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Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – kuntarakenneselvitys 
 

Ohjausryhmän kokous 5 – 2013–2014 
 
Aika Maanantai 13.10.2014 klo 10.00 – 12.10. 
 
Paikka Eaglen auditorio, Kyminlinnantie 6, 1. krs, Kotka 
 
 
Osallistujat 
Kotkan kaupunki 

  Nina Brask, klo 12.05 asti Jari Elomaa, kokouksen pj. Marika Kirjavainen  
 Joona Mielonen  Pekka Posti, klo 12.05 asti Maritta Tinkanen, n. klo 12.07 asti   
 Kari Tiusanen  
  
Hamina kaupunki  

 Hannah Honkanen, klo 12.05 asti  Pentti Hämäläinen Kalervo Tulokas  
 
Pyhtään kunta Osmo Kallio, Pyhtää Sari Tjeder 

 
Virolahden kunta 

 Risto Kouki, Virolahti  Jukka Lappi  
 
Miehikkälän kunta 

 Tarja Alastalo   Jari Heinonen 
 
Henkilöstön edustajat 

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

Projektiryhmä/seutuvaliokunta + pj:t 

 Henry Lindelöf, klo 11.20 asti Olli Nuuttila  Osmo Havuaho    
 Antti Jämsén  Markku Saastamoinen Ville Virtanen   
  
Kotkan kaupunki  

 Sanna Koskimies 
 
 
Cursor Oy Mika Perttunen  Mervi Liimatainen, kokouksen sihteeri  

 
 
FCG Konsultointi Oy  

 Riitta Ekuri   Anssi Hietaharju Jarkko Majava    

 
Poissa:  Titta Erkkilä, Hamina Tapio Lepistö, Hamina Hannu Muhonen, Hamina 

  



 
 

   
 
     

 

 
 

ASIAT 
 
 
 

1.  Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
 Ehdotus:  Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen osallistujat. 
 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja 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. Valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset Kotka-Haminan seudulle ja  

 kuntarakenneselvityksen tuloksiin   
 
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 12.8.2014 
 

 Sote-uudistuksen päälinjoista ja sote-järjestämislain keskeisestä sisällöstä päästiin 
ratkaisuun kesäkuussa 2014. Lain on tarkoitus lähteä elokuussa lausuntokierrokselle ja 
tulla eduskunnan käsittelyyn syysistuntokaudella. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista 
vastaavien alueiden toiminnan on määrä alkaa 1.1.2017. 

 
 Palvelujen järjestämisvastuu on viidellä sosiaali- ja terveysalueella (sote-alue).  Sote-alue 

on kuntayhtymä, jonka rahoittavat siihen kuuluvat kunnat. Asukaslukuun perustuvassa 
maksussa otetaan huomioon mm. ikärakenne ja sairastavuus.  

 
 Sote-alue tekee kerran neljässä vuodessa järjestämispäätöksen. Siinä määritellään 

tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät, rahoituksen ja 
voimavarojen kohdentaminen, palvelurakenne ja periaatteet muualta hankittaville 
palveluille (ostopalveluille), sote-palvelujen laatu- ja palvelutaso, yhtenäiset käytännöt ja 
kielellisten oikeuksien toteuttaminen.    

 
 Palvelujen tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä. Tuottamis-vastuun 

edellytykset määritellään uudessa laissa. 
 
 Seutuvaliokunnan kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana ovat Kotkan-Haminan 

seudun kuntarakenneselvityksen sosiaali- ja terveystoimen työryhmän puheenjohtaja, 
palvelujohtaja Jorma Haapanen Kotkasta ja jäsen perusturvajohtaja Päivi Mattila 
Haminasta. 

 
./. Liitteenä ”Sote-uudistus, järjestämislain keskeinen sisältö”, hallitusneuvos Pekka 

Järvinen 25.6.2014. 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä keskustelee Kotkan-Haminan 

seudun sote-tilanteesta valtakunnallisen linjausten valossa. Kuntarakenneselvityksen 
ohjausryhmää informoidaan sote-tilanteesta. 

 
 Asian käsittely 
 
   FCG Konsultointi Oy:n johtava konsultti Jarkko Majava ja konsultti Anssi Hietaharju sekä 

palvelujohtaja Jorma Haapanen, Kotkan kaupunki, esittelivät asiaa. 
 
   Keskustelussa todettiin, että esitys sote-laista julkaistaan 18.8.2014, jonka jälkeen 

Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 
arvioi sote-uudistuksen vaikutuksia seudulle sekä ehdotusta jatkotoimenpiteiksi. 

 
 Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
  __________ 
  
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 8.10.2014 
 
 ./.  Liitteenä Esitys Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalliksi, Jorma 

Haapanen ja Annikki Niiranen 26.9.2014. 
 

 Ehdotus:  Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä keskustelee Kymenlaakson 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä uuden sote-lain puitteissa ja antaa asian 
Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän ja edelleen 
seutuvaltuuston tietoon. 

 
 Päätös:  Seutuvaliokunta totesi, että päätavoitteena on turvata palvelut alueella ja saada aikaan 

saneerattu keskussairaala. Asia merkittiin tietoon ja annetaan asian Kotkan-Haminan 
seudun kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän ja edelleen seutuvaltuuston tietoon. 



 
 

   
 
     

 

 
 

  __________ 
 
   
Ohjausryhmä 13.10.2014 
 
 

 ./.  Liitteenä Esitys Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalliksi, Jorma 
Haapanen ja Annikki Niiranen 26.9.2014. 

 
 
  Ehdotus: Ohjausryhmä kuulee esittelyn, merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen  
   seutuvaltuuston tietoon.   
 

 Asian käsittely 
 

   Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi Oy esitteli asiaa valtakunnallisesti ja  
   palvelujohtaja Jorma Haapanen, Kotka, Kymenlaakson tilannetta. Esitysten perusteella  
   käytiin laaja keskustelu. 
 
  
 Päätös: Ohjausryhmä totesi, että yksi tuotantoalue olisi ainoa järkevä vaihtoehto   
   Kymenlaaksossa.  Jorma Haapasen ja Annikki Niirasen esitys Kymenlaakson sosiaali- ja 
   terveyspalveluiden toimintamallista (26.9.2014) merkittiin tiedoksi ja annetaan  
   seutuvaltuuston tietoon. 
 
  
   Henry Lindelöf poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.



 
 

   
 
     

 

 
 

 
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. 

 
  __________ 
 
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 12.8.2014 
 

 Seutuvaliokunnan kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana ovat johtava konsultti 
Riitta Ekuri, FCG Konsultointi Oy ja Kotkan-Haminan kuntarakenneselvityksen 
taloustyöryhmän puheenjohtaja, talousjohtaja Kirsi Hämäläinen, Haminan kaupunki. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää kuulla syventävän talousanalyysin ja talouden 

tervehdyttämiskeinojen selvittäminen tilannekatsauksen ja antaa sen 
kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän tietoon. 

 
Asian käsittely:  
 Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCHG Konsultointi Oy, esitteli asiaa. 
 
Päätös: Seutuvaliokunta päätti, että talouden tervehdyttämiskeinojen selvitys tehdään koko 

seudusta niin, että tarkempi tarkastelu tehdään Kotkan, Haminan ja Virolahden 
taloudesta. 

  __________ 
 



 
 

   
 
     

 

 
 

 
Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 8.10.2014 
 
 Johtava konsultti Riitta Ekuri esittelee talouden tervehdyttämiskeinojen selvityksen 

tulokset kokouksessa.  
  
Ehdotus: Seutuvaliokunta kuulee talouden tervehdyttämiskeinojen selvityksen tulokset ja käy sen 

perusteella keskustelun. Selvitys annetaan Kotkan-Haminan seudun 
kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän tietoon ja edelleen seutuvaltuuston tietoon. 

 
Päätös: Seutuvaliokunta antaa talouden tervehdyttämiskeinojen selvityksen ohjausryhmän ja 

seutuvaltuuston tietoon. 
 

  __________ 
 
  Ohjausryhmä 13.10.2014 

 
   Ehdotus: Ohjausryhmä kuulee talouden tervehdyttämisselvityksen, merkitsee sen tiedoksi ja antaa 
     sen seutuvaltuuston tietoon.  
 

Asian käsittely:  
 Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCHG Konsultointi Oy, esitteli asiaa.    
 Esitykset tulevat Cursorin ryhmätyötilaan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  
    Nina Brask, Pekka Posti ja Hannah Honkanen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen  
    klo 12.05.



 
 

   
 
     

 

 
 

 
 

6.  Kuntarakenneselvityksen työryhmien tulokset 
 
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 12.8.2014 
 

 Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmien raportteja on käsitelty 
seutuvaliokunnan/kuntarakenneselvityksen projektiryhmän kokouksessa 3.3.2014 (§ 27), 
kuntarakenneselvityksen ohjausryhmässä 27.3.2014 (§  7) ja seutuvaltuustossa 
1.4.2014 (§ 5). Seutuvaltuusto merkitsi raportit tiedoksi ja piti tarpeellisena valtion sote-
ratkaisun huomioon ottamista tehtävässä selvityksessä. 

 
 Valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset Kotka-Haminan seudulle ja  
 kuntarakenneselvityksen tuloksiin on käsitelty tämän seutuvaliokunnan (12.8.2014) 

kokouksen §:ssä 49. 
 

Ehdotus:  Seutuvaliokunta ehdottaa kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle ja edelleen 
seutuvaltuustolle, että se lähettää selvityksen tulokset kuntiin ja kunnat ottavat kantaa 
siihen, että lähtevätkö kunnat neuvottelemaan mahdollisen uuden kunnan / kuntien 
yhdistymissopimuksesta.  

 
Asian käsittely: 
 
 Keskustelussa todettiin, että uuden sote-lain sisältö ja merkitys seudulle tulee olla selvillä 

ennen kuin seutuvaltuusto lähettää raportit kuntiin. Myös seudun talouden 
tervehdyttämiskeinojen selvityksen tulokset tulisivat olla tiedossa.  

 
Päätös: Kuntarakenneselvityksen tulokset viedään kuntiin, kun Kotkan-Haminan seudun talouden 

tervehdyttämiskeinojen selvitys on tehty ja sote-ratkaisu sekä sen vaikutukset ovat 
tiedossa. 

    __________ 
 
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 8.10.2014 

 
Ehdotus:  Seutuvaliokunta ehdottaa kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle ja edelleen 

seutuvaltuustolle, että se lähettää selvityksen tulokset kuntiin ja kunnat ottavat kantaa 
siihen, että lähtevätkö kunnat neuvottelemaan mahdollisen uuden kunnan / kuntien 
yhdistymissopimuksesta.  

 
Asian käsittely: 
 Keskustelussa todettiin, että sote-järjestämislaki, kuntalaki ja valtionosuusuudistus 

saattavat vaikuttaa kuntien tulevaisuuteen niin paljon, että vielä ei ole tarpeeksi tietoa, 
jotta voitaisiin ottaa kantaa mahdolliseen jatkoon.  

 
Päätös: Seutuvaliokunta päätti esittää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle ja edelleen 

seutuvaltuustolle, että kuntarakenneselvityksen tulokset annetaan tässä vaiheessa vain 
tiedoksi seudun kunnille ja asiaan palataan, kun tarvittavat tiedot on saatu. 

 __________ 
 

  Ohjausryhmä 13.10.2014 
 
    Kuntarakenneselvityksen työryhmien raportit on käsitelty ohjausryhmän 27.3.2014  
    kokouksessa. Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi Oy, käy tuloksia tiivisti  
    läpi tämän hetken uuden tiedon valossa. 
 
   Ehdotus: Raportit annetaan seutuvaltuuston kautta tiedoksi seudun kunnille. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 
  Maritta Teittinen poistui tämän asian käsittelyn aikana n. klo 12.07.



 
 

   
 
     

 

 
 

 
 
 

7. 11.11.2014 Seutufoorumin ohjelma 
 
 
 Seutuvaliokunta/kuntarakenneselvityksen projektiryhmä 8.10.2014 
   Seutufoorumi on päätetty (svlk 12.8.2014 § 52) pitää 11.11.2014 klo 9-12 (klo 8.30 

kahvi) Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitykseen liittyen. Paikkana on Kotkan 
Höyrypanimo. 

 
 ./.  Liitteenä on tilaisuuden alustava ohjelma. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta merkitsee ohjelman tiedoksi ja antaa sen Kotkan-Haminan seudun 

kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän ja seutuvaltuuston tietoon. 
 
 Päätös:  Päätettiin hyväksyä alustava ohjelma, joka täsmentyy vielä teemalla, ja antaa se 

kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän ja seutuvaltuuston tietoon. 
 

 __________ 
 
  Ohjausryhmä 13.10.2014 

 
   ./. Liitteenä on täsmentynyt 11.11.2014 seutufoorumin ohjelma. 
 
   Ehdotus: Merkitään tiedoksi ja annetaan seutuvaltuuston tietoon. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 
 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

 
  Ei ollut. 
 
 

9. Seuraava kokous  
  
 Ehdotus:  Ohjausryhmä keskustelee, onko tarvetta vielä kokoontua, ja tarvittaessa päättää uuden 

kokoontumisajan. 
  

 Asian käsittely: 
  Puheenjohtaja totesi, että on tarvetta vielä kokoontua, mutta ajankohtaa määräytyy  
  myöhemmin 
     
 Päätös:  Ei päätetty uutta kokouspäivää.  
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 
   Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 12.10. 
 
 
 
 
  Jari Elomaa, pj.  Mervi Liimatainen, siht. 

 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
   
  Joona Mielonen  Kalervo Tulokas 


