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3. Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet  
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Tavoitteena vahvat peruskunnat 

• Paras-hankkeen alusta lähtien (v. 2005) valtakunnan politiikan 
tavoitteena on ollut aikaansaada vahvoihin peruskuntiin pohjautuva 
eheä ja elinvoimainen kuntarakenne 

 

• Vahva peruskunta  

• muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista 

• on riittävän suuri vastatakseen itsenäisesti peruspalveluista 
vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia peruspalveluista vaativaa 
erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun 
ottamatta 

• kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja 
kehittämistyöhön 

• voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden 
hajautumiskehitykseen 
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Lähtökohta ja tavoite 

• Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti ovat päättäneet 
kuntarakennelain mukaisesti keskinäisen kuntarakenneselvityksen 
tekemistä 

• Selvitystyön tavoitteena on toteuttaa kuntarakennelain mukainen 
selvitysvelvollisuus sekä antaa tarvittavat tiedot kuntien 
kuntarakennemuutoksia koskevan päätöksenteon tueksi  

• Selvityksen tavoitteena on tuottaa aineistoa sekä yhden kunnan että 
kahden kunnan malliin  
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Selvityksen sisältö 

1. Nykytila-analyysi ja muutostarpeiden kartoituksen 

• Kuntien palveluiden ja elinvoimaisuuden nykytila-arvio 

• Talouden kokonaisanalyysi 

• Väestömuutosten ennakoinnit ja vaikutus palvelutarpeisiin tulevaisuudessa 

2. Uuden kunnan suunnittelu ja mahdollisuudet 

• Vaikutusten arviointi elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan 
näkökulmista  

• Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien toiminnalle 

• Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä 
lähidemokratian toteutumisesta 

• Uuden kunnan strategisten tavoitteiden määritteleminen 

• Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen 
tuottamisesta 

• Arvio uuden kunnan taloudellisista edellytyksistä selviytyä talouden 
haasteista 

3. Kuntaliitossopimuksen työstäminen 
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Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta 
tulevaisuudessakin? 

• Selvitystyössä kuntajaon 
muutoksen vaikutuksia 
tarkastellaan elinvoimaisen 
ja toimintakykyisen kunnan 
näkökulmista. 
 

• Tarkastelutapa perustuu 
Kuntaliiton ja FCG:n yhdessä 
asiakkaidensa kanssa 
kehittämään jäsennykseen.  

 
• Osa-alueiden luomien 

näkökulmien kautta voidaan 
tasapainoisesti, ja 
kokonaisvaltaisesti tarkastella 
mahdollisen kuntaliitoksen 
hyödyt ja haitat sekä 
mahdolliset vaikutukset.  

 
• Kuntien palvelujen ja talouden 

nykytilannetta arvioidaan 
kuntien viime vuosien 
taloudellisen ja toiminnallisen 
kehityksen perusteella.  
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Selvityksen sisällysluettelo (esimerkki) 
• Selvityshankkeen taustaa  

• Selvityksen tavoite 

• Selvityksen toteutuksen kuvaus 

• Kuntien tilannekuvaus 

• Kuntien palveluiden ja elinvoimaisuuden nykytila-arvio 
• Väestömuutos ennakoinnit ja palvelutarpeet tulevaisuudelle (Art-analyysi) 

• Talouden kokonaisanalyysi 

• Palvelurakenteet 

• Konserni- ja yhteistyörakenteet 

• Luottamushenkilörakenteet 

• Yhdistymisen vaikutukset ja mahdollisuudet 

• Elinvoimaisuus ja toimintaympäristö 

• Talous 

• Henkilöstö 

• Palvelut  

• Demokratia ja osallistuminen 

• Arvio kuntarakennelain mukaisten liitosedellytysten toteutumisesta 

• Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen 
tuottamisesta 

• Johtopäätökset 

 

• LIITTEENÄ SOPIMUSLUONNOS 
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Yhdistymissopimusluonnos sisältää kuntarakennelain 
mukaiset kokonaisuudet 

Sopimusluonnokseen kirjataan selvityksen aikana nousevia paikallisesti tärkeitä 
asioita. Sopimuksen tavoitteena on kuvata riittävällä tasolla sopimuskauden  
keskeisiä asioita – samalla taataan yhdistyneen kunnan toimintakyky välttämällä 
liian yksityiskohtaisia kirjauksia. Oikea taso määritellään paikallisesti 
selvitysprosessin aikana 

 
1) Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta; 
2) Uuden kunnan hallinnon järjestämisen periaatteet; 
3) Uuden kunnan nimi; 
4) Yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä, paikkojen jakautuminen 

yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien kesken; 

5) Yhdistymishallituksen toimivalta; 
6) Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa 

ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä; 
7) Yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asema uudessa kunnassa; 
8) Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteet; 
9) Uuden kunnan taloudenhoidon yleiset periaatteet; 
10) Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian 

toteuttamisen keinot uudessa kunnassa; sekä 
11) Yhdistymisavustuksen käytön periaatteet. 
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4. Selvityksen organisoituminen ja alatyöryhmien 
nimeäminen 
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Ehdotus selvityksen organisoimiseksi 
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• Kuntien valtuustot 
• tekee päätökset liitoksesta 
• antaa näkemyksensä valmisteluun 

valtuustoseminaareissa (esim. 2 - 3 kpl) 

 

• Seutuvaltuusto 

 

• Ohjausryhmä 
• koostuu johtavista luottamushenkilöistä ja 

kunnan- / kaupunginjohtajista ja kuntien 
nimeämästä sihteeristä 

• johtaa selvitystyötä ja tekee tarvittavat 
linjaukset ja esitykset kuntaliitosta 
valmisteleviin asiakirjoihin 

• nimeää hankkeen yhteyshenkilön / 
yhteyshenkilöt  

• nimeää tarvittavat alatyöryhmät 
valmistelemaan selvitystä ja neuvotteluja 

• vastaa virallisesta tiedotuksesta  

• henkilöstön edustaja ohjausryhmässä 

 

• Projektiryhmä  
• koostuu seutuvaliokunnasta (kuntajohtajat  

ja seutuvaltuuston puheenjohtajisto) 

• valmistelee ja tukee ohjausryhmä työtä ja 
tekee ohjausryhmälle esitykset kuntaliitosta 
valmisteleviin asiakirjoihin 

 

• Valmistelevat viranhaltijatyöryhmät 
• tarvittavien taustaselvitysten tekeminen ja 

valmistelu projekti- ja ohjausryhmälle, ks. 
seuraava kalvo 

 

• Konsultti 
• tuo oma kuntaliitosasiantuntemuksensa 

kuntien käyttöön 

• toimii puolueettomana asiantuntijana ja 
prosessikonsulttina 

• valmistelee työssä tehtävät linjaukset ja 
asiakirjat 

• jäsentää ja työstää kuntien linjausten 
pohjalta yhdistymissopimusluonnosta 

• ohjeistaa työssä nimettävien valmistelevien 
alatyöryhmien työtä 

• osallistuu ohjausryhmän ja valtuustojen 
tilaisuuksiin  

 
• Kuntalaiset  

• Kuntalaisten kuulemistilaisuudet 

• Henkilöstö 
• Henkilöstön kuulemistilaisuudet 
 



Ehdotus alatyöryhmiksi ja ryhmien muodostamiseksi 

• Ohjausryhmä nimeää valmistelevat viranhaltijatyöryhmät (alustava ehdotus, ryhmistä 
käydään ohjausryhmässä keskustelu): 

 
Palvelutyöryhmät: 

1. Sosiaali- ja terveystoimi 

2. Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi  

3. Tekniset-, lupa- ja ympäristöpalvelut 

4. Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä 

Muut ryhmät: 

1. MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (KASSU-ryhmä) 

2. Elinvoimaisuustyöryhmä, sis. elinvoimapolitiikka, strateginen kehittäminen (ko. asia voi olla myös 
projektiryhmällä) 

3. Viestintäryhmä 

 

• Ohjausryhmä nimeää kuntien esitysten pohjalta työryhmien puheenjohtajat 

• Kunnat / Cursor valitsevat edustajansa työryhmiin (projektiryhmä koordinoi) 

 

• FCG pitää ryhmille yhteisen käynnistystilaisuuden (paikalla puheenjohtajat / kaikki, 
riippuen hieman ryhmien koosta)  

• Puheenjohtajien vastuulla  on kutsua oma ryhmä koolle  

• Ryhmät valitsevat itse sihteerin 
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Työryhmien tehtävä 
• Työryhmät valmistelevat kuntaliitosselvityksen ohjausryhmälle oman vastuualueensa osalta selvitykset 

alueen ja kuntien  

• Nykytilanteesta  

• Yhdistymisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista   

• Organisoitumisen ja palveluiden järjestämisen eri vaihtoehdoista  

 

• Työryhmät voivat hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa aineistoa 

• Työryhmät voivat työssään hyödyntää kuntien asiantuntijoita ym. Ryhmään kuulumattomia henkilöitä 

• Tarvittavat rajapintakeskustelut käydään ryhmien puheenjohtajien kesken, joissa päätetään kumman 
ryhmän vastuulla rajatapaukset ovat 

• Ryhmät tekevät selvityksiä ja esityksiä, ryhmät eivät päätä mistään eivätkä omatoimisesti esim. 
tiedota työn tuloksista muille kuin projektiryhmälle ja ohjausryhmälle 

 

• Selvitysten tarkkuustaso 

• Selvitysten tarkkuustaso on syytä ensivaiheessa pitää sellaisena, että niistä kuntien päättävät 
elimet saavat riittävät tiedot päätöksensä pohjaksi 

• Kaikkia mahdollisia yksityiskohtia ei tarvitse selvittää ja kirjata ylös, lisäksi voidaan todeta asiat, 
joiden ratkaisemiseksi tulee tehdä tarvittavia lisäselvityksiä myöhemmin  

• Työryhmät voivat myös esittää eri vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi. 

 

• Työryhmät laativat omasta työstää word-muotoisen raportin (FCG toimittaa pohjan) 

 

• Viestintätyöryhmä tekee viestintäsuunnitelman ja vastaa käytännön tiedottamisesta ohjaus- ja 
projektiryhmän ohjeiden/valtuutuksen mukaan 
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5. Selvityksen viestinnästä sopiminen 
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Hankkeen viestintä 
• Tavoite 

• Sidosryhmien pitäminen tietoisena hankkeesta 

• Sidosryhmien näkökulmien kuuleminen valmistelun aikana 

• Tiedotusvastuu 

• Tiedon julkistamisvastuu ohjausryhmällä 

• Ohjausryhmä voi delegoida tiedotusvastuun projektiryhmälle: määrittely: kuka hyväksyy esim. 
tiedotteet 

• Kuntien sisäinen tiedottaminen kuntien vastuulla 

• Ulkoisessa tiedottamisessa käytännön toimista vastaa Cursor/viestintätyöryhmä 
 

• Kohderyhmät 

• Kuntalaiset 

• Henkilöstö (esimiehet, pääluottamusmiehet, koko henkilöstö) 

• Luottamushenkilöt (valtuusto, hallitus, valtuustoryhmät) 

• Konserni laajasti katsottuna 

• Muut sidosryhmät (seurakunnat, järjestöt, palveluntuottajat) 
 

• Menetelmät ja mediat  

• www-sivut (pöytäkirjat ja liitteet, blogi, kevyempää tietoa/tunteita?) 

• Email-tiedottaminen (yhteiset infokirjeet päättäjille, henkilöstölle, uutiskirje halukkaille) 

• lehdistötiedotteet ja –infot (joka kokous vai tietyt ajankohdat) 

• Tilaisuudet sidosryhmille sovitusti 

• Ekstranet: Cursorin ryhmätilassa oma Kuntaliitosselvitys-ryhmä? 

 

 


