiseksi
suurin. Halsuan ja Lestijärven kunnilla ei taloudellisessa tarkastelussa näyttäisi olevan
edellytyksiä toimia itsenäisinä kuntina.
Keski-Pohjanmaan kunnista useat ovat nostaneet tuloveroprosenttejaan vuodelle 2012.
Kehitys on huolestuttava, koska maakunnan kuntien tuloveroprosentit olivat jo 2010 selvästi muuta maata korkeammalla tasolla: jokaisen kunnan tuloveroprosentti ylitti koko
maan tason 18,97 % vähintään puolella yksiköllä. Koko maan tasoon nähden kaikkien
kuntien liikkumavara tuloveroprosentin suhteen oli alentunut. Korotusten jälkeen korkein veroprosentti 21,00 on Halsualla ja Vetelillä. Niiden liikkumavara on erittäin heikko.
Kaustisen, Perhon ja Toholammin tilanne ei myös ole juuri parempi, niiden tuloveropro-
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sentin ollessa 20,50. Maakunnan matalimmat veroprosentit ovat Kannuksessa 19,50 ja
Kokkolassa 19,75. Niillä on jonkin verran liikkumavaraa ainakin suhteessa muihin maakunnan kuntiin.
Taseen kertynyttä alijäämää oli ainoastaan Kaustisilla, -173 €/asukas. Tämä heikentää kunnan talouden liikkumavaraa selvästi. Lestijärven kertynyt ylijäämä 1 700 €/asukas
ylitti koko maan tason 1 310 €/asukas. Tämä antaa kunnalle hieman liikkumavaraa taloutensa suhteen. Myös Kannuksen ylijäämä oli suhteellisen korkea, 1 070 €/asukas. Ylijäämäkunnista heikoin liikkumavara oli Halsualla, jolla kertynyttä ylijäämää oli 27 €/asukas
ja Vetelillä 11 €/asukas. Näin pieni ylijäämä ei juuri tuo kunnan talouteen liikkumavaraa.
Suhteellinen velkaantuneisuus ylitti 50 % Halsualla, Kaustisilla, Kokkolassa ja Toholammilla. Kaikkien niiden liikkumavara velkaantumisen suhteen on selvästi heikentynyt.
Näistä Kaustisen ja Kokkolan luvut olivat huonoimmat 64,2 % ja 63,3 % ja liikkumavara
on erittäin huono. Paras tilanne on Kannuksessa, jossa suhteellisen velkaantumisen taso
20,1 % antaa sille hieman liikkumavaraa. Veteli ja Lestijärvi ovat koko maan tason tuntumassa, liikkumavaraa ei juuri ole. Perhon suhteellinen velkaantuneisuus on 27,9 % eli
maakunnan toiseksi paras. Sen taloudella ei kuitenkaan voi sanoa olevan liikkumavaraa
kokonaisuutena, lisälainanotto kasvattaisi kunnan kokonaisriskiä entisestään.
Keski-Pohjanmaalla kuntien valtionosuuksien osuus tulopohjasta vuonna 2010 oli vain
yhdessä kunnassa alle maan keskiarvon 21,9 %: Kokkolassa osuus oli 19,0 %. Korkein osuus
51,9 % oli Perhossa, jonka osalta tulopohjaan sisältyy erittäin merkittävä valtionosuusriski.
Myös Halsuan, Kannuksen, Lestijärven ja Vetelin valtionosuudet olivat yli 40 % kunnan
tulopohjasta. Jäljelle jäävät Kaustinen ja Toholampi ylittivät nekin valtionosuuksien tulopohjaosuudessaan 30 %. Niitäkään ei voi pitää tässä suhteessa riskittöminä.
Taloudellisesti suhteellisen huonosta tilanteesta huolimatta mikään alueen kunnista ei
ole ollut arviointimenettelyssä. Kuntien taloudellinen tilanne todennäköisesti vahvistuisi
taitavan järkeistämisen tuloksena ja palvelut pystyttäisiin turvaamaan.
Maakunnan kunnista ovat saaneet harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuosina 2007 – 2011 Kaustinen neljä kertaa vuosina 2007, 2009–2011, Veteli kaksi kertaa 2010
ja 2011 ja Lestijärvi kerran vuonna 2010.

Kuntatalouden painelaskelma
Painelaskelman perusteella erittäin suuri veroprosentin korotuspaine on Keski-Pohjanmaan kunnista Lestijärvellä, jonka tilannetta vaikeuttaa se, että sen tulopohjasta valtionosuusrahoitus on suuri. Pienimmillä veroprosenteilla selvinnee Toholampi. Kannus on
koko maan tarkastelussa parhaan viidenneksen joukossa, mutta sen taloudellinen asema
on vahvasti riippuvainen valtionosuusjärjestelmästä. Kokkolan taloudellinen tilanne
edellyttää, että se tehostaa toimintaansa jo kuntaliitoksien perusteella.
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15.2 Alueellinen tarkastelu
Alue- ja yhdyskuntarakenne
Pienenä maakuntana Keski-Pohjanmaan aluerakenne on varsin selkeä. Kokkola toimii
maakunnan länsiosassa selkeänä maakunnan keskuksena muun asutuksen painottuessa
Perhojoen ja Lestijoen kaakkois - luoteis-suunnassa kulkeviin jokilaaksoihin. Näihin
sijoittuvat myös maakunnan kuntakeskukset. Kokkolan lisäksi maakunnasta puuttuvat
selkeät seudulliset keskukset, vaikka Keski-Pohjanmaan liiton aluerakennetarkasteluissa
sekä Kannus että Kaustisten ja Vetelin muodostama keskuspari luokitellaan kaupunkitason keskuksiksi.
Keski-Pohjanmaan liikenneverkon selkärankana toimii valtatie 8, joka yhdistää Kokkolan etelässä länsirannikon muihin keskuksiin ja pohjoisessa rannikkoa seuraten mm. Raaheen ja Ouluun. Kokkolan yhteyksiä Keski- ja Etelä-Suomeen palvelee valtatie 13. Valtatie
28 yhdistää Kokkolan Kannuksen kautta Kajaaniin ja muualle pohjoiseen Itä-Suomeen.
Maakunnan sisäosien pohjois-eteläsuuntaisista yhteyksistä voidaan mainita Kaustisten ja
Toholammin yhdistävä kantatie 63. Rataverkon välityksellä Kokkolalla on yhteydet Seinäjoelle ja sitä kautta Tampereen ja Helsingin suuntaan sekä Kannuksen kautta Ylivieskaan ja
Ouluun. Kokkolassa on merkittävä syväsatama. Lisäksi Kokkolalla on Pietarsaaren kanssa
yhteinen lentokenttä, joka sijaitsee Pohjanmaan maakunnan puolella Kruunupyyssä.
Keski-Pohjanmaan pienestä koosta huolimatta Kokkolan sijainti maakunnan länsipäässä aiheuttaa sen, että etäisyydet maakunnan itäosan kunnista muodostuvat varsin
pitkiksi. Kauimpana Kokkolasta sijaitsevat Lestijärvi ja Perho. Molempien etäisyys Kokkolaan on 100 km. Kannukseen Lestijärveltä on matkaa 41 km ja Pohjois-Pohjanmaan
puolelle Haapajärvelle 52 km. Perhon etäisyys Veteliin on 45 km ja Etelä-Pohjanmaan
puolelle Alajärvelle 52 km. Muita yli 50 km:n etäisyyksiä Kokkolaan ovat Halsua 78 km
(Veteliin 23 km), Toholampi 65 km (Kannukseen 24 km) ja Veteli 56 km.
Yhdyskuntarakenteen osalta Kokkolan ympärillä tehdyt kuntaliitokset ovat oleellisesti parantaneet kehityksen hallintamahdollisuuksia. Ainoa merkittävä kuntien välistä
yhteistoimintaa edellyttävä yhdyskuntarakenteellinen kysymys koskee Kaustista ja Veteliä, joiden keskustaajamat muodostavat lähes yhtenäisen taajamanauhan. Keskusten välinen etäisyys on 10 km.

Työssäkäynti
Keski-Pohjanmaalla on yksi selkeä työssäkäyntikokonaisuus Kokkolan ympärillä. Sen
muodostavat Kokkolaan ainakin 10 prosentilla pendelöivät Kannus, Kruunupyy ja Kaustinen. Veteli pendelöi Kaustisille noin 10 prosentin verran ja 8 prosenttia Kokkolaan.
Maakunnan kuntien työpaikkaomavaraisuus on hyvin korkea, heikoin prosentti on
Vetelissä, mutta sekin on yli 87 prosenttia. Kokkolassa ja Lestijärvellä työpaikkaomavarsuus ylittää 100 prosenttia. Kaustisen oman kunnan alueella käyvien osuus on maakunnan matalin eli 66 prosenttia.
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Asiointi
Toholampi suuntautuu asioinnin puolesta Kokkolaan ensisijaisesti, mutta myös sisämaan
kuntien asioinnissa Kokkola on tyypillisesti toiseksi paras ja lähellä ensimmäisen keskuksen asiointivolyymiä. Lähikeskuksiksi on nimetty erikoiskaupan suhteen sisämaan
kunnissa Lestijärvellä Ylivieska (25 %) ja Kokkola (21 %), Halsuassa Kaustinen (34 %) ja
Kokkola (26 %), Perhossa Alajärvi (15 %) ja Kokkola (14 %), Vetelissä Kaustinen (33 %) ja
Kokkola (29 %). Kaustisilla erikoiskauppa-asiointi hoidetaan 41 prosenttia omassa kunnassa ja 31 prosenttia Kokkolassa.

15.3 Uusien kuntien määrittäminen

Esityksen mukainen
uuden kunnan raja

Jaettava tai vaihtoehtoisesti
suuntautuva kunta

Jaettava kunnan osa,
esimerkiksi kylä

Kartan ja aluejaon lähde: Karttakeskus Oy

Työryhmä esittää, että Keski-Pohjanmaalle asetettaisiin erityinen kuntajakoselvitys
seuraavan uuden kunnan muodostamiseksi:
–– Kokkola, Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, sekä
mahdollisesti Kruunupyy
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Maakunnan kuntien liitostarve ja perusteet ovat erilaisia. Maakunnan väestö vanhenee
ja alueen kuntien on etsittävä nykyistä tehokkaampia ratkaisuja väestörakenteen muutokseen. Maakunta jakautuu väestöllisesti edullisempaan rannikkoon ja haasteellisempaan
sisämaa-alueeseen. Väestön ikärakenteen muuttuminen sekä kuntatalouden tila yhdessä
osoittavat, että yksittäiset kunnat pystyisivät liitoksilla tekemään toimintoja tehostavia
uudelleenjärjestelyjä. Kokkolan menestyminen on alueen taloudelle ja väestörakenteelle
hyvin merkityksellinen. Sen on pärjättävä samankokoisten keskusten kanssa kilpailussa
myös Suomen sisällä. Liitosta naapurikuntien kanssa tukee maakunnan tiivis koko, keskinäinen asiointi sekä pendelöinti.
Keski-Pohjanmaan kuntarakenteen tarkastelussa esiin nousee kaksi kysymystä. Riittääkö yhden kunnan malli pitämään koko maakunnan elinvoimaisena. Toinen kysymys
liittyy maakuntahallinnon asemaan kuntakoon suurentuessa.
Ehdotettu kuntarakenne luo pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidulle palveluiden järjestämiselle. Kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet
sovitetaan yhteen erikseen valmisteltavassa palvelurakenneselvityksessä.

Kokkola, Kannus, Kaustinen, Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli ja Kruunupyy muodostavat
selvitysalueen (yht. 75 052 as.)
Keski-Pohjanmaalle muodostuu yksi maakunnan kokoinen kunta. Kokonaisuus käsittää kaikki nykyiset maakunnan kunnat sekä Kruunupyyn kunnan Pohjanmaan maakunnasta. Kruunupyy saa valita maakuntansa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan välillä
ja myös sen kylien jakaminen on mahdollista. Samoin Vetelin Vimpelin puoleiset kylät
mukaan lukien Patana, voisivat valita suunnakseen Kokkolan tai Alajärven.
Kokkolan työssäkäyntialue muodostuu yli 10 prosentin pendelöinnillä Kokkolasta,
Kruunupyystä, Kannuksesta, Kaustisesta ja Vetelistä. Lisäksi Kruunupyyn pendelöinti
Kokkolaan on noin 18 prosenttia. Työssäkäyntialueen ulkopuolella jäävät Toholampi, Lestijärvi, Halsua ja Perho, jotka eivät muodosta vahvaa keskusta. Kaustinen on maakunnan
toinen keskus, johon suuntautuu muun muassa asiointia, mutta kunta on pendelöinnin,
asioinnin ja saavutettavuuden puolesta suuntautunut Kokkolaan. Lisäksi sen työpaikkaomavaraisuus on matala ja taloudeltaan kunta ei ole vahva. Kaikki kunnat muodostavat
yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden, jota asiointi tukee.
Maakunnan kokoisen kunnan esittäminen on mahdollista, koska Keski-Pohjanmaa maakuntana on maakunnista pienin sekä pinta-alaltaan että väestöltään. Uuden kunnan pinta-ala
on 5 731 km², mikä tarkoittaa pinta-alana hieman nykyistä Pudasjärveä suurempaa aluetta.
Työssäkäyntialueen ulkopuolelle jäävät kunnat eivät väestö ja talousennusteiden
mukaan muodosta tarpeeksi vahvaa kokonaisuutta, jotta kunta selviäisi palvelujen järjestämisestä tulevaisuuden haasteiden vuoksi. Pidemmällä aikavälillä alueen elinvoima
ei riittäisi.
Maakunnan suhteellisesti heikon väestönkehityksen ja talousnäkymien vuoksi tarvitaankin työssäkäyntialuetta laajempi ratkaisu, jossa ovat mukana maakunnan kaikki
kunnat. Uusi kunta olisi riittävän suuri pystyäkseen vastaamaan itsenäisesti peruspalve-
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luista. Näin se pystyisi myös hallitusti vastaamaan sisämaaosiensa väestön ikääntymisestä
aiheutuviin haasteisiin. Suurempi asukasmäärä, tasaisempi ikärakenne ja vahvistuva talous
turvaisivat palvelujen järjestämisedellytykset myös tulevaisuudessa.
Kokkolaa lukuun ottamatta kaikkien muiden kahdeksan kunnan väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä, eniten Halsuan ja Lestijärven. Kuitenkin kokonaisuutena Kokkolan kasvu huomioiden uuden kunnan väestön ennustetaan kasvavan
4,7 prosenttia. Asukkaita uudessa kunnassa olisi 75 052 ja ennusteen mukaan vuonna 2030
yhteensä 78 610. Yli 75–vuotiaiden määrän ennustetaan olevan kahdessa kunnassa yli
20 prosenttia, uudessa kunnassa se olisi 15,5 prosenttia. Huoltosuhde uudessa kunnassa
olisi 82,6. Ainoastaan Kaustisilla ja Kokkolassa huoltosuhde olisi tätä alempi. Vastasyntyneiden ikäluokan suuruus uudessa kunnassa se olisi 955. Etenkin Halsuassa ja Lestijärvellä vastasyntyneiden ikäluokka on pieni. Yhtenä kuntana kunnalla on paremmat edellytykset selviytyä peruspalveluiden järjestämisestä.
Uusi kunta olisi taloudeltaan vahva. Yhteenlaskettuna kuntien verotulot vahvistuisivat kokonaisuutena. Kaikki nykyiset kunnat jäävät alle koko maan tason, joka oli 3 416 €/
asukas vuonna 2010. Uuden kunnan verotulot olisivat 3 013 €/asukas. Kokkolaa lukuun
ottamatta muissa kuntaliitoskunnissa verotulot olivat selvästi alle 2 700 €/asukas. Muutos
vahvistaisi alueen kuntien taloudellista itsenäisyyttä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta uusi kunta on riittävä väestöpohjaltaan huolehtiakseen itsenäisesti palvelukokonaisuudesta. 65 täyttäneiden osuus
väestöstä on vähän maan keskiarvoa korkeampi ja huoltosuhde keskiarvo korkeampi.
Palvelutarve kohdistuu siis runsaammin lasten ja perheiden palveluihin. Nykytilanteen
perusteella soten nettomenot asukasta kohti muodostuisivat maan keskitasoisiksi. Koska
uuden kunnan verotulot asukasta kohti nykytilanteen perusteella olisi hiukan alle maan
keskitasoa ja lainakanta asukasta kohti melkein puolet maan keskitasoa korkeampi, olisi
uudella kunnalla haasteita, mutta sillä olisi jonkinlaiset edellytykset kustantaa sosiaali- ja
terveydenhuoltonsa pääosin itse. Kunnan alueella sijaitsisi myös nykyisen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin keskussairaala eikä näin ollen perusparannuksia lukuun ottamatta uusia sairaalarakentamisen investointeja tarvittaisi.
Uusi kunta täyttäisi perusopetuksen järjestämisen edellyttämän 50 syntyneen kriteerin. Uusi kunta myös parantaisi edellytyksiä lukiokoulutuksen tarjonnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun sekä mahdollistaisi tehokkaamman opetuksellisen yhteistyön.
Alueella toimii uutta kuntaa laajapohjaisempi opetus- ja kulttuuriministeriön suosittama alueellinen ammattiopisto, joka kattaa koko maakunnan. Uuden kunnan muodostavista kunnista Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja
Veteli ovat jäsenkuntina Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymässä, jossa niiden lisäksi
on kolme muuta kuntaa. Kokkola on jäsenkuntana myös Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur –nimisessä kuntayhtymässä ja Optima samkommun –nimisessä
kuntayhtymässä, joissa molemmissa on jäsenkuntana myös Kruunupyy. Edellä mainituista ruotsinkielisistä kuntayhtymistä ensimmäisessä on yhteensä 14 ja jälkimmäisessä
yhteensä seitsemän jäsenkuntaa.
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Monikeskuksinen malli Keski-Pohjanmaalla heikentäisi pitkällä tähtäimellä alueen
elinvoimaa. Yhtenä kuntana alue olisi kilpailukykyisempi. Uudesta kunnasta muodostuu selkeä yhdyskuntarakenteellinen kokonaisuus, jolla on vahvuus toimia maakunnan
elinvoiman veturina. Tätä helpottaa myös alueen kuntien jo nykyisellään tiivis yhteistyö
seutukunnan ja elinkeinotoimen puitteissa. Syntynyt kokonaisuus asemoi sen myös koko
Suomen mittakaavassa suurempien kaupunkien joukkoon asukasluvun ylittäessä esimerkiksi nykyisen Vaasan asukasluvun. Kokonaisuuden pinta-ala on laaja, mutta alueen yhteydet ja saavutettavuus ovat hyvät. Lisäksi alueen tarve yhteistoimintarakenteille vähenisi
kuntarakennemuutoksen jälkeen. Tämä selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi hallintoa ja vahvistaisi paikallista demokratiaa.
Kruunupyyn liittyminen uuteen kuntaan tukisi alueen elinvoimaa. Kuntien yhteistyö
on monipuolista ja se ulottuu sosiaali- ja terveystoimen lisäksi palo- ja pelastustoimeen
sekä ympäristöterveydenhuoltoon ja koulutuksen kuntayhtymään.
Nykyisten kuntien kielisuhteet eroavat toisistaan. Kokkola on kaksikielinen suomi
enemmistönä, Kruunupyy on kaksikielinen ruotsi enemmistönä ja muut ovat yksikielisiä
suomenkielisiä kuntia. Uusi kunta olisi kaksikielinen kunta, jossa suomi olisi enemmistökieli. Ruotsinkielisten osuus olisi kuitenkin vahva, noin 16 prosenttia kunnan asukkaista.
Uuden kunnan luomisessa olisi kysymys kahdeksan kunnan liitoksesta. Liitos on kuntamäärältään suuri. Liitoksen vaativuutta vähentää keskuskaupungin kokemus kuntaliitosten toteuttamisista. Tämä liitos on ulottunut lähes koko maakunnan halki ja sillä on
pystytty integroimaan kaupunkialueen ulkopuolisia kuntia kaupunkikeskuksen kanssa
yhteiseksi kokonaisuudeksi. Varsinkin alueen sisämaaosien taloudellisten ja väestöllisten
haasteiden vuoksi on perusteltua todeta, että uuden kunnan muodostamisessa tarvittaisiin tehostavaa kuntaliitosta.

