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Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitys: Virolahden kuntalaistilaisuus 

 

Aika: 28.4.2013 klo 18.00–19:20 

Paikka: Rajasali  

Läsnä: kaikkiaan 17 henkilöä (11 valtuutettua, kunnanjohtaja, seutuasiantuntija Mervi Lii-
matainen (Cursor Oy) sekä Kaakonkulman ja Kymen Sanomien toimittajat 

 
 

1. Valtuuston puheenjohtaja Seppo Kiri avasi tilaisuuden. Avaussanoissaan hän 
totesi asioiden olevan joko erittäin hyvin tai huonosti, koska illan teema oli saa-
nut liikkeelle vain vajaat parikymmentä ihmistä. Kuntarakenneselvityksen val-
tuustokäsittelyn hän kertoi mm. sote-ratkaisuista johtuen siirtyneen syksyyn.  

 
2. Kunnanjohtaja Osmo Havuaho esitteli FCG:n Jarkko Majavan, Aija Tuimalan ja 

Anssi Hietaharjun 15.4.2014 tekemän yhteenvedon kuntarakenneselvityksen 
keskeisistä tuloksista (liite 1). 

 
3. Yhteenveto kuntarakenneselvityksen esittelyn lomassa ja sen jälkeen esitetyistä 

kysymyksistä ja käydystä keskustelusta:  
 

a. Tuija Paalanen: Miksi ei ole selvitetty kuntaliitoksen mahdollisuutta Viro-
lahden, Miehikkälän ja Luumäen kesken? Kunnanjohtaja: Tämä selvitys-
kokoonpano ei vastaisi sen enempää valtiovallan taholta reunaehdoksi 
annettua työssäkäyntialuekriteeriä kuin väestöpohjavaadettakaan.  

 
b. Charles Nyberg: Aikaisemmin selvityksessä on puhuttu yhdestä tai kah-

desta kaupungista, mutta nyt puhutaan yhdestä tai kahdesta kunnasta. 
Mitkä niitten nimet olisivat? Ja miksi ei ole selvitetty samalla kaikkia mui-
takin liitosvaihtoehtoja? Kunnanjohtaja: Myös kaupungit ovat kuntia. Mi-
käli yhden kunnan malli toteutuisi, niin uuden kunnan nimi olisi Kotka ja 
mikäli kahden kunnan malli toteutuisi, niin uuden kunnan nimi olisi Hami-
na. Kaikkien variaatioiden selvittäminen ei tarkoituksenmukaista eikä 
edes mahdollista nykyisillä resursseilla. Itse asiassa nyt tehdyssä selvi-
tyksessä tuli arvioitua yhden ja kahden kaupungin mallin lisäksi myös se, 
millaiset mahdollisuudet Virolahdella on jatkaa itsenäisenä kuntana.  

 
c. Seppo Pirttimäki: Sote-ratkaisun muuttuminen tarkoittaa sitä, että myös 

kuntarakenneuudistuksen tarve tai edellytykset muuttuivat täysin. Sa-
maan aikaan tuoreet uutiset kertovat, että elinkeinopolitiikan kannalta 
pieni on kaunista. Meillä ei siis ole hirvenä kova kiire tehdä kuntaraken-
neuudistuksia. Ehkä ne jossain vaiheessa ovat ajankohtaisia, kunhan 
suuret laittavat ensin pesänsä kuntoon.  



 
d. Charles Nyberg: Miksi tässä tilaisuudessa on näin vähän osallistujia? 

Kuntalaiset eivät koe, että heitä kuunnellaan. Konsulttien tekeleet seka-
vaa löpinää. Kunnanjohtaja: Muidenkin kuntien kuulemistilaisuuksissa 
yleisömenestys on ollut vaatimaton. Selvitysprosessin kuluessa kuntalai-
silta tulleita kommentteja on varmasti kuunneltu herkällä korvalla. Moni-
mutkaisesta asiakokonaisuudesta on vaikea tehdä kovin helppolukuista 
raporttia, mutta kyllä konsulttien työryhmien raporttien pohjalta tekemät 
johtopäätökset ovat varsin selkeitä.  

 
e. Charles Nyberg: Tutkimuksetkin osoittavat, ettei tehokkuus kasva kunta-

koon kasvaessa.  
 

f. Tuija Paalanen: Ylämaalla ei ole oltu tyytyväisiä kuntaliitoksen tuloksiin. 
Miten Kouvolassa? Seppo Kiri: Myös Kouvolan reuna-alueilla on arvos-
teltu kuntaliitoksen seurauksia.  

 
g. Tuija Paalanen: Voisiko Virolahti jatkaa itsenäisenä kuntana? Seppo Kiri: 

Se taitaa tällä hetkellä olla päällimmäinen vaihtoehto.  
 

h. Seppo Pirttimäki: Kuntaliitosten piikkiin on isolta osalta laitettu aiheettakin 
sellaisia karsimisprosesseja, jotka olisivat toteutuneet tapahtui liitoksia tai 
ei.  

 
i. Tuija Paalanen: Miksi rahat eivät nyt riitä palvelujen ylläpitämiseen kylis-

sä, kun ne aikaisemmin alemman elintason tilanteessa riittivät? Kunnan-
johtaja: Kunnille on vuosikymmenten saatossa sälytetty paljon uusia teh-
täviä. Samoin vaatimustaso ja arvostukset ovat muuttuneet ja väki reuna-
alueilla on vähentynyt.  

 
j. Risto Kouki: Virolahti ei ole reuna-aluetta, päinvastoin.  

 
k. Sisko Ukkola-Paronen: Selvityksestä hyvä pohja tulevaisuuteen. Selvitys-

työn aikana on myös opittu tuntemaan naapureita entistä paremmin. 
Ajankohtaisin asia on nyt miettiä mitä rakenteita voisimme uudistaa ja 
muuttaa Kaakon kaksikossa, jotta voimme turvata nykyiset palvelut ja 
kehittää niitä entistäkin paremmiksi.  

 
4. Valtuuston puheenjohtaja Seppo Kiri päätti kuntalaisten kuulemistilaisuuden 

19.20.  
 
 

Muistion vakuudeksi 
 
 
Osmo Havuaho 
kunnanjohtaja 

 
 


