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Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitys: Miehikkälän kuntalaistilaisuus 
 
 
Aika  10.4.2014 klo 18-19.45 
Paikka Salpalinja-museo, Miehikkälä 
Läsnä Kaikkiaan 20 henkilöä (tilaisuudesta osallistujalista). 
 

1.) Valtuuston 1. vpj. Wilma Kirkkopelto-Pakarinen toivotti kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen. 
 

2.) Kunnanjohtaja Antti Jämsén kertoi kuntarakenneselvityksen työryhmien raporttien tuloksista FCG 
Konsultointi Oy:n esityksen (27.3.2014) pohjalta. 

 
3.) Esittelyn/keskustelun aikana kysyttiin/kommentoitiin seuraavia asioita: 

 
- Kun aikaisemmin selvityksessä on puhuttu yhdestä (Kotka) tai kahdesta (Kotka ja Hamina) 

kaupungista, mutta nyt puhutaan yhdestä kunnasta, niin mikä on tämän kunnan nimi? 
Kunnanjohtajan vastaus: Kuntalain mukaan Suomessa on kuntia; myös Kotka on kunta. On parempi 
ilmaisu kuin kaupunki. Kaikkia koskee samanlainen lainsäädäntö. Jos yksi kunta, olisi Kotka. Jos 
kaksi kuntaa, olisivat Kotka ja Hamina. 
 

- Missä olisivat päivystävät lääkärit laitos- ja vuodeosastohoidon osalta? Jos kaikki vanhusten 
laitoshoito järjestetään Kotkassa, on kaukana. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan vastaus: Miehikkälässä on luovuttu vanhusten 
vuodeosastohoidosta ja siirrytty tehostettuun asumispalveluun, joka säilynee mahdollisissa 
kuntaliitoksissa. 
 

- Kun sähköisistä palveluista puhutaan, pitäisivät linkit ja yhteydet olla kylillä sellaisessa kunnossa, 
että ne toimivat. Nyt ongelmia sekä internetin että puhelimen kanssa.  
 

- Harmillista, että tällaiseen yleisötilaisuuteen on vähän kiinnostusta. Nyt kun pitäisi pystyä 
vaikuttamaan, kuntalaisia on valitettavan vähän. Selvitysaineisto vähän pettymys: näkyy yhden 
kunnan selvityksenä. Palvelupuoli tulee olemaan erittäin haasteellinen, jos sote-puolelta 60 % siirtyy 
muualle. Kun Miehikkälän osuus HYKS erva-alueella on 0,11 %, tullee tämä näkymään palvelujen 
karsimisena. Sähköiset palvelut oltava riittävän hyvät, että saadaan apua. Täällä 10–20 km:n matka 
saattaa tuntua pitkältä, mutta pohjoisessa se on vain henkäys.  
 

- Kyläkierroksilla on ollut yleensä paljon väkeä. Kun sote-kysymys on ratkaistu toista linjaa myöten, se 
on ehkä vienyt pois puhtia kuntarakennekeskustelusta; ei ole enää niin keskeinen asia kuin ennen 
sote-ratkaisua. Yllätti ehdotus palvelujen viemisestä pyörien päälle, kun aikaisemmin olleista 
kauppa-autoista on luovuttu ajan myötä. Olisi yllättävää, jos vaativia terveydenhuollonpalveluja 
käytäisiin antamaan autossa. 
 

- Kun Ylämaa liittyi Lappeenrantaan, kolme erilaista palvelua lähti pois, mm. terveyskeskus. Jos 
Kaakon kaksikko menisi Haminan syliin, jäisikö terveyskeskus? Onko ajateltu, että Virolahti ja 
Miehikkälä voisivat yhtyä? Syntyisi mahtava kunta, mitä kannattaisi miettiä. 

- Ylämaalla oli asukkaita reilut 1 000, Miehikkälässä on yli 2 000. Lääkäriliiton suosituksen mukaan 
1800 asukasta kohden vähintään yksi lääkärin virka 5 pv viikossa. Lääkärinpalveluja tarvitaan, mutta 
on riski, että menevät kauemmaksi. 
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- Tilaisuuden ajankohta ihmetyttää: työryhmien raportit eivät vielä valmiit. Vastaus: Ovat valmiit ja 
maanantaista 31.3. lähtien olleet Cursorin internetsivuilla. 
 

- Olisi haasteellista ajatella, että kaikki säilyisi ennallaan. Maailmassa on muutoksia kuntaliitoksista 
huolimatta: palvelut ovat siellä, minne kuntalaiset menevät. Ylämaalla olisi ollut haasteellista 
järjestää palveluja runsaalle tuhannelle henkilölle. Virolahden ja Miehikkälän yhteenliittäminen ei ole 
mikään ratkaisu; se ei muuta rahanliikkumista.  
 

- Elinvoimaisuus on tärkeä asia. Meneillään on paljon suunnitelmia, mutta oltava jalat maassa: uusia 
asukkaita ei tule pilvin pimein. Kun uusi moottoritie tulee, uusista työntekijöistä osa asuu yhä 
muualla. Voi tuoda myös haitallisia lieveilmiöitä – toivottavasti ei. Muurikkalan logistiikka-alueella ei 
ole vielä paljon tapahtunut.  

- Kunnanjohtaja: Rajalla työskentelevistä n. 40 % asuu Virolahdella tai Miehikkälässä. Jos nyt tulossa 
1 000 työpaikkaa ja siitä sama osuus, niin 400 asuisi Kaakonkulmalla. Ja kauppakeskuksiin tulee 
paljon työpaikkoja. Aluksi monet ajavat Kotkasta, Haminasta ja Lappeenrannasta, mutta kuinka 
kauan jaksaa ajaa? 
 

- Selvityksessä lukee tulevasta: ”nykyisten pienempien kuntakeskusten kehittämisen väheneminen”. 
Ei ole olemassa kuntaliitosta, jossa pienempien kuntaliitosten kehittäminen olisi jatkunut. 
Kauempana olevat kuntakeskukset ovat jääneet näivettymään; on ollut niiden alasajoa. 
 

- Mitä selvityksessä tarkoitetaan Kaakon kolmikolla? On uusi termi. Vastaus: Hamina, Virolahti ja 
Miehikkälä. 
 

- Jos olisimme yhtä kuntaa Virolahti ja Miehikkälä, emme kinastelisi. Ja jos meidät ympätään yhdeksi 
kunnaksi, valtuutettuja olisi 51, joista Miehikkälästä 1-2 ja Virolahdelta 2-3, mikä ei olisi demokratiaa. 
 

- Pakkoliitoksia ei ole suunniteltu eli meitä ei kukaan ymppää mihinkään. Itse teemme päätökset ja 
kannamme niistä vastuut. Kukaan ei tule ulkopuolelta päättämään. 
 
 

4.) Valtuuston puheenjohtaja Jari Heinonen päätti tilaisuuden ja arvioi, että ehkä syyskuussa tehdään 
päätös, lähdetäänkö viemään kuntaliitosselvitystä pitemmälle.  
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Mervi Liimatainen 
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