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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 
57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
  
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin 
  
 
 
 
58 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Ehdotus: Valitaan Hannu Muhonen ja Arto Ylönen.  
 
 Päätös: Valitaan Hannu Muhonen ja Arto Ylönen. 
 
 
 
 
 
59 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 
 
 Ehdotus:  Koska §:t 61-68 vaikuttavat §:ään 69, on hyvä todeta §:n 69 liite ennen § 61 

käsittelyä.  
 
   
 Päätös: Esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
60 § Seudun markkinoinnin ja viestinnän kattokampanja Kasvanut Kotkassa /  

Grown in Kotka 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kotkan-Haminan seudulle on suunnitteilla seudullisen imagon ja tunnettu-
vuuden rakentamiseen keskittyvä markkinointikampanja ”Kasvanut Kotkas-
sa/Grown in Kotka”, joka hyödyntää Kotkasta lähtöisin olevan Teemu Pukin 
menestystä maailmalla.  Kampanja toteutetaan videon ja oheismateriaalin 
tuotantona ja näiden ostetulla medialla tuetulla julkaisulla valituissa mediois-
sa.  
Viestintäjohtaja Topi Lintukangas, Cursor Oy, hakee Kotkan-Haminan seu-
dun vuoden 2019 budjetista 50 000 € kampanjan totuttamiseen. 

 
Viestintäjohtaja Topi Lintukangas, Cursor Oy, esittelee kokouksessa  
kampanjaideaa. 

 
./. Liitteenä rahoitushakemus ”Seudun markkinoinnin ja viestinnän kattokam-

panja – Kasvanut Kotkassa/Grown in Kotka”. 
  

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 50 000 € ”Seudun markkinoinnin ja vies-
tinnän kattokampanja – Kasvanut Kotkassa/Grown in Kotka” -kampanjalle. 

 
Asian käsittely: 

 
Viestintäjohtaja Topi Lintukangas, Cursor Oy, esitteli kokouksessa  
kampanjaideaa, jonka perusteella käytiin keskustelua. 
 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että tulevissa vastaavissa 
kampanjoissa nostetaan esille myös seudun muita kuntia.  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

 
 

61 § Seutuneuvottelukunnan toiminnan aikataulu 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto on 4.12.2018 (§ 26) päättänyt esittää 
seudun kunnille seutuyhteistyön uudelleen organisoimista vuoden 2020 alusta 
lukien niin, että seutuyhteistyöstä vastaavat elimet eivät enää ole kuntalain 
mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä.  Seudullisen neuvottelukunnan (seutu-
neuvottelukunta) muodostavat seudun kunkin kunnan hallituksen ja valtuus-
ton puheenjohtaja. Seudun kunnat ovat hyväksyneet seuturakenteen muutok-
sen esitetyllä tavalla jatkovalmisteluja varten. 

 
Uuden seutuyhteistyöhön suunnitellun organisaation toiminnan aloittaminen 
vaatii sen, että kuntien välinen seutusopimus uudistetaan ja kaikkien kuntien 
tulee hyväksyä sopimus ennen sen voimaantuloa. Uuden seutusopimuksen 
valmistelu on vielä kesken, eikä se ole ollut vielä kuntien käsittelyssä. Ajatuk-
sena on, että seutuvaltuusto päättää uudesta seutusopimuksesta, jonka liit-
teenä on seutuneuvottelukunnan toimintasääntö, ja lähettää sen seudun kun-
tiin päätettäväksi. Seutuyhteistyön uusi toimintamuoto tulee voimaan vasta 
kuntien päätöksien jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seutuyh-
teistyön uusi toimintamalli ei ennättäne alkamaan heti vuoden 2020 alusta lu-
kien, vaan seutuvaliokunnan ja -valtuuston toiminta jatkuu vielä alkuvuodesta 
nykyisellä tavalla.  
 
Lisäksi on huomattava, että seutuvaltuuston päätöksen mukaisesti seudun 
kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin seudun elinkeinopalvelu-
jen tuottamisesta mukaan lukien seutuyhteistyön hoitaminen. Hankintapro-
sessissa on parhaillaan meneillään hankintalain mukaisen kilpailullisen neu-
vottelumenettelyn neuvotteluvaihe seudun kuntien ja Cursor Oy:n välillä. Seu-
tuyhteistyön organisointi ei kuitenkaan ole suoraan riippuvainen elinkeinopal-
veluiden hankintaprosessista, vaan siitä voidaan tarvittaessa päättää myös 
erikseen sen jälkeen, kun uusi seutusopimus on kunnissa hyväksytty.       

 
Esitys:          Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että seutuvaliokunnan ja 

seutuvaltuuston toimintaa jatketaan vuonna 2020 siihen asti, että seudun 
kunnat ovat hyväksyneet uuden seutusopimuksen, joka sisältää seutuneuvot-
telukunnan toimintasäännön.  

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
62 § Hankinta-asiamies ja hankintapäivä 2020 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kymenlaaksossa on vuodesta 2017 alkaen toiminut Suomen Yrittäjät ry:n 
alueelliset hankinta-asiamiehet osana kehittämisyhtiöiden toimintaa. Hankin-
ta-asiamiestoiminta käynnistettiin Kotkan-Haminan seudulla projektina ja 
hankkeen päätyttyä hankinta-asiamiestoimintaa jatkettiin huhtikuussa 2019 
seuturahoituksella. Vuodelle 2019 hankinta-asiamiehen toimintaan ja hankin-
tapäivän järjestämiseen myönnettiin seutubudjetista yhteensä 30 000 €. 

 
Yrityspalvelupäällikkö Tiina Paavola/Cursor Oy hakee vuoden 2020 seutubud-
jetista 89 040 € hankinta-asiamiehen toimintaan ja hankintapäivän järjestämi-
seen.  

 
Hankinta-asiamiestoimintaan sisältyy vuonna 2020: 

 
Keskeiset palvelut yrityksille / yrittäjille  

• hankintalakiin liittyvä käytännön neuvontapalvelu  

• yritysten informointi ja kouluttaminen julkisiin hankintoihin liittyen 

• kilpailutuksista tiedottaminen (hankintailmoitukset, tarjouspyynnöt) 

• yritysten aktivointi tutustumaan avoinna oleviin kilpailutuksiin 

• hankintatyökalujen käytön opastaminen tarjoajille ja tarjoajien tukeminen käy-
tännössä tarjousten tekemiseen  

• avustaminen ryhmittymien luomisessa 
 

Keskeiset palvelut hankintayksiköille  

• markkinatiedon välittäminen yrityksiltä hankintayksiköille 

• markkinavuoropuhelujen järjestäminen ja/tai niihin aktiivinen osallistuminen 

• hankintayksiköiden avustaminen hankintojen suunnittelussa ja valmistelussa 

• seudullisten hankintatapahtumien kuten Hankintapäivä ja hankintakoulutukset 
järjestäminen ja koordinointi 

• yrittäjien ja erityisesti pienyrittäjien erityistarpeiden esiintuominen  

• seuranta ja yhteistyö julkisiin hankintoihin liittyvien toimijoiden (esim. seudulliset 
ja valtakunnalliset yrittäjäyhteisöt, KEINO-osaamiskeskus, Motiva Oy, Innovaa-
tiorahoituskeskus Business Finland jne.) kanssa 

• hankintoihin liittyvä yleinen tiedottaminen ja viestintä 
 

Cursorin operatiivisen johdon keskusteluissa on päädytty esittämään hankkeelle 
hakemusta pienempi summa. 

 
./. Liitteenä hankehakemus ”Hankinta-asiamiestoiminta”. 
 
Esitys: Seutuvaliokunta päättää myöntää 15 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 

2020 seutubudjetista ja päättää siirtää vuodelta 2019 käyttämättä jäävän 
osuuden käytettäväksi vuonna 2020. Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti 
hyväksytään seutuvaltuustossa. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli seutubudjetin kokonaisku-

vaa, jonka perusteella käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 



 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.11.2019 8 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
63 § Energiavarastoinnin professuuri 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kotkan-Haminan seudulle on valmisteltu Lappeenrannan-Lahden teknillisen 
yliopiston (LUT) energiavarastointiprofessuurin sijoittumista. Professuuria tue-
taan mm. EAKR-rahoitteisella Sustainable Energy Storage -hankkeella 
(1.1.2020- 31.12. 2024) Kotkan-Haminan seudun vuoden 2020 seutubudjetis-
ta professuuriin haetaan 35 000 €. Hakemus sisältää samansuuruisen va-
rauksen tuleville vuosille. 

 
Professuuri sisältäisi:  

• Professuurin tutkimusalue on energiavarastoteknologia (mm. akut). 

• Professuuri on lahjoitusperustainen (5 v.), jonka jälkeen LUT huolehtii 
professuurin jatkokustannuksista. 

• Professorin ympärille rakennetaan tutkimusta/tutkijatiimi (n.5-10 henki-
löä), jotka toteuttavat energiavarastoihin liittyvää tutkimusta. 

• LUT hankkii tutkimusrahoitusta tutkimusryhmälle 5v. aikana.  

• Professuuri sijoittuu tiedeyhteisöön, jossa on laajat energiasektorin 
kansainväliset kontaktit. 

 
Tuloksina on mm. tutkimustuloksia ja osaamista hyödyttämään Kymenlaak-
son yrityksiä ja teollisuutta, tieteellistä tutkimusta alueen kehityksen ja kilpai-
lukyvyn edistämiseksi ja uusia koulutettuja osaajia palkattavaksi alueen yri-
tyksiin. 
 
Cursorin operatiivisen johdon keskusteluissa on päädytty esittämään hank-
keelle hakemusta pienempi summa. 
 

 ./. Liitteenä hakemus ”Energiavarastoinnin professuuri”. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 20 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 
2020 seutubudjetista. Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään 
seutuvaltuustossa. 

 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli asiaa, jonka perusteella 

käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
64 § Kaakon elokuvakomissio 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kaakon elokuvakomission toimintaa on viime vuosina rahoitettu Kotkaan-
Haminan seudun seutubudjetista. Vuonna 2019 toimintaa rahoitetaan 18 504 
€:lla, jossa on siirtoa vuodelta 2018 käyttämättä jääneestä rahoituksesta.  
 
Vuodelle 2020 matkailujohtaja Kati Paasi/Cursor Oy hakee vuoden 2020 seu-
tubudjetista 30 000 €:n rahoitusta. Hakemus sisältää myös samansuuruiset 
summat vuosille 2021 ja 2022. 
 
Kaakon elokuvakomission tavoitteina ovat tavoitteellinen ja kohdennettu 
markkinointi- ja myyntityö tuotantoyhtiöille sekä koordinoivana yhteistyötaho-
na toimiminen seudulle sijoittuvien elokuva-, televisio- ja mainostuotantojen 
sekä paikallisten palveluntarjoajien sekä oppilaitosten välillä. 
 
Kaakon elokuvakomissiosta on saatu rakennettua toimiva, alueellinen malli, 
jolla pystytään palvelemaan erilaisia audiovisuaalisen alan tuotantoja Kotkan-
Haminan seudulla. Tavoitteellisella myyntityöllä varmistetaan Kaakon eloku-
vakomission toiminnan jatkokehittäminen sekä se, että av-alan tuotantojen 
tuoma mittava näkyvyysarvo pystytään hyödyntämään maksimaalisesti niin 
seutunäkyvyytenä kuin matkailumarkkinoinnissa uusien matkailun asiakas-
ryhmien saamiseksi Kotkan-Haminan seudulle.  
 
Kaikki kunnat eivät vielä ole ilmoittaneet halukkuuttaan osallistua elokuvako-
mission rahoittamiseen, joten kokonaiskuva on vielä auki. 

 
 ./. Liitteenä hakemus ”Kaakon elokuvakomissio”. 
 

Esitys: Seutuvaliokunta päättää myöntää 30 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 
2020 seutubudjetista. Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään 
seutuvaltuustossa ja että Kaakon elokuvakomission kokonaisrahoituksesta 
syntyy yhteisymmärrys. 

 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli asiaa, jonka perusteella 

käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 
65 § EM 2020 jalkapallokisojen virallinen Fun Football Zone 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Jalkapallon EM-kisat 2020 pelataan 13 kaupungissa ympäri Eurooppaa. Ve-
näjällä Pietarissa pelataan neljä ottelua: 13.6., 17.6., 22.6. ja 3.7.2020. 
 
Venäjän myyntipäällikkö Sergey Troshkov/Cursor Oy hakee Kotkan-Haminan 
seudun vuoden 2020 seutubudjetista 25 000 €:n rahoitusta. Tarkoituksena 
olisi hyödyntää jalkapallon EM-kisoja Pietarissa niin, että Kotkan-Haminan 
seudulla järjestettäisiin Fun Football Zone -kisojen virallinen katsomoareena, 
puuhapuisto, virkistysalue, jalkapalon museo ja kahvila. Alue houkuttelisi jal-
kapalloturisteja Kotkan-Haminan seudulle. 

 
./. Liitteenä hakemus ”Kv-tapahtumat seudun uutena vetovoimana – EM 2020 

jalkapallokisojen virallinen Fun Football Zone” ja esitys ”Fun Football Zone 
Kotka 2020”. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää olla rahoittamatta hanketta budjetin niukkuuden 

vuoksi. 
 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli asiaa, jonka perusteella 

käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
66 § Kotkan-Haminan seudun pk-yritysten energiatehokkuuden ja  

materiaalikierrätyksen tukeminen  
 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Yrityspalvelupäällikkö Tiina Paavola/Cursor Oy hakee vuoden 2020 seutubud-
jetista 16 000 € Kotkan-Haminan seudun pk-yritysten energiatehokkuuden ja 
materiaalikierrätyksen tukemiseen. Tavoitteena on tuoda uusia työkaluja seu-
dun pk-yrityksille tuottavuuden kehittämiseen energiatehokkuuden ja materi-
aalikierrätyksen avulla.  
 
Pienteollisuudessa energiakustannukset ovat huomattavassa osuudessa 
käyttökuluista. Energiankäytön tehostusmahdollisuuksien kartoituksella on 
kuitenkin mahdollista löytää huomattavia kustannussäästöjä. Myös kierrätys-
materiaalit tarjoavat yrityksille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia säästöihin 
mm. uuden tiedon sekä palveluiden myötä.  
 
Toimenpiteiksi on suunniteltu yritysten kontaktointia ja neuvontaa, tilaisuuk-
sien järjestämistä ja hyvien esimerkkien esille nostamista.  

  
./. Liitteenä hakemus ”Kotkan-Haminan seudun pk-yritysten energiatehokkuuden 

ja materiaalikierrätyksen tukeminen”. 
 
Esitys: Seutuvaliokunta päättää myöntää 16 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 

2020 seutubudjetista. Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään 
seutuvaltuustossa. 

 
Päätös: Seutuvaliokunta päätti, että se ei myönnä rahoitusta. Käyttämättä jäänyt mää-

räraha siirretään sitomattomaan määrärahaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
67 § Osaajamarkkinointi 2020 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 
 

Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista on viime vuosina rahoitettu paluu-
muuttaja- ja osaajamarkkinointikampanjoita. Vuonna 2019 toimintaa rahoite-
taan 39 824 €:lla, jossa on 14 824 € siirtoa vuodelta 2018 käyttämättä jää-
neestä rahoituksesta.  
 
Markkinointiasiantuntija Heli Toikka/Cursor Oy hakee Kotkan-Haminan seu-
dun vuoden 2020 seutubudjetista 15 000 €:n rahoitusta osaajamarkkinointiin. 
Hanke sisältää rekrytointimessut ja muuta markkinointia yhdessä seudun yri-
tysten kanssa. Tarkoituksena on mm. toteuttaa mm. Taste of Kotka 2020 ta-
pahtuma, johon kutsutaan korkeakouluopiskelijoita useammasta oppilaitok-
sesta.  
 

./. Liitteenä hakemus ”Osaajamarkkinointi 2020”. 
 
Esitys: Seutuvaliokunta päättää myöntää 10 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 

2020 seutubudjetista. Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään 
seutuvaltuustossa. Seutuvaliokunta varautuu siirtämään osaajamarkkinoinnin 
vuoden 2019 käyttämättä jääneen osuuden käytettäväksi vuonna 2020.  

 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli asiaa, jonka perusteella 

käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 
68 § Kotka-päivä Pietarissa 2020  
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista on rahoitettu Pietarissa järjestettä-
vää Kotka-päivää vuosina 2018 ja 2019, molempina vuosina 10 000 €:lla. Ra-
hoitus on käytetty tilavuokraan ja cocktail-tilaisuuden kuluihin. Seutuvaliokun-
ta on osallistunut näihin tilaisuuksiin (2018-2019), mikä on rahoitettu seutuva-
liokunnan kuluista seutubudjetissa. 

 
Venäjän myyntipäällikkö Sergey Troshkov/Cursor Oy hakee Kotkan-Haminan 
seudun vuoden 2020 seutubudjetista 10 000 €:n rahoitusta. Raha käytettäi-
siin: 
- tilavuokra (iso tila, kaikki päivän tilaisuudet ovat saman katon alla) 
- tarjoilut (avainyhteistyökumppanit, verkostot, min. 150 hlöä) 
- medianäkyvyys (TV, internet, lehdet) 
- ohjelma (esim. paikallisten taiteilijoiden, soittajien esiintymispalkkiot, matka- 
ja majoituskulut). 

 
 ./. Liitteenä hakemus Kotkan-Haminan seutupäivä Pietarissa. 

 
Esitys: Seutuvaliokunta päättää myöntää 10 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 

2020 seutubudjetista. Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään 
seutuvaltuustossa. 

 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli asiaa, jonka perusteella 

käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
69 §  Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2020 
 
Seutuvaliokunta 28.8.2019 
 

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

 
Kaupunkiseutusuunnittelun Kassu-työryhmä on tehnyt suunnitelman toimin-
nastaan vuonna 2020. Sen perustuu tulopohjaan 0,6 €/asukas.  
Kaupunkiseutusuunnittelun vuoden 2020 toimenpiteitä kokouksessa esittele-
vät kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja asi-
antuntija 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 kaupunkiseutusuunnit-
teluun, ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.  

 
 Asian käsittely: 
  

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli seudun kaupunkisuun-
nittelun 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 Han-

nonen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote: Seudun kunnat. 
 
Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §) 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 _______________________ 

 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2020 seutubudjetiksi perustuu kau-
punkiseutusuunnittelun (Kassu) 0,6 €/asukas -osuuteen, matkailun 85 000 €:n 
avustukseen (sisältyy seudun matkailusopimukseen) ja tulleisiin hakemuksiin. 
Hallinnossa ”seutuvaltuusto, seutuvaliokunta ja seutufoorumi” -osuutta on 
pienennetty ajatuksella, että seutuneuvottelukunnan palkkiot ja matkat mak-
saa 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. 
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70 § Yritysvaikutusten arviointi 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 
 

Suomen Yrittäjien toteuttaman Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn mukaan 
yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan tärkein osa-alue on kunnan päätöksente-
on yrityslähtöisyys. Yrittäjien mielestä hyvä valmistelu ja päätöksenteko ovat 
ripeää, avointa ja tasapuolista. 
 
Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sit-
ten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä 
päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toiminta-
edellytyksiä. 
 
Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin 
yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä har-
kitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutu-
kunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollis-
ta toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään optimoimaan päätösten 
mahdolliset myönteiset vaikutukset. 
 
Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy, alustaa kokouksessa aiheesta ja 
keskustelua yritysvaikutusten arvioinnissa käytössä olevista malleista sekä 
siitä, miten niitä mahdollisesti voisi kehittää. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää mahdollisesta etenemisestä alustuksen ja keskuste-
lun perusteella. 

 
Asian käsittely: 
 
 Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy esitteli asiaa, jonka perusteella 

käytiin keskustelua. 
 
Päätös: Cursor Oy on yhteydessä kuntiin yritysvaikutusten arvioinnin aktivoimiseksi. 
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71 § Kotkan-Haminan seudun nuorisovaltuustojen tapaaminen 14.1.2020 Miehikkälä 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kotkan-Haminan seudun nuorisovaltuustot (Kotka, Hamina, Pyhtää ja Miehik-
kälä) vierailivat helmikuussa 2018 Cursorissa. Tällöin yhteisesti todettiin, että 
tapaaminen järjestettäisiin toistekin. Tilaisuuden kustannukset eli linja-
autokuljetus ja tarjoilut katettiin seutubudjetista. Seutu on myös tukenut nuori-
sovaltuustojen opintomatkaa Tampereelle marraskuussa 2018 ja Kotkan nuo-
risotoimen GutsuGo-hanketta. Lisäksi on ollut yhteistyötä Cursorin ja kuntien 
nuorisotoimien kanssa mm. nuorten roolista Hamina Tattoossa ja Karhulan 
kehittämisessä.  

 
Nuorisovaltuustoihin on oltu yhteydessä mahdollisen vierailun osalta, mutta 
aikataulusyistä sellainen ei toteudu enää tänä vuonna. Seuraava tapaaminen 
seudun nuorisovaltuustojen kanssa on suunniteltu toteutettavaksi 14.1.2020 
Miehikkälän Salpalinjan museossa. Tapaamisen kulut muodostuvat matkois-
ta, iltapalasta ja mahdollisesta vuokrasta. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää tukea Kotkan-Haminan seudun nuorisovaltuustojen 
tapaamista sen kustannuksissa seutubudjetista.  

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.  
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72 § Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 

Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto on 18.6.2019 (§ 14) päättänyt osal-
taan hyväksyä päivitetyn Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian ja lä-
hettänyt sen seudun kuntien hyväksyttäväksi. Seudun kunnat ovat hyväksy-
neet sen seuraavasti: 
 
- Virolahden kunnanhallitus 12.8.2019 
- Haminan kaupunginhallitus 26.8.2019 
- Pyhtään kunnanvaltuusto 9.9.2019 
- Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2019 
- Kotkan kaupunginvaltuusto 14.10.2019 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee asian tiedoksi ja antaa asian seutuvaltuuston 

tietoon. 
 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
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73 § Muut mahdolliset asiat 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta keskustelee mahdollisista ajankohtaisista asioista. 
 
 Päätös: Todettiin, että ei ollut käsiteltäviä asioita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
74 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2019 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. 
 
   Päätös: Tiistaina 21.1.2020 kello 9.00 Pyhtäänlinna, Pyhtää.   

 


