
 
 

Kotkan-Haminan seutu   Pöytäkirja  
  
    6.5.2014   

   

  
 

 
 

 

Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – kuntarakenneselvitys 
 

Ohjausryhmän kokous 4 – 2013-2014 
 
Aika Torstai 6.5.2014 klo 9.00 – 9.35 
Paikka Eaglen auditorio, Kyminlinnantie 6, 1. krs, Kotka 

 
Osallistujat 
Kotkan kaupunki 

  Nina Brask    Jari Elomaa, kokouksen pj. Marika Kirjavainen  
 Joona Mielonen  Maritta Tinkanen  
  
Hamina kaupunki  

 Hannah Jurvansuu Kalervo Tulokas  
 
Pyhtään kunta Sari Tjeder 

 
Virolahden kunta 

 Jukka Lappi 
 
Miehikkälän kunta 

 Tarja Alastalo   Jari Heinonen 
 
Henkilöstön edustajat 

 JHL ry, Pirjo Mussalo, Kotka  
 Juko ry, Minna Paavola, Kotka 
 Tehy ry, Minna Savolainen, Virolahti 
 TJN/SuPer ry, Sari Autio, Miehikkälä    
 

Projektiryhmä/seutuvaliokunta + pj:t 

 Henry Lindelöf   Hannu Muhonen Olli Nuuttila 
 Osmo Havuaho   Antti Jämsén  Markku Saastamoinen   
 
Cursor Oy Mika Perttunen  Mervi Liimatainen, kokouksen sihteeri  

 
FCG Konsultointi Oy  

 Anssi Hietaharju Jarkko Majava 

 
Poissa:  Pekka Posti, Kotka Kari Tiusanen, Kotka  

 Titta Erkkilä, Hamina Tapio Lepistö, Hamina 
 Osmo Kallio, Pyhtää  Risto Kouki, Virolahti  
 Anne Kurvi, Jyty ry, Hamina 

  
ASIAT 
 

1.  Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
 Ehdotus:  Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan kokouksen osallistujat. 
  
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sihteeri totesi kokouksen osallistujat.  



 
 

   
 
     

 

 
 

 
  

2.  Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 
 Ehdotus:  Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 
 

3.  Pöytäkirjan tarkastajien valita 
 
 Ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkistavat pöytäkirjan sähköisesti ja  
  allekirjoittavat seuraavassa kokouksessa. 
 
 Päätös: Valittiin Joona Mielonen ja Kalervo Tulokas. 
 
 
 

4.  Kotkan – Haminan seudun kuntarakenneselvityksen aikataulu 
 
Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 6.5.2014 

 
   Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto piti 1.4.2014 kokouksessaan tarpeellisena  
   valtion sote-ratkaisun huomioon ottamista seudun kuntarakenneselvityksessä, ja peruutti 
   toukokuulle ajatellun seutuvaltuuston kokouksen. Alkuperäisen aikataulun mukaan  
   kuntarakenneselvitys olisi mennyt toukokuun seutuvaltuustosta seudun kuntiin.  
   
    Alustava aikataulu:  
    -Toukokuun loppuun mennessä valtakunnallinen sote-ratkaisun linjaukset 
    -Kesäkuussa projektiryhmän/seutuvaliokunnan ja sote-työryhmän yhteinen 

tilannepalaveri ja jatkotyön pohdinta 
    -Elokuussa - syyskuussa projektiryhmä/seutuvaliokunta ja ohjausryhmä   
    -Syyskuussa seutufoorumi ja seutuvaltuuston toimesta selvityksen lähettäminen kuntiin 
 
  Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä päättää   
    kuntarakenneselvityksen jatkoaikataulusta, jonka se esittää kuntarakenneselvityksen  
    ohjausryhmän hyväksyttäväksi. 
 
 Päätös:   Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä kokoontuu seuraavan kerran 

elo-syyskuussa. Seutufoorumi pidetään tarvittaessa syksyllä.   
 

  __________ 
 
Ohjausryhmä 6.5.2014 
 
  Ehdotus: Merkitään tiedoksi kuntarakenneselvityksen aikataulu ja päätetään seuraava  
    ohjausryhmän kokous. 
 
  Asian käsittely: 
  
   Kuntarakenneselvityksen projektiryhmän puheenjohtaja Henry Lindelöf kertoi   
   selvityksen aikataulusta: projektiryhmä kokoontuu seuraavaksi elokuussa ja  
   seutuvaltuusto on syyskuussa 
 
  Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 15.9. klo 13.   
 



 
 

   
 
     

 

 
 

   
5. Kuntarakenneselvityksen talouden tervehdyttämiskeinojen selvitys 

 
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 6.5.2014 

 
   Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksessä on haettu ja saatu Valtioneuvoston 

10 000 €:n avustus uuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseksi. Ko. 
selvitys ei sisälly alkuperäiseen FCG Konsultointi Oy:n tarjoukseen, joten siitä on 
pyydetty ja saatu tarjous.  

 
   Hyväksytyn tarjouksen mukaan selvitys toteutetaan seuraavasti: 

- tilinpäätösanalyysien syventäminen 
- haastattelut (johtavat viranhaltijat ja/tai luottamushenkilöt) 
- analyysin ja haastattelujen sekä asiantuntijatyön perusteella laaditaan selvitys, jossa 

esitellään havaitut tervehdyttämiskeinot, keinojen käyttöönottamisen edellyttämät 
toimenpiteet sekä arvioitu vaikutus uuden kunnan talouteen ja toimintaedellytyksiin. 

 
Hinta 9 600 € (+ alv) pitää sisällään 9,5 työpäivää, hintaan 1 012,50 €/pv (+ alv). 
 
FCG:n ilmoituksen mukaan ko. selvitystä ei ole aloitettu. FCG haluaisi tarkennuksen, 
tehdäänkö ko. selvitys vain Kotkan ja Virolahden osalta vai koko viiden kunnan 
muodostamaa yhtä kuntaa koskien. 
 

 Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä päättää, miten talouden 
tervehdyttämiskeinojen selvitys tehdään.  

 
 Päätös:  Päätettiin, että talouden tervehdyttämiskeinojen selvitys tehdään 

seutuvaliokunnan/kuntarakenneselvityksen projektiryhmän johdolla niin, että työn tekee 
FCG yhdessä taloustyöryhmän kanssa. Työssä otetaan huomioon sote-ratkaisun 
vaikutus. 

   
  __________ 

 
Ohjausryhmä 6.5.2014 
 

 Ehdotus:  Merkitään tiedoksi, että talouden tervehdyttämiskeinojen selvitys tehdään 
seutuvaliokunnan/kuntarakenneselvityksen projektiryhmän johdolla niin, että työn tekee 
FCG yhdessä taloustyöryhmän kanssa. Työssä otetaan huomioon sote-ratkaisun 
vaikutus. 

 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 
 

6. Kuntarakenneselvityksen kuntalaisinfojen palaute 
 

Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 6.5.2014 
 
  Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen kuntalaisinfot on pidetty 10.4.  
  Miehikkälässä, 15.4. Kotkassa, 16.4. Haminassa, 22.4. Pyhtäällä ja 28.4. Virolahdella.  

  
 ./.  Liitteenä kuntalaisinfojen muistiot. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä merkitsee muistiot tietoonsa 

saatetuiksi ja esittää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle, että se kuulee FCG:n 
yhteenvedon tilaisuuksista. 

 
 Päätös:  Päätettiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 
  __________ 



 
 

   
 
     

 

 
 

Ohjausryhmä 6.5.2014 
 

 Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä merkitsee muistiot tietoonsa 
saatetuiksi ja esittää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle, että se kuulee FCG:n 
yhteenvedon tilaisuuksista. 

  
  Asian käsittely: 
   Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG esitteli kuntalaistilaisuuksien yhteenvedon, joka  
   on liitteenä. Keskustelussa todettiin, että kuntarakenneselvitys ja sen tulokset tuntuvat  
   kuntalaisista vaikeilta hahmottaa ja ottaa antaa. 
 

 Päätös:  Merkittiin tietoon saatetuiksi kuntalaistilaisuuksien yhteenveto.  FCG tuottaa Cursorin 
sivuille helppolukuisen tekstin siitä, miksi kuntarakenneselvitys tehdään ja mitkä ovat sen 
tulokset. 

 
 

7. Yhteistoimintaelinten palaute kuntarakenneselvitykseen 
 

 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 6.5.2014 
 
    Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen päätti edellisessä kokouksessaan 

27.3. esittää seudun kuntien yhteistoimintaelimille, että ne käsittelevät 
kuntarakenneselvityksen työryhmien raportit omissa kokouksissaan. Käsittelyjen 
pöytäkirjanotteet pyydettiin toimittamaan 6.5. klo 8.30 mennessä. 

  
 ./.  Liitteenä ne pöytäkirjanotteet, jotka on saatu ennen kokousta. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä merkitsee pöytäkirjanotteet 

tietoonsa saatetuiksi ja esittää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle ne tiedoksi. 
 
 Päätös:  Päätettiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.   
  __________ 

 
Ohjausryhmä 6.5.2014 
 

 Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä merkitsee pöytäkirjanotteet 
tietoonsa saatetuiksi ja esittää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle ne tiedoksi. 

  
  Asian käsittely: 
   Kokouksessa todettiin, että kaikki seudun kunnat ovat yhteistoimintaelimissään  
   käsitelleet kuntarakenneselvityksen työryhmien raportit: Virolahden pöytäkirjanote  
   käsittää myös Miehikkälän (=Kaakon kaksikko) ja Kotkassa on käsitelty 25.4., mutta  
   pöytäkirjanote oli vasta tullut kokouksen sihteerille. 

 
 Päätös:  Merkittiin. 
 
 

8.  Muut esille tulevat asiat 
   Ei ollut 
 

9.   Kokouksen päättäminen  
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35. 
 
 
 
  Jari Elomaa, pj.  Mervi Liimatainen, siht. 

 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
   
  Joona Mielonen  Kalervo Tulokas 


