Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – kuntarakenneselvitys
Hyväksytty ohjausryhmässä 2.12.2013

Viestintäsuunnitelma
Taustaa ja tavoite:
Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat aloittivat
kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen ohjausryhmän kokouksella 3.10.2013.
Laajemmin selvitys käynnistyi Seutufoorumi-tilaisuudella 8.10.2013 Merikeskus Vellamossa, jonne oli
kutsuttu kaikki seudun kaupungin- ja kunnanvaltuutetut, kaupungin- ja kunnanhallituksen jäsenet,
kaupunkien ja kuntien johtoryhmät sekä seutuvaltuuston jäsenet.
Samanaikaisesti selvitetään sekä yhden suuren kaupungin muodostumista viiden kunnan pohjalta että
kahden kaupungin (Kotka-Pyhtää ja Hamina-Virolahti-Miehikkälä) muodostumista.
Työtä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu luottamushenkilöitä kaikista viidestä kunnasta.
Kuntarakenneselvityksen projektiryhmänä on seudun kaupungin- ja kunnanjohtajista koostuva
seutuvaliokunta, joka toimii valmistelutyön koordinoijana ja tekee esitykset ohjausryhmälle.
Ohjausryhmän esitys menee seutuvaltuuston kautta seudun kuntiin päätettäväksi.
Lisäksi perustettiin seitsemän kuntien viranhaltijoista koostuvaa palvelutyöryhmää, joista yksi on
viestintä- ja demokratiatyöryhmä.
Sen tehtävänä on ensi vaiheessa laatia kuntarakenneselvityksen viestintäsuunnitelma, jonka tavoitteena
varmistaa, että keskeiset kohderyhmät kuten kuntien asukkaat, kuntien työntekijät, kuntien
luottamushenkilöt, media ja muut keskeiset sidosryhmät saavat olennaisen tiedon
kuntarakenneselvityksen etenemisestä.
Tietoa pitää jakaa mahdollisimman nopeasti, avoimesti ja myös vuorovaikutteisesti siten, että kaikkien
kohderyhmien edustajilla on mahdollisuus ottaa kantaa selvityksen sisältöön ja etenemiseen.
Viestinnän vuorovaikutteisuutta edesautetaan mm. käyttämällä sosiaalisen median välineitä, kuten
Facebookia ja Twitteriä.
Myös muiden, jo aikaisemmin kuntarakenneselvityksissä mukana olleiden kuntien kokemuksia
hyödynnetään viestintää toteutettaessa.
Toimenpiteet:
1. Muistiot ja pöytäkirjat
Jotta tiedon jakaminen kuntarakenneselvityksestä on mahdollisimman avointa, tulee
ohjausryhmän pöytäkirjojen olla julkisesti luettavissa Cursorin verkkosivuilta,
http://www.cursor.fi/seudun_kehittaminen/kuntarakenne
Sama koskee työryhmien väli- ja loppuraportteja sekä yhteisten seminaarien aineistoja ja niissä
pidettyjä puheenvuoroja.
Kaikki em. materiaali viedään verkkosivulle vähintään viikon kuluessa ko. ryhmän kokouksesta.
Kunkin kunnan omalta etusivulta on linkki Cursorin kuntarakennesivulle.
2. Yleisötilaisuudet ja muu viestintä kuntalaisille
Jokaisessa kunnassa järjestetään kuntarakenneselvityksen aikana 1-2 yleisötilaisuutta, jossa ko.
kunnan edustajat ohjausryhmässä, projektiryhmässä ja palvelutyöryhmissä kertovat selvityksen
sen hetkisestä tilanteesta. Mahdollisimman monessa tilaisuudessa on läsnä myös konsulttiyritys
FCG:n edustaja.
Tilaisuudet järjestetään vuorovaikutteisiksi siten, että kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida
ja vaikuttaa selvityksen etenemiseen ja sisältöön. Kuntalaisten mielipiteet kirjataan ylös ja
raportoidaan ohjaus- ja projektiryhmille..
Tilaisuuksista tiedotetaan riittävän aikaisin etukäteen kuntalaisille mahdollisimman kattavasti
paikallismedian ja kuntien omien sähköisten tiedotuskanavien, kuten verkkosivujen ja sosiaalisen
median kautta.

Kuntalaisille tarjotaan lisäksi mahdollisuus antaa palautetta ja kertoa mielipiteensä selvityksen
etenemisestä Cursorin sivuilla olevan palautelomakkeen välityksellä.
Kuntien asukkaille järjestetään selvityksen aikana myös aihetta käsittelevä kysely.
3. Henkilöstötilaisuudet ja muu sisäinen tiedotus
Jokaisessa kunnassa järjestetään kuntarakenneselvityksen aikana 1-2 henkilöstötilaisuutta, jossa
ko. kunnan edustajat ohjausryhmässä, projektiryhmässä ja palvelutyöryhmissä kertovat
selvityksen sen hetkisestä tilanteesta.
Tilaisuudet järjestetään vuorovaikutteisiksi siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida
ja vaikuttaa selvityksen etenemiseen ja sisältöön. Henkilöstön mielipiteet kirjataan ylös ja
raportoidaan ohjaus- ja projektiryhmille.
Lisäksi henkilöstölle tiedotetaan säännöllisesti selvityksen etenemisestä kunkin kunnan omilla
sisäisen viestinnän välineillä (uutiskirjeet, intranet, sähköpostijakelu, työpaikkakokoukset jne.)
4. Luottamushenkilöille tarkoitetut tilaisuudet
Jokaisessa kunnassa järjestetään kuntarakenneselvityksen aikana 1-2 valtuustoseminaaria,
jossa ko. kunnan edustajat ohjausryhmässä, projektiryhmässä ja palvelutyöryhmissä kertovat
selvityksen sen hetkisestä tilanteesta. Mahdollisimman monessa tilaisuudessa on läsnä myös
konsulttiyritys FCG:n edustaja.
Tilaisuudet järjestetään vuorovaikutteisiksi siten, että valtuutetuilla on mahdollisuus kommentoida
ja vaikuttaa selvityksen etenemiseen ja sisältöön. Valtuutettujen mielipiteet kirjataan ylös ja
raportoidaan ohjaus- ja projektiryhmille.
Lisäksi kuntarakenneselvityksen aikana järjestetään 1-2 Seutufoorumia, joihin kutsutaan kaikki
seudun kaupungin- ja kunnanvaltuutetut, kaupungin- ja kunnanhallituksen jäsenet, kaupunkien ja
kuntien johtoryhmät sekä seutuvaltuuston jäsenet. Seutufoorumeissa on läsnä myös
konsulttiyritys FCG:n edustaja. Seuraava Seutufoorumi järjestetään 9.4.2014.
5. Tiedotteet
Kuntarakenneselvityksen viestinnästä vastaa ohjausryhmän puheenjohtaja, jota avustaa
viestintä- ja demokratiatyöryhmä.
Käytännössä esim. tiedotteiden laadinnasta vastaavat ohjausryhmän sihteeri Mervi Liimatainen
ja/tai viestintä- ja demokratiatyöryhmän puheenjohtaja Kari Makkonen.
Tiedotteita laaditaan säännöllisesti selvityksen edetessä ja vähintään jokaisen ohjausryhmän
kokouksen jälkeen.
Kaikki tiedotteet jaetaan paikallisille tiedotusvälineille (Kymen Sanomat, Kymenlaakson radio,
Kaupunkilehti Ankkuri, Kaupunkilehti Reimari, Iskelmä-Kaakko, Kaakonkulma ja Loviisan
Sanomat/Pyhtäänlehti) ja julkaistaan sekä kuntien verkkosivuilla että Cursorin sivulla
http://www.cursor.fi/seudun_kehittaminen/kuntarakenne
Tiedotteet lähetetään myös keskeisille sidosryhmille (kuntien tytäryhtiöt ja liikelaitokset,
kuntayhtymät, seurakunnat, järjestöt, palveluntuottajat yms.)
Tiedotteet pyritään lähettämään lisäksi halukkaille tilaajille.
6. Muu viestintä
Ohjausryhmän, projektiryhmän ja työryhmien sisäinen tiedonkulku asioista, jota ei ole tarkoitettu
julkisuuteen, järjestetään Cursorin ryhmätilassa (ekstranet).

