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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaltuusto 10.9.2019 § 17

Ehdotus: Todetaan.

Päätös: Todettiin.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

17 §
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Pöytäkirjan tarkastajat

Seutuvaltuusto 10.9.2019 § 18

Ehdotus: Valitaan Katja Räsänen-Risu ja Osmo Kallio.

Päätös: Valittiin Katja Räsänen-Risu ja Osmo Kallio.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

18 §
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Käsittelyjärjestys

Seutuvaltuusto 10.9.2019 § 19

Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin listan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

19 §
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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 § 20

Liite: 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

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

20 §

10.09.2019Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto
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D/2435/08.01.00.01/2019

Kotkan-Haminan seudun joukkoliikenteen saavutettavuuden kehittäminen

Seutuvaliokunta 5.3.2019
Seutuvaliokunta päätti 9.11.2018 (§ 65), että Kotkan-Haminan seudun liik-
kumisjärjestelyistä tehdään vuonna 2019 laajempi selvitys. Tässä kokonai-
suudessa yksi keskeinen ja selkeästi rajattava kokonaisuus on seudun 
saavutettavuus julkisella liikenteellä. Asia on tärkeä mm. työvoiman saata-
vuuden kannalta sekä toisaalta joukkoliikenneyhteydet seudulta muualle 
ovat tärkeitä asumismahdollisuuksien kannalta.

Joukkoliikenteellisen saavutettavuuden kehittämisestä on tarkoitus tehdä 
selvitys, jonka tavoite on tuoda etenkin julkisen sektorin toimet esille, miten
markkinaehtoisen kaukoliikenteen kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä 
voidaan ylläpitää ja kehittää. Selvityksessä otetaan huomioon kaukoliiken-
neyhteyksien muutoksiin vaikuttavat tekijät. Tarkoitus ei ole hankkia em. 
Helsinki-Kotka aamuvuoron tyyppisiä julkisen sektorin toteuttamia vuoroja 
lisää. Olennaista selvityksessä on hahmottaa malli ja toimenpiteet, miten 
seudun joukkoliikenteellisen saavutettavuuden haasteita saadaan ratkais-
tua.

Selvityksessä tarkastelun kohteena on etenkin pendelöinti seudulta eri kes-
kuksiin sekä toisaalta muualta seudun keskuksiin. Näkökulmana ovat yh-
teydet etenkin Helsingin-Porvoon suuntaan/suunnasta, mutta myös muut 
päivittäisen pendelöintiyhteyden päässä olevat keskukset (lähinnä Kouvo-
la, Lahti ja Lappeenranta).

Selvityksen ohjauksessa on mukana Cursor Oy:n lisäksi seudun kuntien 
edustus. Selvityksen alustavia tuloksia on esillä seutufoorumissa 25.4-
.2019. 

./. Liitteenä on Kotkan-Haminan seudun joukkoliikenteellisen saavutettavuu-
den kehittäminen -hankkeen rahoitushakemus. Selvityksen tarjouspyyntö, 
joka on lähetetty selvityksen toteutuksesta kiinnostuneille konsulteille, on 
nähtävissä kokousmateriaaleissa Cursorin ryhmätyötilassa.

Kokouksessa on mukana asiantuntija Esa Partanen Cursor Oy:ltä 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää rahoittaa selvitystä Kotkan-Haminan seudun jouk-
koliikenteellisen saavutettavuuden kehittämisestä enintään 7 500 € vuoden
2019 seutubudjetista. Ko. summa on puolet koko selvityksen budjetista 
(15 000 €), toisen puolen (max 7 500 €) tullessa kaupunkiseutusuunnitte-
lun budjetista.
_______________________

Seutuvaliokunta 28.8.2019

./. Liitteenä ”Edistämiskeinoja seudun saavutettavuuteen joukkoliikenteellä, 
Keskeisiä tuloksia kaukoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi, ke-
säkuu 2019” raportti ja sen esittämisdiat.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

21 §
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Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee valmistuneen selvityksen tiedoksi. Lisäksi se 
esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee selvityksen tulosten esittelyn ja 
merkitsee asian tiedoksi.  

Asian käsittely:

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli valmistunutta selvi-
tystä, minkä perusteella käytiin keskustelua. 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

_______________________

Seutuvaltuusto 10.9.2019 § 21

Liite: Liitteenä ”Edistämiskeinoja seudun saavutettavuuteen joukkoliikenteellä, 
Keskeisiä tuloksia kaukoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi, ke-
säkuu 2019” raportti ja sen esittämisdiat.

Ehdotus: Seutuvaltuusto kuulee selvityksen tulosten esittelyn ja merkitsee asian tie-
doksi. 

Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotkan kaupunki, ja asian-
tuntija Esa Partanen, Cursor Oy, esittelivät selvityksen tuloksia. Keskuste-
lussa puheenvuoron käyttivät Osmo Kallio, Toni Vanhala ja Mia Harkko.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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D/2436/01.01.01.01/2019

Viestintäjohtaja Topi Lintukangas

Seutuvaliokunta 28.8.2019

Cursor Oy:n viestintäjohtajana on 1.8.2019 aloittanut Topi Lintukangas. 
Hän on toiminut mm. Reiman markkinointijohtajana, mainostoimisto SEK:n 
toimitusjohtajana ja brändistrategina, yrittäjänä sekä mainostoimisto 
TBWA:lla ja Suunnolla suunnittelu- ja projektijohtotehtävissä.  

Ehdotus: Seutuvaliokunta ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee viestintäjohtaja 
Topi Lintukankaan esittelyn ja ajatuksia Kotkan-Haminan seudun viestin-
nän kehittämisestä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

_______________________

Seutuvaltuusto 10.9.2019 § 22

Ehdotus: Seutuvaltuusto kuulee viestintäjohtaja Topi Lintukankaan esittelyn ja aja-
tuksia Kotkan-Haminan seudun viestinnän kehittämisestä.

Asian käsittely: Viestintäjohtaja Topi Lintukangas esitteli ajatuksiaan Kotkan-Haminan seu-
dun viestinnän kehittämisestä. Keskustelussa puheenvuoron käyttivät Vesa
Levonen, Tiina Montonen, Seija Piipponen-Pekkola, Katja Paldan, Freddy 
van Wonterghem, Peter Muurman ja David Lindström.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

22 §
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D/689/00.04.01.01/2019

Seuraava kokous

Seutuvaltuusto 10.9.2019 § 23

Ehdotus: Päätetään seutuvaltuuston seuraava kokous.

Päätös: Tiistaina 3.12.2019 klo 14, klo 13.30.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

23 §
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukielto

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

Pykälät: 17 – 23

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 17.9.2019.

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 xx.xx.2018.

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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