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KOKOUSAIKA 15.4.2014 klo14:00 - 15:20 

 
KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 

 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
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Työnantajan edustajat: 
Lääti Antero, kaupungininsinööri 
Muhonen Hannu, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Ollonen Liisa, työsuojelupäällikkö vs. 
Päiviö Eeva, sivistystoimenjohtaja 
Salo Eija, henkilöstöjohtaja 
 
 
Henkilöstön edustajat: 
Alppirinne Anneli, Haminan JHL ry 
Hannola Katri, Tehy ry 
Hietala Helvi, SuPer ry, vapaalla 
Hämäläinen Rauno, työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö, vapaalla klo 15:00 jälk. 
Vierikko Ritva, Haminan JHL ry 
Koskela Markku, Haminan JHL ry 
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Björk Kaisa 
Kervinen Arja 
Kurvi Anne 
Suikkanen Jaana 
Tahvanainen Airi 
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 Dnro     208/2013 
 
16 § KUNTARAKENNESELVITYS 

 
Kaupunginhallitus 23.9.2013 § 300 

 
Uusi kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Lain 4 §:n mukaan 
kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää 4 §:ssä sääde-
tyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä 
4c – 4 f §:ssä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Kaikki Etelä-
Kymenlaakson kunnat ovat selvitysvelvoitteen alaisia lain 4 d §:n nojal-
la. Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marras-
kuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b §:n mu-
kaisesti kuntien yhdistymistä.  
 
Seutuvaliokunta on valmistellut yhdistymisselvityksen laatimista Etelä-
Kymenlaakson kuntien osalta yhteistyössä FCG Konsultointi Oy:n 
kanssa. Seutuvaltuusto ehdottaa seudun kunnille, että 
 

 Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Viro-
lahden kunnat tekevät yhteisen kuntarakennelain mukaisen kun-
tajakoselvityksen, jonka perusteella Kotkan-Haminan seudulle 
muodostettaisiin yksi noin 87.000 asukkaan kaupunki. 
 

 Kuntarakennelain mukaisen kuntajakoselvityksen ohella edellä 
mainitut kaupungit ja kunnat selvittävät samanaikaisesti niin sa-
nottua kahden kaupungin vaihtoehtoa, jossa Kotka ja Pyhtää 
muodostaisivat Suur-Kotkan kokonaisuuden sekä Hamina, Mie-
hikkälä ja Virolahti Suur-Haminan kokonaisuuden. Kahden kau-
pungin mallissa kuvataan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenteet sote-järjestämislaista annettujen linjausten mukaisesti. 
 

 Mikäli seudun kaupungit ja kunnat päättävät lähteä ehdotettuun 
kuntajakoselvitykseen, ne nimeävät sen ohjausryhmään edusta-
jat luottamushenkilöistä seuraavasti: Kotka 7, Hamina 4, Pyhtää 
2, Virolahti 2 ja Miehikkälä 2 edustajaa. Seutuvaliokunnalla on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. 
 

 Seutuvaliokunta toimii valmistelutyön koordinoijana ja raportoi 
työstä seutuvaltuustolle, joka tekee ehdotukset seudun kaupun-
geille ja kunnille jatkotoimenpiteistä. 
 

 Seudun kaupungit ja kunnat päättävät, että selvitykseen haetaan 
valtiovarainministeriöltä avustusta ja valtuuttavat Cursor Oy:n 
toimimaan käytännön toimijana. 

 
Valmistelija: Kaupunginsihteeri Jorma Seppänen, puh. 040 5640 206. 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että  
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- Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Viro-
lahden kunnat tekevät yhteisen kuntarakennelain mukaisen kun-
tajakoselvityksen, jonka perusteella Kotkan-Haminan seudulle 
muodostettaisiin yksi noin 87.000 asukkaan kaupunki. 
 

- Kuntarakennelain mukaisen kuntajakoselvityksen ohella edellä 
mainitut kaupungit ja kunnat selvittävät samanaikaisesti niin sa-
nottua kahden kaupungin vaihtoehtoa, jossa Kotka ja Pyhtää 
muodostaisivat Suur-Kotkan kokonaisuuden sekä Hamina, Mie-
hikkälä ja Virolahti Suur-Haminan kokonaisuuden. Kahden kau-
pungin mallissa kuvataan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenteet sote-järjestämislaista annettujen linjausten mukaisesti. 
 

- Mikäli seudun kaupungit ja kunnat päättävät lähteä ehdotettuun 
kuntajakoselvitykseen, ne nimeävät sen ohjausryhmään edusta-
jat luottamushenkilöistä seuraavasti: Kotka 7, Hamina 4, Pyhtää 
2, Virolahti 2 ja Miehikkälä 2 edustajaa. Seutuvaliokunnalla on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. 
 

- Seutuvaliokunta toimii valmistelutyön koordinoijana ja raportoi 
työstä seutuvaltuustolle, joka tekee ehdotukset seudun kaupun-
geille ja kunnille jatkotoimenpiteistä. 
 

- Seudun kaupungit ja kunnat päättävät, että selvitykseen haetaan 
valtiovarainministeriöltä avustusta ja valtuuttavat Cursor Oy:n 
toimimaan käytännön toimijana. 

 
Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään neljä edustajaa. 
 
Kaupunginhallituksen käsittely 
 
Elina Inkeroinen esitti, että ohjausryhmään nimetään Tapio Lepistö va-
rajäsenenään Timo-Jussi Talsi ja Hannah Jurvansuu varajäsenenään 
Elina Inkeroinen.  
 
Peter Muurman esitti, että Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehik-
kälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat laativat uuden kuntarakennelain 
määräämät ja sen mukaiset selvitykset virkamiestyönä. FCG Konsul-
tointi Oy:n palkkaamisesta kyseiseen tehtävään luovutaan. 
 
Jaakko Koskinen esitti, että ohjausryhmään nimetään Kalervo Tulokas 
varajäsenenään Jaakko Koskinen. 
 
Pentti Hämäläinen esitti, että ohjausryhmään nimetään Titta Erkkilä va-
rajäsenenään Pentti Hämäläinen. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Peter Muurmanin esitystä ei ole kannatettu, 
joten se raukeaa. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Lisäksi kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: 
 
Tapio Lepistö  varajäsen Timo-Jussi Talsi 
Hannah Jurvansuu varajäsen Elina Inkeroinen 
Kalervo Tulokas varajäsen Jaakko Koskinen 
Titta Erkkilä   varajäsen Pentti Hämäläinen. 
 
Peter Muurmanin pyynnöstä pöytäkirjaan merkittiin hänen eriävä mieli-
piteensä. 
 
_______________ 
 

Kaupunginvaltuusto 15.10.2013 § 119 

 
Kaupunginhallituksen esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että  
 
- Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Viro-

lahden kunnat tekevät yhteisen kuntarakennelain mukaisen kun-
tajakoselvityksen, jonka perusteella Kotkan-Haminan seudulle 
muodostettaisiin yksi noin 87.000 asukkaan kaupunki. 
 

- Kuntarakennelain mukaisen kuntajakoselvityksen ohella edellä 
mainitut kaupungit ja kunnat selvittävät samanaikaisesti niin sa-
nottua kahden kaupungin vaihtoehtoa, jossa Kotka ja Pyhtää 
muodostaisivat Suur-Kotkan kokonaisuuden sekä Hamina, Mie-
hikkälä ja Virolahti Suur-Haminan kokonaisuuden. Kahden kau-
pungin mallissa kuvataan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenteet sote-järjestämislaista annettujen linjausten mukaisesti. 
 

- Mikäli seudun kaupungit ja kunnat päättävät lähteä ehdotettuun 
kuntajakoselvitykseen, ne nimeävät sen ohjausryhmään edusta-
jat luottamushenkilöistä seuraavasti: Kotka 7, Hamina 4, Pyhtää 
2, Virolahti 2 ja Miehikkälä 2 edustajaa. Seutuvaliokunnalla on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. 
 

- Seutuvaliokunta toimii valmistelutyön koordinoijana ja raportoi 
työstä seutuvaltuustolle, joka tekee ehdotukset seudun kaupun-
geille ja kunnille jatkotoimenpiteistä. 
 

- Seudun kaupungit ja kunnat päättävät, että selvitykseen haetaan 
valtiovarainministeriöltä avustusta ja valtuuttavat Cursor Oy:n 
toimimaan käytännön toimijana. 

 
Kaupunginvaltuuston käsittely 
 
Puheenvuoroja käyttivät Hannu Järvinen, Pirkko Parjanen, Elina Inke-
roinen, Jaakko Koskinen, Katja Andrejev, Peter Muurman, Milko Niemi 
ja Jorma Kasari, joka esitti, että kaupunginvaltuusto pidetään kuntaja-
koselvityksestä ajan tasalla, Hannu Järvinen kannatti Jorma Kasarin 
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esitystä.  Lisäksi puheenvuoroja käyttivät Olavi Muuronen, Jouko Ylä-
jääski, Ritva Hauhia, Seppo Riiheläinen ja Jaana Suikkanen. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tämän jälkeen Jorma Kasari esitti Hannu Järvisen kannattamana toi-
vomusponnen, että valtuustolle järjestetään satunnaisesti iltakoulutyyli-
siä tiedotustilaisuuksia selvitystyön etenemisestä. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ponsi hyväksyä yksimielisesti. Tä-
män jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt yksimie-
lisesti Jorma Kasarin esittämän ponnen. 
 
_______________ 
 
Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti ovat saaneet päätök-
seen kuntarakennelain edellyttämän kuntarakenneselvityksen. Selvitys-
työn tavoitteena oli toteuttaa lain edellyttämä tavoite sekä antaa tarvit-
tavat tiedot kuntien kuntarakennemuutoksia koskevan päätöksenteon 
tueksi.  
 
Selvityksen tavoitteena oli tuottaa aineistoa sekä yhden kunnan että 
kahden kunnan malliin, joiden pohjalta kunnat voivat tehdä päätökset 
etenemisestä mahdollisiin kuntaliitosneuvotteluihin. 
 
Valmistelevina taustaselvityksen tekijöinä olivat viranhaltijoista koostu-
vat alatyöryhmät: 

 Sosiaali- ja terveystoimi (pj. Jorma Haapanen, Kotka) 

 Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi  (pj. Hannele Ylinen, Kotka) 

 Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut (pj. Matti Filppu, Hamina) 

 Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä (pj. Kirsi Hä-
mäläinen, Hamina). 

 MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (pj. Markku Hannonen, 
Kotka) 

 Elinvoimaisuustyöryhmä (pj. Olli Nuuttila, Pyhtää) 

 Viestintä- ja demokratiatyöryhmä (pj. Kari Makkonen, Kotka). 
 
Viranhaltijatyöryhmät valmistelivat oman vastuualueensa osalta selvi-
tyksen lokakuu 2013 - maaliskuun 2014 välisenä aikana. 
 
Tietoa kuntarakenneselvityksestä ja työryhmien raporteista Cursor Oy:n 
nettisivulla Cursor -> Kotkan-Haminan seutu -> Seutuyhteistyö -> Kun-
tarakenneselvitys -> Työryhmien raportit 
http://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seutu-
seutuyhteistyo/kuntarakenneselvitys 
 
Esityslistan mukana lähetetään FCG:n laatima yhteenveto Kotkan-
Haminan seudun kuntarakenneselvityksestä.  
 
 

http://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seutu-seutuyhteistyo/kuntarakenneselvitys
http://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seutu-seutuyhteistyo/kuntarakenneselvitys
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Ehdotus: 
Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle Kotkan-
Haminan seudun kuntarakenneselvityksestä. 
 
Yhteistyötoimikunnan päätös: 
Yhteistyötoimikunta ei pitänyt tarpeellisena lausunnon antamista vaan 
merkitsi Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen tietoonsa 
saatetuksi. 
 
_________  
 
Kaupunginhallitus 

 
   

 
  
 


