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Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – kuntarakenneselvitys 

 

Ohjausryhmän kokous 1 - 2013 
 
Aika Torstaina 3.10.2013 klo 15 – 17 
Paikka Cursor Oy, auditorio 1. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 
 
Osallistujat  
 
Ohjausryhmä  
Kotkan kaupunki 

 Nina Brask,  Jari Elomaa,  Marika Kirjavainen, Joona Mielonen,  
 Pekka Posti,  Maritta Tinkanen, Kari Tiusanen,  
 
Haminan kaupunki 

 Titta Erkkilä,  Hannah Jurvansuu,  
 Tapio Lepistö,  Kalervo Tulokas,  
 
Pyhtään kunta Osmo Kallio,  Sari Tjeder,  

 
Virolahden kunta 

 Risto Kouki,  Jukka Lappi,  
 
Miehikkälän kunta 

 Tarja Alastalo, Jari Heinonen,  
 
Muut osallistujat 
 
Projektiryhmä/seutuvaliokunta + pj:t 

 Jarmo Koivisto, Henry Lindelöfin varamies 
 Hannu Muhonen 
 Olli Nuuttila 
 Osmo Havuaho 
 Antti Jämsén 
 Markku Saastamoinen 
 Olavi Muuronen 
 
Kotkan kaupunki 

 Sanna Koskimies 
 
Cursor Oy Mika Perttunen,  Mervi Liimatainen, kokouksen sihteeri 

 
FCG Konsultointi Oy 

 Jarkko Majava  Anssi Hietaharju 

 
1. Kokouksen avaus  

Seutuvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannu Muhonen avasi kokouksen. 
 

2. Ohjausryhmän järjestäytyminen  
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Elomaa Kotkasta, 1. varapuheenjohtajaksi Titta 
Erkkilä Haminasta ja 2. varapuheenjohtaja Jukka Lappi Virolahdelta sekä sihteeriksi Mervi 
Liimatainen Cursor Oy:stä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannah Jurvansuu Haminasta ja 
Osmo Kallio Pyhtäältä. 



 
 

 

   
 
     

 

 
 

Päätettiin, että kokouskutsut toimitetaan sähköpostilla kaikille osallistujille vähintään viikkoa 
aikaisemmin.  
Kokouksen pöytäkirja lähetetään sähköisesti pöytäkirjantarkastajille, jotka kommentoivat 
sitä sähköpostilla ja allekirjoittavat sen seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. 
Sähköisen hyväksynnän jälkeen lähetetään kokouksen osallistujille. 
 
Kokouksen osallistujat esittäytyivät.  

 
3. Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet  

Todettiin, että jokainen seudun kunta on tehnyt päätöksen selvitykseen osallistumisesta. 
 
Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi Oy esitteli selvityksen tavoitteita ja 
sisältöä (liite 1).   
Kuntien tulee 30.11.2013 mennessä ilmoittaa, keiden kuntien kanssa ne tekevät 
kuntarakennelain mukaista yhdistymisselvitystä. Alkuvuodesta 2014 tullaan tietämään, 
millainen on uuden sote-lain sisältö. Selvityksessä aineistoa tuotetaan kuntakohtaisesti, 
yhden kunnan mallilla ja kahden kunnan mallilla. 
 

 Keskustellaan ohjausryhmän jäsenten odotuksista ja tavoitteista selvitykselle   
Käytiin keskustelua osallistujien odotuksista ja toiveista. Puheenvuoroissa todettiin mm.: 
- Toimintaympäristö on muuttumassa mm. E18-tien ja venäläisten kasvavien 

rajanylitysmäärien (v. 2020 10 milj.) myötä; on luotava sellainen kuntarakenne, joka 
vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön. E18-tie ja uudet työpaikat rajan läheisyydessä 
lisäävät palvelutarvetta, mikä huomioitava. 

- Kuntalaiset pelkäävät palvelujen karkaamista ja vaikutusmahdollisuuksien 
hupenemista; alusta alkaen kuntalaiset on osallistettava mukaan viestinnällä ja esim. 
kuntalaispaneeleilla. Kantavana isona kattotavoitteena demokratian lisääminen (vrt. 
Ruotsin malli).  

- Toiveena on, että mukana selvitystyössä oltaisiin tosissaan. Kaikki eivät voita; ei ole 
win-win –tilanne. Kuntien on pystyttävä kertomaan, mistä ovat valmiita luopumaan ja 
mistä haluavat pitää kiinni. 

- Kiinnostavaa on tietää, millaiset ovat esim. valtionavut yhden ja kahden kunnan 
malleissa. 

- E18 on yhdistävä kulkuväylä, jonka ympärillä ei erilaisia asioita, laaja työssäkäyntialue 
ja erilaisia palveluja.  Sote-uudistus osaltaan tulee vaikuttamaan 
kuntarakenneselvityksen tulokseen. 

- Tavoitteena on saada elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta, joka on kilpailukykyinen 
suomalaisten kaupunkien keskuudessa. Nyt puuttuu vetovoimatekijä, olisiko E18:sta 
sellaiseksi – pitää rakentaa kokonaisuutta. 

- Kilpailukyky on hävinnyt sekä yksityisellä että kunnallisella puolella.  
 
Jarkko Majava, FCG, arvioi, että uuden kuntarakennelain mukaan pitää vahvemmin 
huomioida kuntalaisten osallistuminen ja demokratian parantaminen.  
Keskustelun myötä päätettiin viestintätyöryhmän nimi muuttaa viestintä- ja 
demokratiatyöryhmäksi. Ryhmä miettii viestinnän lisäksi, miten kuntalaiset voisivat 
osallistua selvitystyöhön ja miten demokratia toteutuu uusissa kuntarakenteissa  
 
Selvitystyön aikataulun tavoitteena on, että se olisi seudun kaupunkien ja kuntien 
valtuustoissa käsittelyssä kesäkuussa 2014, jolloin selvitys olisi huhtikuussa 2014 valmis.  
Selvitys tuottaa aineistoa yhden ja kahden kunnan mallista. Molemmat mallit viedään 
tasavertaisesti läpi ja saadaan vertailukelpoista materiaalia.  



 
 

 

   
 
     

 

 
 

 
 

4. Selvityksen organisoituminen ja alatyöryhmien nimeäminen (liitteen 1 pohjalta) 
Todettiin, että kunnat ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään. Päätettiin kutsua jokaisesta 
viidestä kunnallisesta sopijajärjestöstä ohjausryhmän jäseneksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella 
yksi henkilö niin, että järjestöt keskenään sopivat edustukset. Toiveena on, että jokainen kunta 
olisi edustettuna.  

 
Nimettiin selvitykselle seuraavat valmistelevat työryhmät ja niiden puheenjohtajat 
Viranhaltijatyöryhmiä perustettiin seuraavat palvelutyöryhmät:  
1.)sosiaali- ja terveystoimi (pj. palvelujohtaja Jorma Haapanen, Kotka),  
2.) opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi (pj. erityisopetuksen suunnittelija Hannele Ylinen, 
Kotka),  
3.) tekniset-, lupa- ja ympäristöpalvelut (pj. teknisen toimen johtaja Matti Filppu, Hamina) 
4.) hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä (pj. talousjohtaja Kirsi Hämäläinen, 
Hamina)  
Tarvittaessa voi olla alatyöryhmiä, esim. tietohallintoryhmä. 
 
Lisäksi toimivat seuraavat ryhmät: 
1.) MAL: maankäyttö, asuminen. liikenne (pj. kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen) 
2.) elinvoimaisuustyöryhmä (pj. kunnanjohtaja Olli Nuuttila, Pyhtää) 
3.) viestintä- ja demokratiatyöryhmä (pj. tiedotuspäällikkö Kari Makkonen, Kotka) 
 
Jarkko Majava FCG:stä on piakkoin yhteydessä ryhmien puheenjohtajiin.  
 
Kunnat nimeävät edustajansa (1-2) ryhmiin viikon 41 aikana. Ryhmien kokoonpanot todetaan 
seuraavassa projektiryhmän kokouksessa (17.10.2013). 
 
Todettiin, että kuntien yhteyshenkilöt esim. tietojen saamiseksi ovat Kotka Sanna Koskimies, 
Hamina Helena Yläjääski, Pyhtää Matti Rupponen, Virolahti Anita Takasuo ja Miehikkälä Antti 
Jämsén. 
 
Keskustelussa pohdittiin seutuvaltuuston roolia selvitystyössä ja todettiin, että kuntien 
poliittisesti valitsema ohjausryhmä tekee esityksen, joka menee seutuvaltuuston kautta 
päätettäväksi seudun kuntiin. 

 
5. Selvityksen viestinnästä sopiminen (liitteen 1 pohjalta) 
Viestintävastuista päätettiin, että ohjausryhmän puheenjohtajistolla on tiedotusvastuu. 
Ohjausryhmän puheenjohtaja tiedottaa ja antaa lausunnot ulospäin.  
 
Perustettava viestintä- ja demokratiatyöryhmä tekee viestintäsuunnitelman, jossa huomioidaan 
mm. kuntajakoselvityksen saaminen kaikkien kuntalaisten tietoon ja vuorovaikutus.  
Viestintäsuunnitelma tulee projektiryhmän kautta ohjausryhmän päätettäväksi. 
 
Ohjausryhmän pöytäkirjat ovat julkisia, kun ne on sähköisesti tarkastettu. Pöytäkirjat laitetaan 
Cursorin internetsivuille ja jokainen kunta voi halutessaan laittaa omille sivuilleen. 
 
Ohjausryhmän kokoukseen oli tehty tiedoteluonnos, joka hyväksyttiin lähetettäväksi medialle 
niin, että lisätietojen antaja on ohjausryhmän puheenjohtaja. 

 
6. Selvityksen eteneminen ja seuraavat tilaisuudet 
Seuraava ohjausryhmän kokous on 2.12 klo 12.00-14.30, lounas kello 11.30, paikka 
täsmentyy. 

 
7. Kokouksen päättäminen 



 
 

 

   
 
     

 

 
 

Puheenjohtajan päätti kokouksen kello 17. 
 
 
 
 
 
 
Jari Elomaa, pj.  Mervi Liimatainen, siht. 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
Hannah Jurvansuu  Osmo Kallio 


