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PÖYTÄKIRJA
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

Nro 2/2019

5.3.2019

KOKOUSAIKA

Tiistai 5.3.2019 klo 8.00 - 9.20

KOKOUSPAIKKA

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, kokoushuone Kehitys

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Muhonen Hannu
Eho Jouni
Havuaho Osmo
Ylönen Arto

Vpj., Haminan kaupunginjohtaja, kokouksen pj.
Pyhtään kunnanjohtaja
Virolahden kunnanjohtaja
Miehikkälän kunnanjohtaja

Kirjavainen Marika
Inkeroinen-Lalu Elina
Heinonen Jari
Mikkola Jaakko
Lindström David
Liimatainen Mervi
Partanen Esa

Seutuvaltuuston pj., klo 8.50 asti
Seutuvaltuuston I vpj.
Seutuvaltuuston II vpj.
Maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto, klo 8.55
asti
Toimitusjohtaja, Cursor Oy
Seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy
Asiantuntija, Cursor Oy, § 13-14

Poissa

Sirviö Esa

Puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Hannu Muhonen
Todettiin

Mervi Liimatainen
pykälät 8 - 20

Muut osallistujat

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jouni Eho
Arto Ylönen
Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

8§

5.3.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaliokunta 5.3.2019

9§

Ehdotus:

Todetaan.

Päätös:

Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seutuvaliokunta 5.3.2019

10 §

Ehdotus:

Valitaan Hannu Muhonen ja Arto Ylönen.

Päätös:

Valittiin Jouni Eho ja Arto Ylönen

Käsittelyjärjestys

Seutuvaliokunta 5.3.2019

Ehdotus:

Esityslistan mukaan.

Päätös:

Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 13 ja 14.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

11 §

5.3.2019

4

Seudun toimintakertomus ja seudun vuoden 2018 budjetin toteutuma

Seutuvaliokunta 5.3.2019
Kotkan-Haminan seutubudjetista jäi vuonna 2018 toteutumatta 96 286 €.
Seutubudjetista tuettiin mm. seudun matkailumarkkinoinnin ja kaupunkiseutusuunnittelun toimenpiteitä sekä useita pienempiä hankkeita.
./.

Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun toimintakertomukseksi vuodelta
2018.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta hyväksyy vuoden 2018 seutukertomuksen ja sen sisältämän seutubudjetin toteutuman ja ehdottaa seutuvaltuustolle niiden hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

12 §

5.3.2019

5

Vuoden 2018 seutubudjetin siirrot vuodelle 2019

Seutuvaliokunta 5.3.2019
Vuoden 2018 seutubudjetista on jäänyt käyttämättä 96 286 €, joka on osin sidottu seutuvaliokunnan tekemillä päätöksillä.
Sidotun rahan osalta esitetään seuraavia siirtoja vuoden 2019 budjettiin:
- Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) 790 €
- Startup High School 7 000 €
Lisäksi esitetään siirrettäväksi vuoden 2018 budjetin sidotut, mutta toistaiseksi
toteutumattomat rahat:
-

Kaupunkiseutusuunnittelu – KASSU 17 579 €
Kaakon elokuvakomissio 18 504 €
Kohtaamiset - osaajia yrityksille Kotkan-Haminan seudulla 14 824 €
Kotka-Hamina – Hki Hub-Connection 1 989 €
Helsinki-Kotka nopean aamuvuoron kokeilu 2 068 €
Kestävien työmatkayhteyksien kokeilut 3 847 €

Loput vuonna 2018 käyttämättä jääneistä seuturahoista siirtyvät sitomattomaksi hankerahaksi.
./.

Liitteenä siirtoanomukset:
- Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu)
- Startup High School
- Kaupunkiseutusuunnittelu – KASSU
- Kaakon elokuvakomissio
- Kohtaamiset - osaajia yrityksille Kotkan-Haminan seudulla
- Kotka-Hamina – Hki Hub-Connection
- Helsinki-Kotka nopean aamuvuoron kokeilu
- Kestävien työmatkayhteyksien kokeilut

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää hyväksyä vuonna 2018 toteutumatta jääneet kustannukset siirtohakemuksen ja edellä olevan selityksen mukaan käytettäväksi
vuonna 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

Markku Hannonen, Kotkan kaupunki
Marianne Ahvenranta, Maarit Koverola, Sami Ristiniemi, Elina Saarela,
Esa Partanen, Cursor Oy

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

13 §

5.3.2019
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Kotkan-Haminan seudun joukkoliikenteellisen saavutettavuuden kehittäminen
Seutuvaliokunta päätti 9.11.2018 (§ 65), että Kotkan-Haminan seudun liikkumisjärjestelyistä tehdään vuonna 2019 laajempi selvitys. Tässä kokonaisuudessa yksi keskeinen ja selkeästi rajattava kokonaisuus on seudun saavutettavuus julkisella liikenteellä. Asia on tärkeä mm. työvoiman saatavuuden 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 kaukoliikenneyhteyksien muutoksiin vaikuttavat tekijät. Tarkoitus ei ole hankkia em. HelsinkiKotka aamuvuoron tyyppisiä julkisen sektorin toteuttamia vuoroja lisää. Olennaista selvityksessä on hahmottaa malli ja toimenpiteet, miten seudun joukkoliikenteellisen saavutettavuuden haasteita saadaan ratkaistua.
Selvityksessä tarkastelun kohteena on etenkin pendelöinti seudulta eri keskuksiin sekä toisaalta muualta seudun keskuksiin. Näkökulmana ovat yhteydet etenkin Helsingin-Porvoon suuntaan/suunnasta, mutta myös muut päivittäisen pendelöintiyhteyden päässä olevat keskukset (lähinnä Kouvola, 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 saavutettavuuden
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 joukkoliikenteellisen saavutettavuuden kehittämisestä enintään 7 500 € vuoden
2019 seutubudjetista. Ko. summa on puolet koko selvityksen budjetista
(15 000 €), toisen puolen (max 7 500 €) tullessa kaupunkiseutusuunnittelun
budjetista.

Asian käsittely:
Asiantuntija Esa Partanen, Cursor Oy esitteli asiaa, minkä jälkeen käytiin keskustelua.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

Esa Partanen, Cursor Oy

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

14 §

5.3.2019
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Tilannekatsaus Kotka-Hamina-Vaalimaa -joukkoliikennelinjasta

Seutuvaliokunta 5.3.2019
Osana Vaalimaan alueen kehittymistä on seudulle käynnistetty uusi joukkoliikennelinja Kotka-Hamina-Vaalimaa, joka edistää Vaalimaan uuden työpaikkaalueen nivoutumista muuhun seutuun työssäkäyntialueena.
Kyseinen linja on uudentyyppinen avaus seudullisesti tehtävässä yhteistyössä
tukemaan uusien työpaikka-alueiden kehittymistä, helpottaen alueen yritysten
rekrytointeja. Cursor Oy on koordinoinut kyseisen linjan käynnistämistä mm.
osana Kymenlaakson Liiton tukemaa Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hanketta.
Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö on hankkinut linjan liikennöinnin
12 kk aloitusjaksoksi (marraskuun loppuun 2019) ja linjan rahoittamiseen ovat
osallistuneet Cursor Oy (pääosin em. hankkeen kautta), Kaakkois-Suomen
ELY-keskus, Zsar Oy sekä linjan varren kunnat eli Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Virolahden kunta. Linjan käyttömäärä on ollut vähäisempää, mitä
ennakoitiin linjan valmisteluvaiheessa, ja linjaa varten olemassa oleva rahoitus ei tule riittämään liikennöintijakson koko jakson rahoittamiseksi.
Kokouksessa asiantuntija Esa Partanen Cursor Oy:ltä esittelee linjan tilannetta. Taustamateriaalina on tietoa mm. linjan käyttömääristä.
Ehdotus:
Seutuvaliokunta kuulee infon Kotka-Hamina-Vaalimaa -joukkoliikennelinjan tilanteesta sekä käy keskustelun linjan jatkorahoitustarpeesta.
Asian käsittely:
Asiantuntija Esa Partanen, Cursor Oy esitteli asiaa, minkä jälkeen käytiin keskustelua.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

15 §

5.3.2019
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Kotkan-Haminan seudun seutupäivä Pietarissa

Seutuvaliokunta 5.3.2019
Kotka-päivää Pietarissa vietettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa seudullisena, mihin seutuvaliokunta myönsi Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista 10 000 € (svlk 20.2.2018 § 8). Ajatuksena on, että myös tänä vuonna
20.9.2019 Pietarin Kotka-päivä on seudullinen.
Cursor/Sergey Troshkov hakee seutubudjetista 10 000 €:a seuraaviin kustannuksiin.
- tilavuokra (iso tila, kaikki päivän tilaisuudet ovat saman katon alla)
- tarjoilut (avainyhteistyökumppanit, verkostot, min. 100 hlöä)
- medianäkyvyys (TV, internet, lehdet)
- ohjelma (esim. paikallisten taitelijoiden, soittajien esiintymispalkkiot, matkaja majoituskulut.
Yhteensä budjetti on 20 000 €, josta puolet tulee Kotkan kaupungilta.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää myöntää 10 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden
2019 seutubudjetista.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

Sergey Troshkov, Cursor Oy

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

16 §

5.3.2019
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Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Seutusopimuksen mukaan kunnat panostavat seutubudjettiin on 4 €/asukas
sekä seudulliseen kaavoitukseen seudun talousarvion yhteydessä sovittavan
summan. Viime vuosina seutubudjetti on rakentunut periaatteelle 5 €/asukas,
josta 1 €/asukas on mennyt South-East Leveraging Livelihood (SELL) hankkeen omarahoitusosuudeksi ja sen jälkeen kaupunkiseutusuunnitteluun
ja siihen liittyviin hankkeisiin.
Cursorin ryhmätyötilassa on esillä alustavia Kassu-työryhmän ajatuksia kaupunkiseutusuunnittelun toiminnasta vuoden 2019.
Kaupunkiseutusuunnitteluun liittyen kokouksessa ovat paikalla kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö
Toomas Lybeck Cursor Oy:stä.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle
2019 tulopohjaksi 5 €/asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Asian käsittely:
Kaupunkiseutusuunnittelun suunnitelmia esittelivät kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö Toomas Lybeck
Cursor Oy:stä, minkä perusteella käytiin keskustelua.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
___________________

Seutuvaltuusto 2.10.2018
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2019 tulopohjaksi 5 €/asukas.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjausta
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

5.3.2019
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Seutuvaliokunta 9.11.2019
./.

Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2018-2019.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää hyväksyä aikaisempien hankepykälien päätösten
pohjalta muotoutuneen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin vuodelle 2019
ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
___________________

Seutuvaltuusto 4.12.2018
Kokouksessa toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy, esittelee ehdotusta
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle 2019.
./.

Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019.

Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin
vuodelle 2019. Seutubudjetti täsmentyy vielä, kun vuoden 2018 tilinpäätös on
valmistunut.

Asian käsittely:
Seutuasiantuntija Mervi Liimatainen ja asiantuntija Esa Partanen, Cursor Oy,
esittelivät ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle
2019. Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Vesa Levonen, Topias Kotiniemi, Kalervo Tulokas, Jouni Eho, Pentti Hämäläinen, Osmo Kallio, Sisko Ukkola-Paronen ja Osmo Havuaho.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)
___________________
Seutuvaliokunta 5.3.2019
Kotkan-Haminan seutubudjetissa vuodelta 2018 siirtyy vuodelle 2019
96 286 €.
./.

Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019, jossa on huomioitu vuodelta 2018 siirtyvä osuus sekä edellisten pykälien ehdotukset.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää hyväksyä täsmentyneen Kotkan-Haminan seudun
seutubudjetin vuodelle 2019 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

17 §

5.3.2019
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Cursor Oy:n hallintoneuvoston toiminta

Seutuvaliokunta 5.3.2019

Cursor Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessaan 29.10.2018, § 7,
valita yhtiölle hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto on aloittanut toimintansa ja
se piti ensimmäisen kokouksensa 31.1.2019. Hallintoneuvoston kokous ei kuitenkaan ollut tuolloin päätösvaltainen, koska yli puolet jäsenistä oli kokouksesta poissa. Kotkan kaupungin omistajaohjausjaosto keskusteli 4.2.2019, §
9, Cursor Oy:n hallintoneuvoston roolista. Keskusteluissa nousi esiin epäilys,
että joillakin omistajatahoilla voi olla tarkoituksena boikotoida hallintoneuvoston kokouksia myös jatkossa, jolloin hallintoneuvoston toimintakyky sekä päätöksenteko voi kärsiä merkittävällä tavalla. Omistajaohjausjaosto edellytti, että
Kotkan kaupunginjohtajan tulee neuvotella asiasta muiden omistajakuntien
johdon kanssa siten, että hallintoneuvosto voi jatkossa toimia siten, kun yhtiöjärjestyksessä on määrätty. Kotkan kaupunginjohtaja otti asian esille Cursor
Oy:n hallituksen kokouksessa 12.2.2019 ja totesi samalla, että asia tuodaan
esille vielä seutuvaliokunnassa.
Kotkan kaupunki on Cursor Oy:n suurin omistaja, jonka ajatuksesta yhtiöön
perustettiin hallintoneuvosto. Vaikka muilta omistajatahoilta hallintoneuvoston
perustaminen ei välttämättä saanut tukea, on kyseinen toimielin ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu. Cursor Oy:n hallintoneuvoston toimintakyky, toimintamahdollisuudet sekä päätöksentekokyky tulee turvata niin, että sille yhtiöjärjestyksessä määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Kotkan kaupunki toivoo
ja edellyttää muiden omistajakuntien sekä omistajatahojen kannustavan yhtiökokouksen valitsemia edustajiaan osallistumaan aktiivisesti Cursor Oy:n
hallintoneuvoston toimintaan.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta merkitsee Kotkan kaupungin kannanoton Cursor Oy:n hallintoneuvoston toimintaan liittyen tiedokseen tarvittavia toimenpiteitä varten.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

18 §

5.3.2019
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Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivittäminen

Seutuvaliokunta 22.1.2019
Cursor Oy:ssä on käynnistynyt Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
2016-2019:n päivittäminen. Tarjousta konsultin vetämästä prosessista Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivittämiseksi vuosille 2020-2025
pyydettiin ja saatiin kolmelta yritykseltä: Capful Oy, FCG Finnish Consulting
Group ja MDI Public Oy:ltä.
Cursorin ryhmätyötilaan tulee nähtäväksi hyväksytty tarjous, mikäli päätös
toteuttajasta on tehty ennen seutuvaliokunnan kokousta. Kokouksessa toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy, alustaa suunnitelmia elinkeinostrategian prosessista sekä saaduista tarjouksista.
./.

Liitteenä tarjouspyyntöjen mukana mennyt alustava ajatus elinkeinostrategian päivitysprosessista.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta keskustelee Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian
päivittämisprosessista ja päättää sen rahoittamisesta osana KotkanHaminan seudun vuoden 2019 seutubudjettia.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Päätettiin myöntää Kotkan-Haminan
seudun vuoden 2019 seutubudjetista 20 000 € seudun elinkeinostrategian
päivittämiseen.

_______________________
Seutuvaliokunta 5.3.2019
Elinkeinostrategian päivittämisen työpajat pidetään 11.3. klo 11-15, 25.4. n.
klo 11-16 (seutufoorumi) ja 21.5. klo 12-16. Työpajoihin on kutsuttu mm.
kuntien ja yrittäjäjärjestöjen edustajia.
Edustajat:
Kotka: Toni Vanhala
Hamina: Matti Filppu (11.3. Simo Kaksonen)
Pyhtää: Jouni Eho
Virolahti: Veli-Matti Pulli (Markku Uski, 11.3. Anu-Leena Lintunen)
Miehikkälä: Arto Ylönen (11.3. Outi Silander)
Kymenlaakson liitto: Jaakko Mikkola (11.3. Petri Tolmunen)
Kymen Yrittäjät ja Pyhtään Yrittäjät: Hannu Lehtinen
Kotkan Yrittäjät: Johan Bardy
Haminan Yrittäjät: Nina Nylund
Virolahden-Miehikkälän Yrittäjät: Piia Mäkelä
Karhulan Liikkeenharjoittajat: Ismo Räty
Kotkan Seudun Yrittäjänaiset: Anne Sjögren
Ekami: Sami Tikkanen
XAMK: Mirja Toikka

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

5.3.2019

Kauppakamari: Marika Kirjavainen
Cursorin hallitus: Ari-Pekka Saari
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Seutuyhteistyön rakenteen muutos

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Seutuyhteistyön rakennetta on tarkasteltu MDI:n ”Kohti tiiviimpää yhteistyötä, Kotkan-Haminan seudun tulevaisuusselvitys, loppuraportti maaliskuu
2017”. Sen perusteella valmisteltiin ehdotus seutuvaltuuston kokoonpanon
pienentämiseksi (svalt 31.5.2017 § 21), mutta toimenpiteisiin ei tuolloin ryhdytty.
Seutuvaltuuston seminaari 6.3.2018 tarkasteli myös Kotkan-Haminan seudun seutuyhteistyötä. Sen tuloksia esiteltiin seutuvaltuustossa 29.5.2018 (§
14), jolloin tehtiin päätös jatkaa toimenpiteitä seminaarin keskustelujen pohjalta.
Ajatuksena seutuyhteistyön muutoksessa on ollut, että seutuvaliokuntaa laajennetaan seudun kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla ja että
nykymuotoinen seutuvaltuusto (25 jäsentä) lakkautetaan. Jotta uusi seutuvaliokunta voisi seutuvaltuuston tavoin toimia Kotkan kaupungin lautakuntana, seudun kunnan/kaupunginjohtajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolooikeus, mutta ei päätösvaltaa. Haluttaessa puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan
antaa muillekin osallistujille.
Koska Kotkan kaupungissa, jonka organisaatioon ko. lautakunta kuuluu, ei
ole käytössä kuntalain mukaista valiokuntamallia, seutuvaliokunnan nimi
muuttuu seutulautakunnaksi. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että nykymuotoinen 25-jäseninen seutuvaltuusto muuttuu 10-jäseniseksi seutulautakunnaksi ja seutuvaliokunta lakkautetaan.
Muutos edellyttää Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusimisen sekä muutoksen Kotkan kaupungin hallintosääntöön. Lautakunnan esittelijän määrää
Kotkan kaupunki. Kokousten ja tilaisuuksien tekninen valmistelu jatkuu Cursor Oy:ssä.
./

Liitteenä kuvaus seutuyhteistyön nykytila ja uusi rakenne.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se
-

hyväksyy muutoksen käytännön periaatteet
päättää ehdottaa Kotkan kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle
esitettäväksi, että Kotkan kaupungin hallintosääntöön tehdään uuden
seutuyhteistyösopimuksen tultua hyväksytyksi uutta organisointia vastaavat muutokset.

Asian käsittely:
Asia käsiteltiin yhdessä §:n 36 kanssa.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Seutuvaliokunta 25.9.2018
Seutuyhteistyön toimintamuotoja on kyselty Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n kautta. Lisäksi asiaa on tiedusteltu Kuntaliitosta, mistä ei vielä
ole vastausta.
./.

Liitteenä SEKESin kautta saaduista vastauksista tehty taulukko.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta jatkaa keskustelua seutuyhteistyön jatkosta Kotkan-Haminan
seudulla.

Päätös:

Päätettiin, että kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja selvittelevät kuntien ja
Cursorin välisen sopimustilanteen ja tuovat esityksen jatkosta seutuvaliokunnalle.
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Kotkan ja Haminan seudun kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja ovat kokoontuneet 12.10.2018 keskustelemaan kuntien ja Cursorin välisestä sopimustilanteesta ja seutuyhteistyön jatkosta. Keskustelussa on päädytty esittämään seutuvaltuustolle ja edelleen seudun kunnille, että luovutaan nykyisestä
kuntalain mukaisesta kuntien yhteisestä toimielimestä eli Kotkan-Haminan
seutuvaltuustosta. Seutufoorumit korvaavat seutuvaltuuston.
Seutuyhteistyö jatkuu osana Cursorin toimintaa. Yhtiön alaisuuteen perustetaan seutuneuvottelulunta, joka päättää seutuyhteistyöhön varattujen rahojen
käytöstä. Seudun kunnat käynnistävät elinkeinopalveluiden hankintaprosessin
vuoden 2019 aikana niin, että palvelut pitävät sisällään seutuyhteistyön hallinnoinnin.
Kokousasiakirjoissa Cursorin ryhmätyötilassa on asiaan liittyvä taustapaperi
vielä täsmennettävistä asioista.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta täsmentää omaa esitystään seutuvaltuustolle ja edelleen
seudun kunnille.

Päätös:

Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle ja edelleen Kotka-Hamina seudun
kunnille, että
-

-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

seutuyhteistyö organisoidaan viimeistään vuoden 2020 alusta lukien niin,
että seutuyhteistyöstä vastaavat toimielimet eivät enää ole kuntalain mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä
seutuvaltuuston korvaa jatkossa seutufoorumi, johon kutsutaan seudun
kuntien valtuutetut sekä kunkin kunnan johtavat viranhaltijat
seutufoorumin koolle kutsumisesta vastaa kehittämisyhtiö
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muu seutuyhteistyö organisoidaan kehittämisyhtiön alaisuuteen, jonne perustetaan seudullinen neuvottelukunta, jota kutsutaan seutuneuvottelukunnaksi
seutuneuvottelukunta tulee jatkossa päättämään seutuyhteistyöhön varattujen rahojen käytöstä
seutuneuvottelukunta muodostuu seudun kunkin kunnan hallituksen sekä
valtuuston puheenjohtajista
seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuneuvottelukunta nimeää
keskuudestaan
kuntajohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus
neuvottelukunnan kokouksen esittelijänä toimii kehittämisyhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä
neuvottelukunnalle laaditaan oma toimintasääntö, jonka seudun kunnat
käsittelevät omissa kunnallishallituksissaan
seudun kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin koskien seudun elinkeinopalveluiden tuottamista
hankintaprosessin yhteydessä huomioidaan seutuyhteistyön uusi organisointitapa
kukin kunta nimeää yhden jäsenen hankintaprosessista vastaavaan ohjausryhmään, jota johtaa Kotkan kaupungin kansliapäällikkö

___________________
Seutuvaltuusto 4.12.2018
Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Esa Sirviö esittelee ehdotuksen seutuyhteistyön rakenteen muutoksesta.
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää ja esittää edelleen Kotka-Hamina seudun kunnille, että
-

-

-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

seutuyhteistyö organisoidaan viimeistään vuoden 2020 alusta lukien niin,
että seutuyhteistyöstä vastaavat toimielimet eivät enää ole kuntalain mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä
seutuvaltuuston korvaa jatkossa seutufoorumi, johon kutsutaan seudun
kuntien valtuutetut sekä kunkin kunnan johtavat viranhaltijat
seutufoorumin koolle kutsumisesta vastaa kehittämisyhtiö
muu seutuyhteistyö organisoidaan kehittämisyhtiön alaisuuteen, jonne perustetaan seudullinen neuvottelukunta, jota kutsutaan seutuneuvottelukunnaksi
seutuneuvottelukunta tulee jatkossa päättämään seutuyhteistyöhön varattujen rahojen käytöstä
seutuneuvottelukunta muodostuu seudun kunkin kunnan hallituksen sekä
valtuuston puheenjohtajista
seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuneuvottelukunta nimeää
keskuudestaan
kuntajohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus
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neuvottelukunnan kokouksen esittelijänä toimii kehittämisyhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä
neuvottelukunnalle laaditaan oma toimintasääntö, jonka seudun kunnat
käsittelevät omissa kunnallishallituksissaan
seudun kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin koskien seudun elinkeinopalveluiden tuottamista
hankintaprosessin yhteydessä huomioidaan seutuyhteistyön uusi organisointitapa
kukin kunta nimeää yhden jäsenen hankintaprosessista vastaavaan ohjausryhmään, jota johtaa Kotkan kaupungin kansliapäällikkö

Asian käsittely:
Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Esa Sirviö esitteli ehdotuksen seutuyhteistyön rakenteen muutoksesta. Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Peter
Muurman, Vesa Levonen, Toni Vanhala, Pentti Hämäläinen, Seija PiipponenPekkola ja Kalervo Tulokas.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Pyhtään kunta
Virolahden kunta
Miehikkälän kunta

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

___________________
Seutuvaliokunta 5.3.2019
Seudun kaupungit ja kunnat ovat käsitelleet seutuyhteistyön rakenteen muutoksen seuraavasti:
- Kotkan kaupunginhallitus 14.1.2019
- Virolahden kunnanhallitus 14.1.2019
- Haminan kaupunginhallitus 4.2.2019
- Pyhtään kunnanvaltuusto 11.2.2019
- Miehikkälän kunnanhallitus 18.2.2019
Ko. käsittelyissä on päätetty, että esitetty seuturakenteen muutos hyväksytään edellyttäen, että myös seudun muut kunnat sen hyväksyvät. Hamina on
valinnut ohjausryhmään edustajaksi Maria Ovaskan. Pyhtää on valinnut edustajaksi ohjausryhmään hallintojohtaja Olli Vilenin ja hänen varalleen hallintoja taloussihteeri Sirpa Holmin.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan seutuvaltuuston tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Seuraava kokous

Seutuvaliokunta 5.3.2019

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Keskiviikkona 10.4.2019 klo 8.00 Hamina.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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