
Hamina, Kotka, Vironlahti, Pyhtää ja Miehikkälä KUNTIEN KUNTAJAKOSELVITYS 2013–2014   

Työsuunnitelmaluonnos, 25.9.2013  

Vaihe Tehtävät Osallistujat Ajankohta 

Ehdotetun 
kuntaliitosselvityksen 
hyväksyminen 

Kaupunkien ja kuntien valtuustojen päätös 
kuntarakennelain mukaisen kuntaliitosselvityksen 
toteuttamisesta 

hallitusten 
esitykset,  
Valtuustot 

9/13 

Ohjausryhmän 
perustaminen 

Selvitykselle perustettavan ohjausryhmän jäsenten 
nimeäminen 

Hallitukset 9/13 

Selvityksen käynnistys  
ja organisointi 

Selvityksen lähtökohtatavoitteiden, aikataulun ja 
organisoinnin sopiminen 
Toimialatiedon saamisen varmistaminen esim. 
Valmistelutyöryhmien perustamisesta sopiminen 
Viestinnästä sopiminen henkilöstölle ja 
luottamushenkilöille sekä tiedotusvälineille ja vastuiden 
määrittäminen 
Kuntalaisten kuulemisesta sopiminen 

Ohjausryhmä 1 
 

10/13 
3.10.2013 klo 15-
17, Eagle, auditorio 
 

Selvityksen tavoitteet ja 
lähtökohdat 

Selvityksen lähtökohtien, aikataulun, organisoinnin ja 
tavoitteiden esittely ja keskustelu 

Seutufoorumi 
(valtuustot) 
 

8.10. klo 17.30- 
20.00 
Vellamo, Kotka 

Tarvittavan 
selvitysaineiston 
kokoamisen organisointi 

Olemassa olevan aineiston arviointi ja tarvittavasta 
lisäaineiston hankkimisesta sopiminen 
Valmistelutyöryhmien kokoonpanojen sopiminen 
Sähköinen kysely valtuutetuille odotusten ja reunaehtojen 
selvittämiseksi 

Projektiryhmä 1 
 

10/13 
17.10. klo 8.30-
10.30, Eagle, 3. 
kerros. 
 

Nykytilan analyysi 
Kuntien tilannekuvaus 

Selvityksen tausta-aineiston työstäminen ja koonti 
projekti- ja ohjausryhmälle 
 (Kuntien palveluiden ja elinvoimaisuuden nykytila-arvio 
Väestömuutos ennakoinnit ja palvelutarpeet tulevaisuudelle 
Talouden kokonaisanalyysi + muut aineistot) 

Kyselyn analysointi  
 

Valmistelu-
työryhmät 
 

10 - 11 / 13 
 

Aineistojen tarkastelu ja 
yhdistymissopimuksen 
hahmotus 

Talousanalyysin ja painelaskelmien tarkastelu 
Palveluaineistojen läpikäynti 
Kyselyn yhteenvedon läpikäynti 
Palvelujen, talouden ja elinvoiman linjausten tarkastelu 
Yhdistymisen edellytysten arviointi  
Yhdistymissopimuksen sisällön hahmottelu  

Projektiryhmä 2 
 

11/13 
14.11 
klo. 8.00- 11.30, 
Eagle 3. krs. 

Palvelujen, talouden ja 
elinvoiman linjaukset 

Talousanalyysin ja painelaskelmien tarkastelu 
Palveluaineistojen käsittely 
Kyselyn yhteenvedon käsittely 
Palvelujen, talouden ja elinvoiman linjaukset  
Yhdistymissopimuksen linjaukset  

Ohjausryhmä 2 
 

12/13 
2.12 klo 12.00- 
14.30, lounas kello 
11.30, paikka 
täsmentyy 

Aineistojen tarkastelu ja 
Yhdistymissopimuksen 
linjausten esittely 

Talousanalyysin ja painelaskelmien esittely 
Palveluaineistojen esittely 
Palvelujen, talouden ja elinvoiman linjausten esittely 
Yhdistymissopimusta koskevien linjausten esittely 

Seutuvaltuusto 
 

12/13 12.12. 
klo 9.00-11.30, (klo 
8.30 kahvi) + lounas 
paikka täsmentyy 

Selvitysaineiston ja 
yhdistymissopimuksen 
työstäminen 

Selvitysaineiston työstäminen ja täsmentäminen  
Yhdistymissopimusluonnoksen täydentäminen  

Projektiryhmä 3 
 

1/14 
8.1 tai 9.1 
klo. 8 - 10 

Kuntien valtuustojen 
näkemykset ja linjaukset 

Yhdistymisen tavoitteiden täsmentäminen 
Selvitysaineiston arviointi ja kommentointi 
Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot 
Yhdistymissopimusluonnoksen arviointi ja kommentointi  

Kaupunkien ja 
kuntien 
valtuustot X 5 
 

2-3/14 

Selvityksen ja 
yhdistymissopimuksen 
käsittely 

Selvitysaineiston täsmentäminen ja 
Yhdistymissopimuksen työstäminen valtuustoseminaarien 
pohjalta  

Projektiryhmä 4 
 

3-4/14 
24.3 tai 25.3 
klo. 8 – 11.30 

Yhdistymissopimuksen Kuntajaon muutosedellytysten täsmentäminen Ohjausryhmä 3 3-4/14 



täsmentäminen Yhdistymissopimuksen täsmentäminen   27.3 tai 28.3 
klo. 13-15.30 

Valmisteluaineistojen 
esittäminen  

Kuntajaon muutosedellytysten esittely  
Yhdistymissopimuksen esittely 

Seutuvaltuusto 
 

3-4/14 
1.4 tai 2.4 
klo. 17.30-20.00 

Selvityksen ja 
yhdistymissopimuksen 
käsittely 

Selvityksen ja yhdistymissopimusluonnoksen käsittely  Seutufoorumi 
(valtuustot) 
 

4 /14 
9.4 tai 10.4 
klo. 17.30-20.00 

Ohjausryhmän yhteiset 
näkemykset ja linjaukset 
selvityksestä ja 
yhdistymissopimuksesta 

Selvityksen ja muutosedellytysten kommentointi 
Yhdistymissopimuksen työstämisen ohjeistus 

Ohjausryhmä 4 
 

4/14 
16.4 tai 17.4 
klo. 13- 15.00 

Selvityksen ja 
yhdistymissopimuksen 
viimeistely 

Selvityksen ja yhdistymissopimuksen viimeistely 
ohjausryhmän linjausten mukaisesti 

Projektiryhmä 5 
 

4-5/14 
23.4 tai 24.4 
klo. 8-10 

Hallitusten esitys 
valtuustoille 

Hallitusten ehdotus valtuustolle kuntajaon muuttamisesta 
Kuulutus ja kuulemisajan alkaminen 
Hallituksen ehdotus valtuustolle ja kuulemisen kommentit 

Kuntien 
hallitukset 

5/14 
 

Valtuustojen päätökset Esitys kuntajaon muuttamisesta valtioneuvostolle ja 
perustelut sekä yhdistymissopimuksen hyväksyminen 

Kuntien 
valtuustot 

6/14 

 

 


