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KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 1

Ehdotus: Todetaan.

Päätös: Todettiin.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

1 §

10.03.2020Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

 3



KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

Pöytäkirjan tarkastajat

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 2

Ehdotus: Valitaan Jyrki Metsola ja Risto Kouki.

Päätös: Valittiin Tarja Alastalo ja Risto Kouki.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

2 §
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KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

Käsittelyjärjestys

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 3

Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin listan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

3 §

10.03.2020Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

 5



KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

D/674/00.04.01.01/2020

Kotkan-Haminan seudun seutusopimus

Seutuvaliokunta 21.2.2020

Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto on 4.12.2018 (§ 26) päättänyt 
esittää seutuyhteistyön uudelleen organisoimista. Seudun kunnat ja kau-
pungit ovat käsitelleet asiaa (Kotkan khall 14.1.2019, Virolahden khall 14-
.1.2019, Haminan khall 4.2.2019, Pyhtään kvalt 11.2.2019 ja Miehikkälän 
khall 18.2.2019) ja päättäneet, että esitetty seuturakenteen muutos hyväk-
sytään edellyttäen, että myös seudun muut kunnat sen hyväksyvät. 

Seutuvaltuusto päätti myös suorittaa hankintaprosessin seudun elinkeino-
palvelujen tuottamisesta mukaan lukien seutuyhteistyön hoitaminen. Tämä 
on toteutunut vuonna 2019.

Uuden seutuyhteistyöhön suunnitellun organisaation toiminnan aloittami-
nen vaatii sen, että kuntien välinen seutusopimus uudistetaan ja kaikkien 
kuntien tulee hyväksyä sopimus ennen sen voimaantuloa. 

./. Liitteenä ”Sopimus seutuyhteistyöstä”, joka sisältää liitteen ”Seutuneuvot-
telukunnan toimintasääntö”.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää hyväksyä sopimuksen seutuyhteistyöstä ja esit-
tää Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. 

Päätös: Päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

_______________________

Seutuvaliokunta 18.2.2020

./. Liitteenä ehdotus ”Sopimus seudullisesta yhteistyöstä”, jossa on punai-
sella muutokset 21.1.2020 käsiteltyyn sopimukseen. 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää hyväksyä sopimuksen seudullisesta yhteistyöstä
ja esittää Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Asian käsittely:

Kansliapäällikkö Marianna Ruonala esitteli sopimusta seudullisesta yh-
teistyöstä, minkä perusteella käytiin keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan sillä muutoksella, että sopimus tulee 
voimaan 1.7.2020.

_______________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

4 §
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KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 4

Liite: Liitteenä ehdotus ”Sopimus seudullisesta yhteistyöstä”. Cursorin ryhmätyö-
tilassa on esillä voimassa oleva Kotkan-Haminan seutusopimus (allekirjoi-
tettu 16.1.2014).

Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy sopimusehdotuksen ”Sopimus seudullisesta yh-
teistyöstä” ja esittää Kotkan-Haminan seudun kaupungeille ja kunnille sen 
hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ 
 

 
 
Sopijapuolet Kotkan kaupunki 

PL 205, 48101 Kotka 
 

Haminan kaupunki 
PL 70, 49401 Hamina 

 
Miehikkälän kunta 
Keskustie 4, 49700 Miehikkälä 

 
Pyhtään kunta 
Motellikuja 4, 49220 Siltakylä 
 
Virolahden kunta 
PL 14, 49901 Virolahti 

 
jäljempänä ”seutu” 

 

 
 
Sopimuksen tarkoitus 

 
Tällä sopimuksella Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään 
ja Virolahden kunnat määrittelevät seudullisen yhteistyönsä tavoitteet, 
periaatteet, yhteistyön organisoinnin ja seutuyhteistyöstä aiheutuvien 
kustannusten kattamisen. 

 
Seudun kunnilla voi olla muutakin kuntien välistä yhteistyötä kuin mitä tässä 
sopimuksessa on käsitelty. 

 
Seutuyhteistyön tavoite 

 
Seutuyhteistyön tavoitteena on Kotkan-Haminan seudun elinvoiman, 
kehityksen ja kilpailukyvyn vahvistaminen, menestyksekkään 
elinkeinopolitiikan harjoittaminen ja seudun väestön hyvinvoinnin edistäminen. 

 
Seutuyhteistyön tavoitteena on luoda seudulle vetovoimaa ja pitovoimaa sekä 
turvata seudun kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. 

 
Lähtökohtina seutuyhteistyölle on kulloinkin voimassa oleva seudun 
elinkeinostrategia tai vastaavat linjaukset. Seutuyhteistyössä otetaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kunkin sopijapuolen 
kuntastrategiat. 

 
Seutuyhteistyön lähtökohdat 

 
Seudun yhteistyö perustuu seudun kuntien yhteiseen näkemykseen seudun 
haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa seudun kehittämiseen. 
Seutuyhteistyössä kunnioitetaan kunkin kunnan itsenäistä päätösvaltaa. 
Seutuyhteistyö perustuu kuntien vapaaehtoiseen yhteistyöhön. 
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Seutuyhteistyötä toteutetaan sekä seutua että yksittäisiä kuntia hyödyttävillä 
ratkaisuilla. Yhteistyön kohteena voivat olla kaikki kunnan toimialaan kuuluvat 
tehtävät ottaen kuitenkin huomioon kuntalain säännökset. Yhteistyöhankkeet 
tai muu yhteistoiminta voidaan toteuttaa joko kaikkien kuntien tai vain 
joidenkin kuntien välillä. 

 
Seudullisessa toiminnassa toimitaan avoimesti ja rehellisesti edistäen 
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta 
kuntien ja niiden asukkaiden välillä. 

 
Seudun kuntien hyvinvointia edistetään tasapuolisesti ja demokraattisesti. 
Seudun hyvinvointia pyritään lisäämään avoimella ja ymmärrettävällä 
tiedottamisella. 

Seutuyhteistyössä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. 

Seutuyhteistyötä tehdään aktiivisesti ja yhteistyössä muiden seudun 
toimijoiden, kuten Kymenlaakson liiton ja seudulla toimivien kuntayhtymien 
kanssa. 

 
Seutuyhteistyöhön liittyvistä kehittämis- ja palveluyhteistyöhankkeista 
sovitaan osapuolten välillä erillisillä sopimuksilla, joissa sovitaan myös 
yhteistyöhankkeen rahoituksesta. 

 
Seutuyhteistyön organisointi 

Seutuyhteistyön toimielimenä toimii seutuneuvottelukunta. 

Seutuneuvottelukuntaan kuuluu jokaisesta seudun kunnasta valtuuston 
puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajan 
varaedustajana toimii valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja kaupungin/kunnan 
hallituksen puheenjohtajan varaedustajana toimii kaupungin/kunnan 
hallituksen 1. varapuheenjohtaja. 

 
Seutuneuvottelukunnan kokouksiin voivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella 
osallistua kunkin sopijapuolen kaupungin/kunnanjohtaja, Kymenlaakson 
maakuntajohtaja ja seudun kunnille seudullisia elinkeino- matkailu- ja 
myyntipalveluita sekä seutuyhteistyön hallintopalveluja tuottavan 
palveluntuottajan edustaja. Seutuneuvottelukunta voi kutsua kokouksiinsa 
asiantuntijoita. 

 
Seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Seutuneuvottelukunta nimeää 
varapuheenjohtajat keskuudestaan. 

 
Seutuneuvottelukunnan toimikausi on valtuustokausi. Seutuneuvottelukunnan 
ensimmäinen toimikausi alkaa 1.7.2020 ja päättyy 31.5.2021. 

 
Seutuneuvottelukunta on päätösvaltainen, kun neuvottelukunnan 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yli puolet sen muista jäsenistä on 
kokouksessa paikalla. 

 
Seutuneuvottelukunta päättää käsittelemiensä asioiden esittelijän. 
Seutuyhteistyön hallintopalveluja tuottava palveluntuottaja huolehtii 
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seutuneuvottelukunnan sihteeripalveluista ja muista hallinnollisista palveluista 
sekä kohtuullisista kokouskuluista, ellei muuta sovita. 

 
Seutuneuvottelukunnan tehtävänä on toimia aktiivisesti seudun etujen 
ajamisessa erityisesti seudun palvelujen, liikenneyhteyksien ja korkeakoulujen 
suhteen. Seutuneuvottelukunta voi valmistella yhteisiä lausuntoja ja 
kannanottoja seudun etujen ajamiseksi sekä tehdä aloitteita ja esityksiä 
seudun yhteistyön kehittämiseksi. Seutuneuvottelukunta voi käsitellä myös 
muita seudullisesti merkittäviä asioita. 

 
Seutuneuvottelukunta voi hyväksyä toimintaansa varten toimintasäännön. 
Toimintasäännöllä ei voida ohittaa tämän sopimuksen määräyksiä. 

 

 
 
Seutufoorumi Seutuneuvottelukunta järjestää vähintään kerran vuodessa seutufoorumin, 

johon kutsutaan sopijapuolena olevien kuntien kaupungin/kunnanvaltuustojen 
ja -hallitusten jäsenet sekä kuntien ylimmän johtoryhmän jäsenet. 
Seminaarityyppiseen seutufoorumiin kutsutaan lisäksi seudun tärkeimpien 
sidosryhmien edustajia. 

 
Seutufoorumissa keskustellaan seutua koskevista asioista ja seutufoorumissa 
voidaan tuoda esiin näkemyksiä ajankohtaisten seutua koskevien asioiden 
edistämiseksi tai vireille saattamiseksi. Seutuneuvottelukunta päättää 
seutufoorumin ohjelman. 

 
Asioiden valmistelu seutuneuvottelukunnalle 

 
Seutuneuvottelukunnan valmistelutyössä käytetään sekä kuntien että 
seutuyhteistyön hallintopalvelujen palveluntuottajan asiantuntijoita. 

 
Seutuyhteistyön kustannusten kattaminen 

 
Sopijapuolet toteavat, että seutuyhteistyön hallintopalvelujen tuottaminen 
sisältyy sopijapuolten ja seutuyhteistyön hallintopalvelujen palveluntuottajan 
välisiin erillisiin hankintasopimuksiin. Seutuneuvottelukunta tekee vuosittain 
suunnitelman toiminnastaan ja seutuyhteistyötä koskevista tavoitteistaan. 
Sopijakunnat huomioivat mahdollisuuksien mukaan seutuneuvottelukunnan 
esityksen ohjatessaan palveluntuottajaa hankintasopimusten täyttämisessä. 

 
Seutuneuvottelukunta voi tehdä sopijakunnille yhteisen esityksen seudulliseen 
elinkeino-, matkailu- ja myyntipalvelut sekä seutuyhteistyön 
hallintopalvelusopimukseen sisältymättömästä seudullisesta yhteistyöstä, joka 
edellyttää erillistä rahoitusta. Tällöin kunnat harkintansa mukaan varaavat 
talousarvioihinsa määrärahan em. seutuyhteistyötä varten. Määräraha voi 
perustua kunnan asukaslukuun tai muuhun yhteisesti sovittuun perusteeseen. 
Mikäli määräraha perustuu asukaslukuun, määräytyy asukasluku edellisen 
vuoden asukasluvun 31.12. perusteella. 

 
Kunnat maksavat seutuneuvottelukunnan toimintaan osallistuvien 
edustajiensa toiminnasta aiheutuvat kokouspalkkio-, seminaari-, matka- ym. 
kustannukset omien palkkiosääntöjensä mukaisesti. 

 

 
 
Talous                               Seutuyhteistyön hallintopalvelujen tuottaja huolehtii seutuneuvottelukunnan 

toiminnan taloudesta silloin kun seutuneuvottelukunnalle on ohjattu kunnilta 
erillistä käyttömäärärahaa, ellei muuta ole päätetty. 
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Mikäli seudun kunnilla ei ole voimassa olevaa sopimusta seutuyhteistyön 
hallintopalvelujen tuottamisesta, seutuneuvottelukunta tekee kunnille 
esityksen seutuyhteistyön hallintopalvelujen väliaikaisesta järjestämisestä. 

 
Tietosuoja ja tietoturva 

 

Seutuneuvottelukunnan toiminnassa noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä 
tietosuojamääräyksiä. Seutuneuvottelukunnan toiminnassa huomioidaan 
henkilötietolainsäädännön vaatimusten mukaisuus, ottaen erityisesti 
huomioon tietojärjestelmien oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja. 

 

 
Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen 

 
Tämän sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Sopimus on 
irtisanottava kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. 

 
Tämän sopimuksen mukainen seutuyhteistyö päättyy irtisanoneen 
sopijapuolen osalta irtisanomisajan päätyttyä, mutta jatkuu edelleen muiden 
sopijapuolien kesken. 

 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa irtisanomisaikaa noudattamatta kaikkien 
sopijapuolien yhtäpitävällä päätöksellä. Sopimus voidaan myös yhteisesti 
sopien purkaa päättymään heti. 

 

 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. 

Voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.7.2020. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, 
että kunkin sopijakunnan valtuusto on sopimuksen hyväksynyt ja sopimus on 
allekirjoitettu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

 
Tällä sopimuksella kumotaan 16.1.2014 allekirjoitettu Kotkan-Haminan 
seutusopimus. 

 

 
 

Tätä sopimusta on laadittu viisi saman sanaista kappaletta, yksi kullekin 
sopimuksen osapuolelle. 

 

 
 

Kotkassa ………………. 
 

 
 

HAMINAN KAUPUNKI 

KOTKAN KAUPUNKI 

MIEHIKKÄLÄN KUNTA 
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PYHTÄÄN KUNTA 
 

 
 
 

VIROLAHDEN KUNTA 
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KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

D/675/00.04.01.01/2020

Kotkan-Haminan seudun toimintakertomus 2019

Seutuvaliokunta 18.2.2020

Kotkan-Haminan seutubudjetista jäi vuonna 2019 toteutumatta 120 609 €.
Seutubudjetista tuettiin mm. seudun matkailumarkkinoinnin ja kaupunkiseu-
tusuunnittelun toimenpiteitä sekä joitakin pienempiä hankkeita ja selvityk-
siä.  

./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun toimintakertomukseksi vuodelta 
2019.

Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy vuoden 2019 seutukertomuksen ja ehdottaa seu-
tuvaltuustolle sen hyväksymistä. 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

_______________________

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 5

Liite: Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun toimintakertomukseksi vuodelta 
2019.

Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy Kotkan-Haminan seudun toimintakertomuksen 
vuodelta 2019.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 §
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Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 10.3.2020 § 5 
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1. SEUTUBUDJETIN 2019 TOTEUTUMA   
                                               

Kotkan – Haminan seutubudjetin tulot vuonna 2019 muodostuivat kirjanpidon mukaan 31.12.2019 mennessä 
seuraavasti:  
 

SEUTUBUDJETIN TULOT 2019 € 

Kuntien maksama osuus 4 €/asukas 333 784 

Kaupunkiseutusuunnittelu 1 €/asukas  83 446 

Vuoden 2018 siirto 96 286 

SEUTUBUDJETIN KAIKKI TULOT YHTEENSÄ  513 516  

 
Vuoden 2019 nettomenot olivat kirjanpitoajon mukaan 31.12.2018 mennessä seuraavat: 

SEUTUBUDJETIN MENOT 2019 € 

Seudun hallinnointikulut  79 337  

Seudun kokous- ja matkapalkkiot ja seutufoorumi 25 556  

Seudun hankkeet *  203 014 

Matkailumarkkinointi 85 000 

SEUTUBUDJETIN KAIKKI MENOT YHTEENSÄ  392 907 

 
 
 
Seutubudjetista vuonna 2019 rahoitetut hankkeet*:  
 

ERILLISHANKKEET, seutubudjettiosuudet Hallinnoija Kesto Päätös € 
Toteutunut 

€ 

Kaupunkiseutusuunnittelu  (Kassu) Cursor 10/2017- 93 193 54 523 

Kaakon elokuvakomissio Cursor 1.1.2017-31.12.2019 18 504 18 203 

Fiksut hankinnat Kymenlaakso Cursor 1.10.2015- 28.2.2019 3 290 3 005 

Kotka-Haminan – Hki hub-connection  Cursor 1.1..2017-31.3.2019 1 989 1 898 

Kohtaamiset – osaajatyö Cursor 1.10.2017- 39 824 31 494 

Hankintapäivä ja seudun hankinta-asiamies Cursor 2018- 30 000 19 772 

Ko-Ha seudun elinkeinostrategian päivittäminen Cursor 2019 20 000 20 035 

Kotka-päivä Pietarissa Cursor 2018- 10 000 10 287 

Helsinki-Kotka nopean aamuvuoron kokeilu Cursor, Carea, 
Ktk 1.7.2018-40.4.2019 2 068 2 068 

Kestävien työmatkayhteyksien kokeilut Cursor  2018-2019 8 847 8 856 

Start-up High School Cursor 2018-2019 7000 3 973 

Ko-Ha seudun kokous- ja työtila Helsingin kesk. Cursor 2018 2500 0 

Seudun viestinnän ja markkinoinnin 
kattokampanja 

Cursor 2019 50 000 15 400 

Kansalliset verkostot: MAL-verkosto Cursor/Ktk 2017- 6 000 6 000 

Hankkeiden rahoituspäätöksiä yhteensä    302 715   

Hankkeista toteutui vuonna 2019   * 203 014 

 
Vuoden 2019 seutubudjetista jäi 120 609 € toteutumatta.  
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2. SEUTUVALTUUSTO 
 
Seutuvaltuuston puheenjohtajana toimi Marika Kirjavainen 29.4.2019 asti ja Jari Elomaa 18.6.2019 alkaen, 
molemmat Kotkasta. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja ajalla 30.4.-18.6.2019 vt. puheenjohtajana oli 
Elina Inkeroinen-Lalu Haminasta ja toisena varapuheenjohtajana Jari Heinonen Miehikkälästä.  
 
Seutuvaltuusto kokoontui 4 kertaa (v. 2018 4 kertaa) ja käsiteltyjä asioita oli 30 asiaa (v. 2018 29 asiaa). 
(Seutuvaltuuston kokoonpano liite 1.) 
 
Seutuvaltuustossa esittelijänä toimi seutuvaliokunnan puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, 
asiantuntijana toimitusjohtaja David Lindström, sihteerinä seutuasiantuntija Mervi Liimatainen Cursor 
Oy:stä. 
 
Toimintavuoden aikana seutuvaltuusto hyväksyi päivitetyn Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian, 
täsmennetyn budjetin vuodelle 2019 ja seutubudjetin vuodelle 2020. Seutuvaltuusto kuuli mm. Kotkan-
Haminan seudun matkailutoimenpiteistä ja viestinnästä ja seurasi ja joukkoliikenteen saavutettavuuden 
kehittämistä.  Seutuvaltuuston suomen- ja ruotsinkieliset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistiin Kotkan 
kaupungin HALLI-järjestelmässä.  
 
3. SEUTUVALIOKUNTA 
 
Esa Sirviö  puheenjohtaja Kotka 
Hannu Muhonen varapuheenjohtaja Hamina  

Jouni Eho   jäsen  Pyhtää  
Osmo Havuaho jäsen  Virolahti  
Arto Ylönen  jäsen  Miehikkälä 
 
Kokouksiin osallistuivat myös maakuntajohtaja Jaakko Mikkola sekä seutuvaltuuston puheenjohtajisto eli 
alkuvuodesta pj. Marika Kirjavainen 5.3.2019 asti ja Jari Elomaa 28.8.2019 alkaen, 1. vpj. Elina Inkeroinen-
Lalu Haminasta ja 2. vpj. Jari Heinonen Miehikkälästä. Cursorista kokouksiin osallistuivat toimitusjohtaja 
David Lindström ja sihteerinä seutuasiantuntija Mervi Liimatainen. 
 
Seutuvaliokunta piti vuonna 2019 7 kokousta (v. 2018 6 kpl) ja käsiteltäviä asioita oli 74 (v. 2018 68 asiaa).  
Seutuvaliokunta valmisteli asiat seutuvaltuuston päätettäväksi ja päätti seutubudjetista rahoitettavista 
hankkeista (alle 100 000 €). Seutuvaliokunta osallistui Kotka-päivään Pietarissa 26.-27.9.2019.  

4. SEUTUFOORUMIT 

 
Seutufoorumit järjestettiin kaksi seutufoorumia, 25.4.2019 ja 4.11.2019, molemmat Merikeskus Vellamossa 
Kotkassa. 
 
Kevään tilaisuudessa 25.4.2019 aluksi tarkasteltiin seudun edunvalvontaa liikenneasioissa, seudun 
saavutettavuuden kehittämistä joukkoliikenteen osalta sekä kehityksen tuulia seudulle.  Puhujina olivat vt. 
kehitysjohtaja Toni Vanhala, Kotkan kaupunki, liikennesuunnittelija Atte Mantila, Linea konsultit Oy sekä 
luova johtaja Janne Antikainen MDI Public Oy:stä. Tilaisuuden loppuosassa työstettiin ryhmissä päivittyvän 
seudun elinkeinostrategian teemoja. Osallistujia oli 69. 
 
Syksyn seutufoorumissa 4.11.2019 teemana oli ”Kasvua kaakkoon. Tilaisuuden alkuosassa tarkasteltin 
hallitusohjelman vaikutusta Kotkan-Haminan seudulle. Aihetta käsittelivät ministeri Sirpa Paatero, 
eduskunnan varapuhemies Juho Eerola, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Miehikkälän kunnanjohtaja 
Arto Ylönen. Tilaisuuden toisen osan puheenvuoroissa tarkasteltiin Kotkan-Haminan seudun 
elinkeinostrategiaa. Puhujina olivat Cursorin tj. David Lindström, Aranton Oy:n (Zsar Outlet VIllage) 
hallituksen jäsen Sami Vainionmäki, Haminan yrittäjien pj. Nina Nylund sekä Cursorin myyntijohtaja Ilkka 
Hasanen ja yrityspalvelupäällikkö Tiina Paavola.  Osallistujia oli 76. 
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5. KOTKAN-HAMINAN SEUDUN MATKAILU 2019  
 
Kotimaassa markkinointitoimenpiteitä kohdennettiin pääosin pääkaupunkiseudulle ja Kaakkois-Suomeen.  
Markkinointi oli monikanavaista kärkenään digitaaliset kanavat ja vahva panostus kohderyhmälähtöiseen 
sisällöntuottamiseen. Markkinointia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja yritysten kanssa.  
Kumppanit saivat näkyvyyttä seudun verkkosivuilla, sähköisissä yhteiskampanjoissa (mm. Puistojen Kotka 
-kampanja) ja teemasisältöjen tuottamisessa.  
 
Seutusivusto visitkotkahamina.fi keräsi 402 000 istuntoa (kasvua + 22 %) ja somekanavien kattavuus oli 
5,4 miljoonaa. Vaikuttajamarkkinoinnin osalta seudulla vieraili useita sisällöntuottajia, kuten luontokuvaaja 
Joonas Linkola.  Seutu oli esillä erilaisissa myynti- ja messutapahtumissa kuten Vene-, Moottoripyörä- sekä 
Go Expo -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.  
 
Kansainvälisessä matkailijamarkkinoinnissa pääyhteistyökumppanina on Visit Finland. Kansainvälisillä 
markkinoilla keskityttiin Pietarin alueeseen sekä Keski-Euroopassa erityisesti saksalaisiin. Venäjällä 
osallistuttiin Visit Finlandin järjestämiin Day of Finland -kuluttajatapahtumiin ja matkanjärjestäjien 
myyntitapahtumiin Pietarissa ja Moskovassa. Venäjältä toteutettiin kolme mediamatkaa seudulle.  
Saksassa osallistuttiin Southeast-yhteistyössä (Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Kouvola) Visit Finlandin 
järjestämään myyntitapahtumaan matkanjärjestäjille. 
 
Kiinan matkailumarkkinoiden tavoittamiseksi rakennettiin seudun matkailuyrittäjien kanssa 
tuotekokonaisuuksia ja niiden markkinointimateriaalia.  Kiinasta oli kaksi matkanjärjestäjäryhmää sekä 
Suomessa operoivia kiinalaisia incoming-toimijoita tutustumassa seudun matkailutarjontaan. 
 
 
6. KAUPUNKISEUTUSUUNNITTELU (Kassu) 
 
Osana seutuyhteistyötä Kotkan-Haminan seudun kunnat tekevät yhteistyötä maankäytön sekä 
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Työtä toteuttaa Kotkan-Haminan kaupunkiseutusuunnitteluryhmä 
Kassu. Ryhmässä on edustus kunkin kunnan maankäytön suunnittelusta (puheenjohtajuus Kotkan 
kaupungilla), Kymenlaakson liiton aluesuunnittelusta sekä Cursor Oy:stä. Cursor koordinoi työtä ja linkittää 
yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseen sekä investointien edistämiseen.   
Vuonna 2019 työ painottui seudun strategisen vaiheyleiskaavan sekä sen taustalla olleen työn pohjalta 
valmistettavien yritysalueiden markkinointiaineiston valmisteluun sekä seudun liikennekysymysten 
kehittämistyöhön.  
 
Vuonna 2015 käynnistyneen Kotkan-Haminan seudun strategisen vaiheyleiskaavatyön tuotos vahvistettiin 
juridisesti sitovaksi kaavaksi Kotkan, Haminan sekä Virolahden osalta alkuvuonna 2019. Miehikkälän osalta 
kaava on valituskäsittelyssä ja Pyhtään osalta suunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2018 strategisena 
maankäytön suunnitelmana.  
 
Markkinointiaineistojen luomiseen käynnistettiin työ, joka tuottaa uuden interaktiivisen alustan 
yritysalueiden markkinointiin. Alusta julkaistaan alkuvuonna 2020. Teemaan liittyen toteutettiin myös 
kolmella tilaisuudella eri viranomaistahojen yhteisesti vuoropuhelua luvituksen sekä investointien 
edistämisen yhteensovittamisesta. Kokonaisuuden tavoite on mm. tuottaa sekä markkinoinnin että 
sidosryhmäyhteistyön käyttöön prosessikuvauksia investointien toteuttamista seudullamme luvituksen 
näkökulmasta. 
 
Liikennekysymyksissä kaupunkiseutusuunnittelusta rahoitettiin osaltaan kestävien työmatkayhteyksien 
kehittämishanketta sekä seudun kaukoliikenneyhteyksien kehittämisselvitystä.  Kaupunkiseutusuunnittelu 
oli osaltaan toteuttamassa Kymenlaakson kevennettyä liikkumistutkimusta yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
Kymenlaakson liiton kanssa. Syksyllä 2019 valmistunut tutkimus tuotti tarpeellista perustietoa seudun 
liikenteen tilanteesta pohjaksi esimerkiksi liikenneratkaisujen vaikuttavuuden seurantaan. 
  

LIITE: Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 10.03.2020 / 5



 5 
 
 

7. SEUDUN RAHOITUSTA SAANEET HANKKEET 
 

7.1. KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA 

 

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivitystyö käynnistyi vuoden 2019 alussa, kun kilpailutuksen 

perusteella prosessia vetämään valittiin MDI Public Oy. Kolme työpajaa pidettiin nk. ydinryhmän kanssa, 

johon kuului edustajat mm. seudun kunnista, yrittäjäjärjestöistä, Ekamista Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu XAMKista ja Kymenlaakson liitosta. Elinkeinostrategiaa työstettiin kevään 

seutufoorumissa 24.4., jonka kutsulistaa oli laajennettu mm. yrittäjäjärjestöihin. Cursorin hallitus osallistui 

aktiivisesti elinkeinostrategian päivittämiseen. 

 

Päivitetty Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia hyväksyttiin seutuvaltuustossa 18.6.219 ja sen 

jälkeen seudun kunnissa.   

 

7.2. SEUDUN OSAAJAMARKKINOINTI  

 

Seudun osaajamarkkinointi teki Kotkan-Haminan seutua tunnetuksi ja houkutteli sinne korkeasti koulutettua 

työvoimaa. Kohteena olivat erityisesti seudun ulkopuolella asuvat nuoret aikuiset ja Etelä-Karjalan 

maakunnassa opiskelevat nuoret. Hanketta toteutettiin digitaalisen ja printtimedian keinoin sekä 

järjestämällä rekrytointitapahtuma Taste of Kotka 15.10.2019 LUTin ja Saimian opiskelijoille. 

 

Osaajamarkkinointikampanjat ja niihin liittyvät videot toteutettiin keväällä ja syksyllä 2019 Duunitorissa. 

Mukana kampanjoissa olivat Sulzer Pumps Finland, ANDRITZ, XAMK, Stora Enso ja Kymsote. 

 

Kaakon Viestinnän ja Duunitorin avulla toteutettin Virolahteen kohdistuva kampanja (digi ja printti) marras-

joulukuussa 2019. Kampanja kohdennettiin myös seudun sisällä tavoitteena tarjota vaihtoehtoja myös 

kuntarajoja ylittävään työelämään tai asumiseen. 

 

 
7.3. FIKSUT HANKINNAT JA HANKINTA-ASIAMIESTOIMINTA 
 
Hankinta-asiamiestoimintaa jatkettiin ja kehitettiin aktiivisesti toimintavuoden aikana. Tavoitteena oli Fiksut 
hankinnat -hankkeen päättyessä integroida hankintaneuvonta osaksi yritysneuvonnan peruspalveluita. 
Yrityksille tarjottiin henkilökohtaista neuvontaa, yhteistyötä hankintayksiköiden kanssa syvennettiin ja 
yritysneuvojien asiantuntemusta kehitettiin. Yrityksille tiedotettiin aktiivisesti julkisista hankinnoista, tarjottiin 
henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin tarjousten tekemisessä. Hankinta-asiamies päivysti seudun 
kunnissa. Hankintayksiköitä kannustettiin markkinavuoropuheluiden toteutukseen. Myös hankintoihin 
liittyvistä koulutuksista ja tilaisuuksista tiedotettiin.  
 
Valtakunnallinen yhteistyö käynnistettiin verkostomaisen KEINO-osaamiskeskuksen kanssa tavoitteena 
edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja seutukunnalla. Julkisten hankintojen verkostotapahtuma 
Hankintapäivä järjestettiin Eagle-talolla Karhulassa 9.10.2019. Uudistettu tapahtuma toi tällä kertaa 
hankintayksiköt ständeille esittelemään yrityksille toimintaa ja tulevia hankintoja. Onnistuneeseen 
tapahtumaan osallistui reilut 120 henkeä. Hankinta-asiamiestoimintaa ohjasi seudun kuntien ja paikallisten 
yrittäjäjärjestöjen edustajista koostuva työryhmä.   

 
 
7.4. STARTUP HIGH SCHOOL 
 
Kotkan-Haminan seudun lukiolaisille ja Ekamin opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus ottaa Startup High 
School -kursseja osaksi opintojaan. Kurssien tavoitteena on lisätä nuorten yrittäjyyteen liittyviä ajattelun ja 
tekemisen taitoja. Maksulliset kurssit kustannettiin seutubudjetista.  Kursseja suoritti seitsemän lukiolaista 
syksyllä 2019. Kaikkiaan kursseja on seutubudjetin tukemana suoritettu 47 kappaletta syksystä 2018 
alkaen. Kursseja on mahdollista suorittaa vielä keväällä 2020. 
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Kotkan-Haminan seudun oppilaitoksissa on käytössä myös muita yrittäjyyskursseja ja opinto-ohjelmia 
esim. Nuori yrittäjyys Vuosi yrittäjänä -ohjelma, 24h yrittäjyysleirit ja TATin Business -kurssit.  
 
 

7.4. MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -VERKOSTOTYÖ  
 
Osana kaupunkiseutusuunnittelua Kotkan-Haminan seutu on jäsenenä valtakunnallisessa MAL-
verkostossa. Verkoston kautta yhteistyötä tehtiin Bemine-hankkeen kanssa, jossa Kotkan-Haminan seudun 
strateginen yleiskaava oli case-tutkimuskohde. Seudulta ei ole edustajaa verkoston ohjausryhmässä, mutta 
seudun edustaja piti ohjausryhmässä puheenvuoron keskikokoisen seudun näkökulmasta maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) kehittämisen teemoihin. Yhteistyössä MAL-verkoston kanssa järjestettiin 
syksyllä 2019 työpaja Älykäs kaupunki -teemasta Kotkassa.  
MAL-verkoston kanssa valmisteltiin alkuvuonna 2020 toteuttava selvityshanke parhaista käytännöistä 
edistää seutujen välisiä kaukoliikenneyhteyksiä. Ko. hanke toteutetaan MAL-verkoston ja AIKO-rahoituksen 
avulla. 
 
7.5. KOTKAN-HAMINAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEELLISEN SAAVUTETTAVUUDEN 
KEHITTÄMINEN 
 
Hankkeesta tehtiin selvitys siitä, miten Kotkan-Haminan seudun saavutettavuutta joukkoliikenteellä voidaan 
kehittää julkisen sektorin toimenpiteillä. Selvitys painottui pääkaupunkiseudun ja Kotkan-Haminan seudun 
välisten linja-autoyhteyksien kehittämiseen. Tulokset ja ehdotetut toimenpiteet käsiteltiin liikennöitsijöiden ja 
joukkoliikenneviranomaisten yhteisessä tapaamisessa syyskuussa 2019. Tapaamisia sovittiin jatkettavan 
säännöllisesti. 
 
 
7.6. KOTKA-HAMINA-KAMPPI -HUBCONNECTION (1.9.2017-31.3.2019)     
Hankkeessa kokeiltiin ja käynnistettiin useita joustavaan työntekoon sekä pääkaupunkiseutuyhteyteen 
liittyviä toimia.  
Seudulle muodostettiin kolmen ilmaisen etätyöpisteen kokonaisuus: keväästä 2018 lähtien Kotkaan 
Datariinaan (HubDatariina), lokakuusta 2018 lähtien Haminaan varuskuntakerholle (yhteistyössä 
Kumppanuustalo Hilman kanssa) sekä joulukuusta 2018 lähtien Virolahden linja-autoasemalle 
(yhteistyössä Ekamin Rannikkopajojen kanssa). Kaikkiin tiloihin löytyi käyttäjiä, eniten Datariinaan (yht. 
noin 50 käyttäjää). HubDatariinan kokeilu päätyttyä tilan käyttäjät ohjattiin uuteen, kaupalliseen coworking-
tilaan Kotkansaarella. Haminan sekä Virolahden pisteitä jatkavat yhteistyökumppanit.   
Helsingin keskustan käynnistettiin yhteistyö Business Center Papula Oy:n kanssa kokous- ja työtilojen 
osalta. Kaikki Kotkan-Haminan seudun toimijat saivat sen Kampissa sijaitsevien kokous- ja coworkingtilojen 
hinnoista merkittävän (-40 %) alennuksen. Esillä oli myös seudun markkinointiaineistoa.  

 
7.7. KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOKOUS- JA TYÖTILA HELSINGIN KESKUSTASSA  
 
Vuonna 2019 seutubudjetista tuettiin Helsingin Kampin kokous- ja työtilayhteistyön jatkamista. Käyttömäärä 
jäi hyvin alhaiselle tasolle. 
 
7.8. KESTÄVIEN TYÖMATKAYHTEYKSIEN KÄYNNISTYSKOKEILUT (1.7.2018-30.9.2019)  

 
Tavoitteena oli käynnistää kestävin kulkumuodoin tapahtuvia työmatkayhteyksiä riittävän pituisilla 
kokeiluilla, jotta niistä saadaan kokemusta sekä edellytyksiä yhteyksiä jatkuvuuteen. Tärkeimpänä 
tavoitteena oli muodostaa työmatkayhteys Kotkasta ja Haminasta Vaalimaalle muodostuneeseen uuteen 
työpaikkakeskittymään. Säännöllinen joukkoliikenne Kotkasta Vaalimaalle toteutettiin 29.11.2018 – 

30.11.2019. Linja käynnistyi Zsar Outlet -keskuksen avaamisen yhteydessä. joukkoliikenne Kotkasta 
Vaalimaalle toteutettiin 29.11.2018 – 30.11.2019. Linja käynnistyi Zsar Outlet -keskuksen 
avaamisen yhteydessä. Rahoitukseen osallistuivat myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan 
kaupunki, Haminan kaupunki, Virolahden kunta sekä Zsar Oy.  Liikennöinti jatkui hankkeen jälkeen 
Hamina-Vaalimaa linjana muulla rahoituksella. 
 
Kouvola-Kotka -junayhteyteen kehitettiin matkaketjupalveluita suoraan työpaikoille (Kotkassa Eagle-talo ja 
Xamkin kampus, Kouvolassa Kasarminmäki). Edullinen juna-taksi -palvelu toteutettiin 12/2018-3/2019 
yhteistyössä Kymenlaakson Taksi Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. 
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Kotkassa Kyminlinnan junaseisake - Eagle-talo -välin noin 2,5 km siirtymää varten lisättiin myös 
kaupunkipyöräpalvelu joulukuussa 2018 molempiin päihin yhteistyössä Kaakau Oy:n kanssa. Juna-taksi-
palvelua käytettiin yhteensä reilut 200 kertaa neljän kuukauden aikana. Kokeilu toi kokemusta 
palvelumallista, mutta keskimääräinen käyttömäärä (1,3 matkustajaa/taksikyyti) jäi liian alhaiseksi ollakseen 
kannattavaa. Pyöräpalvelu jatkui kesän 2019 osana Kotkan kaupunkipyöräjärjestelmää. 
 
Helsingistä Haminaan muodostettiin aamulle joukkoliikenneyhteys Helsingistä Haminaan, sillä 
ensimmäinen suora yhteys Haminaan saapui vasta iltapäivällä. Yhteys käynnistettiin 2/2019 Helsinki-
Porvoo-Kotka aamuvuoroon, johon muodostettiin vaihtoyhteys Kotkan Korelan pysäkillä Kotka-Hamina 
bussiin (Haminassa klo 8.25).   
 
Lisäksi kokeiltiin yhteyttä n. klo 16 Kotkasta Helsinkiin suuntautuvalle bussille, mikä oli Kymenlaakson 
keskussairaalan lääkärien osalta tärkeää. Sairaalasta lähti kimppataksi Kotkan Sutelan bussipysäkille 
Karhulasta tulevaan bussiin. Puoli vuotta kestäneessä kokeilussa olivat mukana Kymenlaakson 
sairaanhoitopiiri Kymsote, Savonlinja Oy ja Kymenlaakson Taksi Oy. Taksisyöttö-palvelulla oli käyttöä 1-2 
päivänä viikossa 
 
Hankkeessa oli Kymenlaakson Liiton AIKO-tukea 67 %. 
 
 
7.9. KAAKON ELOKUVAKOMISSIO 
 

Pertsaa ja Kilun kokonaisprojektia viety laajalla rintamalla eteenpäin paikallisen rahoituksen 
etsimisen, kuvausjärjestelyjen sekä myös seudun matkailumarkkinoinnin kehittämisen 
näkökulmasta. Loppuvuodesta 2019 käynnistettiin myös elokuvan lapsinäyttelijöiden 
sivuroolihaku, jossa ensisijaisesti pyritään huomioimaan Kotkan-Haminan seudulta tai lähialueelta 
tulevat hakemukset.  
 
Lisäksi vuoden aikana kiinnostusta seutua kohtaan on osoitettu isojen kansainvälisten tuotantojen 
puolelta (2 tuotantoa) ja niihin on etsitty lokaatioita seudulta. Kahdelle kotimaiselle tuotannolle on 
myös etsitty kuvauslokaatioita. AV-alalle valmentavan koulutuksen rakentamista jatketaan Ekamin 
kanssa erityisesti Pertsa ja Kilu -tuotannon yhteydessä.  
 

 
8.    KUNTIEN ILMASTO- JA ENERGIATYÖ 
 
Vuonna 2016 aloitetussa seudun kuntien ilmasto- ja energiatyössä ovat mukana Kotkan ja Haminan 
kaupungit sekä Virolahden ja Miehikkälän kunnat, jotka kustantavat kokonaisuuden työkustannukset. 
Kotkassa ja Haminassa ilmasto- ja energiateemaan on omat työryhmät. Virolahdella ja Miehikkälässä 
teemaa käsitellään säännöllisesti Kaakon kaksikon johtoryhmässä.  
Kotkan kaupunki liittyi vuonna 2019 hiilineutraaliuteen tähtäävään Hinku-kunta -verkostoon, Haminan n jo 
aikaisemmin.   
 
Cursorin toimilla tuettiin kuntien työryhmäkokousten valmistelun sekä vuonna 2019 hyväksytyn Ekologinen 
Hamina -ohjelman käynnistämisen koordinoinnin lisäksi myös mm. teeman hankevalmisteluja. Liikkumisen 
ohjauksen valtionavustuksen haussa tuettiin Haminan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hakemusta 
sekä Kotkan kaupungin henkilöstön liikkumissuunnitelman laatimisen hanketta.  
 
Lisäksi tuettiin hankevalmistelua Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueen joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
nostoa tähtäävästä hankkeesta ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet    -ohjelmaan. Kyseinen 
hanke sai ympäristöministeriön tuen ja käynnistyi loppuvuonna 2019.  
Myös kuntien työn linkitystä Hiilineutraali Kymenlaakson 2040 roadmap-työhön tuettiin. 
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Liite 1  
 
 
 
Seutuvaltuustoon jäsenet ja varajäsenet sekä osallistumiset kokouksiin 1.1.-31.12.2019: 
 
Kotka  Jari Elomaa (3/4)  Matti Kekarainen (0)    
Kotka  Mia Harkko (2/4)  Pirjo Romppanen (2/4) 
Kotka  Marika Kirjavainen (0/4) 29.4. asti Saila Piipari-Huovila (2/4) 
  Mette Godenhjelm (2/4) 23.9. alk. 
Kotka  Topias Kotiniemi (4/4)  Sami Ristiniemi (0) 
Kotka  Vesa Levonen (3/4)  Riitta Klemola (1/4) 
Kotka  Jukka Lopperi (4/4)  Kari Niininen (0) 
Kotka  Maria Länsimies (3/4)  Annika Aalto-Partanen (1/4) 
Kotka  Tiina Montonen (4/4)  Nina Brask 19.8. asti (0) 

     Minna Suomi 23.9. alk. (0) 
Kotka  Seija Piipponen-Pekkola (4/4) Antti Hyyryläinen (0) 
Kotka  van Wonterghem Freddy (4/4) Jani Paananen (0) 
Hamina  Titta Erkkilä (3/4)  Riitta Hytönen (1/4) 
Hamina  Pentti Hämäläinen (4/4)  Jarkko Harjumaaskola (0)   
Hamina  Elina Inkeroinen (4/4)  Sanna Vapalahti (0) 
Hamina  Peter Muurman (4/4)  Kalle Heijari (0) 
Hamina  Kalervo Tulokas (3/4)  Jaakko Koskinen (0) 
Hamina  Eerika Vaahtovuo (1/4) 17.9. asti Katja Räsänen-Risu 17.9. asti 
  Katja Räsänen-Risu /(3/4) 17.9. alk. Katja Andrejew (0) 17.9. alk.  
Miehikkälä  Tarja Alastalo (4/4)  Sirpa Husu (0) 
Miehikkälä  Jari Heinonen (3/4)  Riitta Rikkola (1/4)   
Miehikkälä  Katja Paldan (3/4)  Jukka Hallikainen (0) 
Pyhtää  Osmo Kallio (4/4)  Raul Lehto (0) 
Pyhtää  Jyrki Metsola (3/4)  Freddie Cederlund (0) 
Pyhtää  Toni Vanhala (4/4)  Seija Halme (0) 
Virolahti  Risto Kouki (4/4)  Juhani Kuntsi (0) 
Virolahti  Vappu Kuokka (4/4)  Anja Kivelä (0) 
Virolahti  Sisko Ukkola-Paronen (3/4)  Jari Harju (1/4) 
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D/2434/02.02.00/2019

Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2020

Seutuvaliokunta 28.8.2019

Seutusopimuksen mukaan kunnat panostavat seutubudjettiin 4 €/asukas 
sekä seudulliseen kaavoitukseen seudun talousarvion yhteydessä sovitta-
van summan. Viime vuosina seutubudjetti on rakentunut periaatteelle 5 
€/asukas, josta 1 €/asukas on ollut kaupunkiseutusuunnitteluun ja siihen 
liittyviin hankkeisiin. 

Kaupunkiseutusuunnittelun Kassu-työryhmä on tehnyt suunnitelman toi-
minnastaan vuonna 2020. Sen perustuu tulopohjaan 0,6 €/asukas. 
Kaupunkiseutusuunnittelun vuoden 2020 toimenpiteitä kokouksessa esitte-
levät kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja 
asiantuntija Esa Partanen Cursor Oy:stä. 

./. Liitteenä Kaupunkisuunnittelun toimenpiteet vuonna 2020.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 
2020 tulopohjaksi 4,6 €/asukas, josta 0,6 €/asukas on kaupunkiseutusuun-
nitteluun, ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. 

Asian käsittely:

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli seudun kaupunki-
suunnittelun tehtyjä toimenpiteitä ja tulevia suunnitelmia, minkä perusteella
käytiin keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

_______________________

Seutuvaltuusto 10.9.2019

./. Liitteenä Kaupunkisuunnittelun toimenpiteet vuonna 2020.

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää seudun vuoden 2020 talousarvion tulopohjaksi 4,6 
€/asukas, josta 0,6 €/asukas on kaupunkiseutusuunnitteluun. 

Asian käsittely:

Keskustelussa puheenvuoron käyttivät Sisko Ukkola-Paronen ja Markku 
Hannonen.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ote: Seudun kunnat.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 §

10.03.2020Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

_______________________

Seutuvaliokunta 5.11.2019

Ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2020 seutubudjetiksi perustuu 
kaupunkiseutusuunnittelun (Kassu) 0,6 €/asukas -osuuteen, matkailun 
85 000 €:n avustukseen (sisältyy seudun matkailusopimukseen) ja tulleisiin
hakemuksiin. Hallinnossa ”seutuvaltuusto, seutuvaliokunta ja seutufooru-
mi” -osuutta on pienennetty ajatuksella, että seutuneuvottelukunnan palk-
kiot ja matkat maksaa kukin kunta.

./. Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2020.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää hyväksyä aikaisempien hankepykälien päätösten 
pohjalta muotoutuneen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin vuodelle 
2020 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

_______________________

Seutuvaltuusto 3.12.2019

Seutuvaliokunnan 5.11.2019 kokouksen jälkeen on tullut tieto, että Kau-
koliikenteen olosuhteiden kehittäminen Kotkan-Haminan seudulla -hanke 
ei ole saanut Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta. Näin ol-
len hankkeelle Kotkan-Haminan vuoden 2020 seutubudjetista varattu 
13 333 € vapautuu käytettäväksi muuhun. Summa on lisätty budjetissa 
kohtaa ”Sitomaton hankeraha”. 

Budjetti tarkentuu, kun vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut.

./. Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2020.

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin 
vuodelle 2020. Budjettiin palataan, kun vuoden 2019 tilinpäätös on valmis-
tunut. 

Asian käsittely:

Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy, esitteli ehdotuksen Kotkan-
Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle 2020. Keskustelussa puheen-
vuoroja käyttivät Jukka Lopperi, Toni Vanhala, Pentti Hämäläinen, Osmo 
Kallio ja Mette Godenhjelm.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

10.03.2020Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

_______________________

Seutuvaliokunta 18.2.2020

Vuoden 2020 seutubudjetti on tarkentunut 2019 tilinpäätöksen ja siihen liit-
tyvien siirtojen osalta.

./. Liitteenä tarkentunut Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2020.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä tarkentuneen Kotkan-Haminan
seudun seutubudjetin vuodelle 2020 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväk-
symistä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

_______________________

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 6

Liite: Liitteenä tarkentunut Kotkan-Haminan seudun vuoden 2020 seutubudjetti.

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä tarkentuneen Kotkan-Haminan seudun 
seutubudjetin vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

10.03.2020Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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KOTKAN-HAMINAN SEUDUN SEUTUBUDJETTI 2019-2020

BUDJETTI Toteutunut Jäljellä BUDJETTI

Siirtojen 

jälkeen

TULOT 2019 2019 1.1.2020 2020 2020
Seutubudjetti, kuntien rahoitus (yht. 5 €/asukas) 418 070 417 230 -840 379 137 379 137 as.luku 82 421

Seutuyhteistyö ja erillishankkeiden kuntaosuudet (4 €/asukas) 334 456 333 784 329 684 329 684 4 €/as.

Kaupunkiseutusuunnitelu (1 €/asukas) 83 614 83 446 49 647 49 647 0,6 €/as. 

Siirto vuodelta 2018 96 286 96 286 0 0
Siirto vuodelta 2019 120 748 120 748
TULOT YHTEENSÄ 514 356 513 516 -840 379 137 499 885

MENOT 2019 2019 Jäljellä 2020 2020
Matkailumarkkinointi 85 000 85 000 0 85 000 85 000

Seudun hallinnointi sekä rahoitus- ja muut kulut 97 000 79 337 17 663 96 000 96 000
Seudun hallinnointi, rahoituskulut 6790 95 000 78 979 16 021 95 000 95 000

Muut kulut: lahjat ym. kulut, 6514 2 000 358 1 642 1 000 1 000

Kokouspalkkiot, matkakulut, seutufoorumi, 6515 30 000 25 556 4 444 15 000 15 000

Hankkeet, seutubudjettiosuus 302 715 203 014 99 701 183 137 303 885 *Hankkeet eritelty laskelman alaosassa

MENOT YHTEENSÄ 514 715 392 907 121 808 379 137 499 885

Tulos -359 120 609 siirtyvää rahaa 0 0

BUDJETTI Toteutunut Jäljellä Sidottu/ BUDJETTI Siirtojen jälkeen
2019 2019 1.1.2020 haettu 2020 2020

Hankkeet, seutubudjetin osuus Toteutusaika

6561 Kaupunkiseutusuunnittelu Kassu Cursor 2017- 95 193 54 523 40 670 40 670 49 647 90 317

5914/6575 Kaakon elokuvakomissio Cursor 1.1.2017-31.12.2019 18 504 18 203 301 30 000 30 000

6569 Fiksut hankinnat Kymenlaakso Cursor 1.10.2015-28.2.2019 3 290 3 005 285 0 0

6572 Kotka-Hamina - Hki hub-connection Cursor 1.10.2017-31.3.2019 1 989 1 898 91 0 0

6573 Kohtaamiset - seudun osaajamarkkinointi Cursor 1.10.2017- 39 824 31 494 8 330 8 330 10 000 18 330

6518 Hankintapäivä ja seudun hankinta-asiamies Cursor 2018- 30 000 19 772 10 228 10 228 15 000 25 228

6583 Ko-Ha seudun joukkoliikenteellisen saavutett. kehittäminen XAMK 1.3.2017-31.12.2019 7 500 7 500 0 0 0

6566 Ko-Ha seudun elinkeinostrategian päivittäminen Cursor 2019 20 000 20 035 -35 0 0

6577 Kotka-päivä Pietarissa Cursor 2018-2020 10 000 10 287 -287 10 000 10 000
6581 Helsinki-Kotka nopean aamuvuoron kokeilu Kotka 1.6.2018-31.3.2019 2 068 2 068 0 0 0

6576 Kestävien työmatkayhteyksien kokeilut Cursor 1.7.2018-30.9.2019 8 847 8 856 -9 0 0

6579 Start-up highschool Cursor 2018-2019 7 000 3 973 3 027 0 0

6580 K-H seudun kokous- ja työtila Helsingin keskustassa Cursor 2018 2 500 0 2 500 0 0

6585 Seudun viestinnän ja markkinoinnin kattokampanja Cursor 2019 50 000 15 400 34 600 34 600 0 34 600

6528 MAL-verkosto Cursor 2013- 6 000 6 000 0 0 0 Sisältyy Kassuun.

6586 Energiatekniikan professuuri Cursor 2019 0 0 20 000 20 000

Saaristoasiain neuvottelukunnan saaristoseminaari Ko-Ha seutu (svlk 18.2.2020)             Kotka/Pyhtää 2020 0 0 7 500

Muut mahdolliset hankkeet/selvitykset (sitomaton hankeraha) 0 -840 48 490 67 910

Yhteensä 302 715 203 014 98 861 183 137 303 885 * 

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 6
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D/642/00.04.01.01/2020

Seuraava kokous

Seutuvaltuusto 10.3.2020 § 7

Ehdotus: Seutuvaltuusto pitää päätöskokouksen ti 26.5. kello 13, lounas kello 12. 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 §

10.03.2020Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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KOTKAN KAUPUNKI Sivu

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1 – 7

Seuraavista päätöksistä ei hankintalain 146 §:n nojalla saa hakea muutosta 
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla, koska kyse on markkinaoikeuden 
toimivaltaan kuuluvista asioista.

Pykälät: –

Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan 
oikaisuvaatimus, niistä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: –

Seuraaviin päätöksiin ei hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin tai muun 
lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Asiat –

Oikaisuvaatimusvi- Yllä mainittuihin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena
ranomainen ja oi- Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuustolle.
kaisuvaatimus-
oikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.
maksu

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen 
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja 
on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.3.2020.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto, sisältö ja liitteet vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi;
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen 
allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos 
hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja 
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos 
oikaisuvaatimusta koskevia ilmoituksia tai päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot 
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen 
toimittaminen toimitettava kaupunginhallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan 
viranomaiselle päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on 
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, 
että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusvi- Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuusto
ranomaisen yhteys- PL 14
tiedot (Kyminlinnantie 6)

48601 Kotka
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VALITUSOSOITUS

Asiat §

Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
ja valitusoikeus oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty 
laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
perittävistä maksuista (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu 
peritään, se on 260 euroa.

Valitusperusteet Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.3.2020.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, Valitus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
sisältö ja liitteet vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
- valittajan nimi ja kotikunta;
- postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisesta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on 
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä 
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa 
on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä 
epäillä.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä 
valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti 
valitusviranomaisessa.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on 
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, 
että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina omalla vastuulla. 

Valitusviranomaisen Itä-Suomen hallinto-oikeus
yhteystiedot Minna Canthin katu 64

70100 KUOPIO
(PL 1744, 70101 KUOPIO)
Puh. 029 564 2500
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 564 2501

Virka-aika: arkisin klo 8.00 – 16.15
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