SELVITYSTYÖHÖN KAKSIPORTAINEN ORGANISAATIO
Haminan ja Virolahden kuntaliitosta valmisteleva työryhmä on tehnyt kunnanhallituksille esityksen
kuntaliitosselvityksen organisaatiosta, aikataulusta, kustannusten jaosta ja tiedottamisesta.
Kuntaliitosselvityksen tekemiseen Haminassa keskiviikkona 9. helmikuuta kokoontunut työryhmä
esittää kaksiportaista organisaatiota, johon kuuluu johtoryhmä ja ohjausryhmä. Tavoitteena on, että
selvitys olisi valmiina 15. elokuuta, ja että kunnanvaltuustot tekisivät mahdollisesta kuntaliitoksesta
päätökset marraskuussa 2011. Selvitystyö on tarkoitus aloittaa maaliskuun alussa.
Johtoryhmän tehtävät
Johtoryhmän tehtävänä on valmistella ohjausryhmän käsittelyyn tulevat asiat sekä nimetä
mahdollisten työryhmien jäsenet. Johtoryhmän luottamushenkilöjäsenet ja varajäsenet valitaan
valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistosta. Valituista luottamushenkilöistä puheenjohtajan
nimeää Haminan kaupunki ja varapuheenjohtajan Virolahden kunta. Johtoryhmä valitsee itselleen
sihteerin. Lisäksi kuntajohtajat ja ohjausryhmän puheenjohtaja kuuluvat johtoryhmän
kokoonpanoon.
Ohjausryhmän tehtävät
Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata valmisteluorganisaation työtä, hyväksyä hankkeen
päälinjaukset, hyväksyä työsuunnitelma, hyväksyä viestintäsuunnitelma, tehdä
kuntaliitosselvityksen edellyttämät päätökset, esittää peruskunnille kuntaliitosselvitys ja siihen
sisältyvä palvelurakennesuunnitelma ja yhdistymissopimus.
Ohjausryhmään valitaan Haminasta kymmenen luottamushenkilöä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet ja Virolahdelta kuusi luottamushenkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valituista luottamushenkilöistä puheenjohtajan nimeää Virolahden kunta ja varapuheenjohtajan
Haminan kaupunki. Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin.
Johtoryhmän jäsenillä, kuntajohtajilla ja henkilöstöjärjestöjen edustajilla on ohjausryhmän
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Haminan ja Virolahden viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat viisi pääsopijajärjestöä sekä Tehy
valitsevat kukin ohjausryhmään yhden varsinaisen jäsenen ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä vähintään kaksi ja varajäsenistä vähintään kaksi tulee valita
Virolahden henkilöstöstä.
Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet ohjausryhmän jäsenistä ja
kummastakin kunnasta on vähintään kolme edustajaa paikalla.
Ohjausryhmä nimeää projektipäällikön
Kuntaliitosneuvotteluja valmisteleva työryhmä esittää, että selvitystyö tehdään kuntien omana
työnä. Projektipäällikön nimeää ohjausryhmä. Projektipäällikön palkkauksesta päättää Haminan
kaupunki. Mahdollisten ulkopuolisten konsulttien käytöstä päättää johtoryhmä.
Selvitystyön kustannukset
Valmisteleva työryhmä esittää, että selvitystyön kustannukset jaetaan kuntien kesken niiden
asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kokouspalkkiot, ansionmenetykset ja matkakorvaukset
kumpikin kunta suorittaa omien päätöstensä mukaisesti, eikä niitä sisällytetä yhteiskustannuksiin.
Selvitetään myös, onko selvitystyöhön mahdollista saada valtionavustusta.

Selvitystyön tiedotus
Työryhmä esittää, että selvitystyötä varten laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka ohjausryhmä
hyväksyy. Kuntien nettisivuille on tarkoitus avata kuntalaisten käyttöön tiedosto, josta he voivat
seurata selvitystyön edistymistä ja kummassakin kunnassa järjestetään kuntalaisille selvitystyön
aikana informaatio- ja keskustelutilaisuudet.
Selvitystyön etenemisestä tiedotetaan myös säännöllisesti kuntien henkilöstölle ja julkiselle
sanalle.
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