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KOKOUSAIKA 

 
Tiistai 1.4.2013 klo 14.00 – 16.35 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Eagle-talon auditorio, Kyminlinnantie 6, Kotka 

OSALLISTUJAT Aalto-Partanen Annika jäsen, Kotka 
Päätöksentekijät Hodju Juhani jäsen, Kotka, § 1-6, klo 15.55 asti 
 Jylhä Pekka jäsen, Kotka 
 Kirjavainen Marika jäsen, Kotka 
 Koski Matti jäsen, Kotka 
 Kähärä Mikko jäsen, Kotka, saapui § 3 aikana ja poistui § 5 

aikana, paikalla klo 14.10–15.50                   
 Merivirta Jorma-Kalevi jäsen, Kotka, § 1-6, klo 15.55 asti  
 Montonen Tiina jäsen, Kotka 
 Saastamoinen Markku jäsen, Kotka 
 Ahtola Aarni jäsen, Hamina 
 Inkeroinen Elina jäsen, Hamina 
 Talsi Timo-Jussi varajäsen, Hamina 
 Muurman Peter jäsen, Hamina 
 Muuronen Olavi jäsen, Hamina 
 Pakkanen Antti varajäsen, Hamina 
 Alastalo Tarja jäsen, Miehikkälä 
 Heinonen Jari jäsen, Miehikkälä 
 Porkka Veijo jäsen, Miehikkälä 
 Halme Seija jäsen, Pyhtää 
 Kallio Osmo jäsen, Pyhtää 
 Tjeder Sari jäsen, Pyhtää 
 Kiri Seppo jäsen, Virolahti 
 Kouki Risto jäsen, Virolahti 
 Lappi Jukka jäsen, Virolahti 
   
Muut osallistujat Lindelöf Henry seutuvaliokunnan pj. 
 Havuaho Osmo seutuvaliokunnan jäsen 
 Nuuttila Olli seutuvaliokunnan jäsen 
 Perttunen Mika kehittämisjohtaja, Cursor Oy 
 Liimatainen Mervi seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy 
 Suni Tiina talouspäällikkö, Cursor Oy, § 1-4 ja 6  
 Pellikka Tuija kehittämisassistentti, Cursor Oy, § 1-4 ja 6  
 Toikka Mirja vararehtori, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu    

§ 1-4 ja 6  
 Tikkanen Sami rehtori, Ekami, ammattikorkeakoulu § 1-4 ja 6 
 Vanhala Toni kansainvälisten asiain plk, Kymenlaakson liitto,      

§ 1-6 
 Paavola Tiina koulutuspäällikkö, Kymenlaakson kauppakamari,  

§ 1-6  
 Lindholm Terhi kehitysjohtaja, Kotka, § 1-6 
 Mattila Päivi perusturvajohtaja, Hamina, § 1-6 
 Ylinen Hannele erityisopetuksen suunnittelija, Kotka, § 1-6  
 Hämäläinen Kirsi talousjohtaja, Hamina, § 1-6 
 Filppu Matti teknisen toimen johtaja, Hamina, § 1-6 
 Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja, Kotka, saapui § 4 

aikana - § 5, paikalla klo 14.40–15.55 
 Makkonen Kari tiedotuspäällikkö, Kotka,§ 1- 11 
 Parkko Vesa pelastusjohtaja, Kymenlaakson pelastuslaitos, § 1-

3 ja 6 
 Okuogume Päivi projektipäällikkö, Kymenlaakson AMK, § 7 
 Hietaharju Anssi johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy, § 1-11 
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Poissa 
 
 

Brask Nina 
Lepistö Tapio 
Tulokas Kalervo 
Muhonen Hannu 
Jämsén Antti 

jäsen, Kotka 
jäsen, Hamina 
jäsen, Hamina 
seutuvaliokunnan jäsen, vpj. 
seutuvaliokunnan jäsen 

   
   
   
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  Sihteeri 
    
    
 Markku Saastamoinen  Mervi Liimatainen 
LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Todettiin 

  
Pykälät 1 - 11 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

   

Pöytäkirjan tarkastajat Jorma-Kalevi Merivirta      
 

Jari Heinonen Tiina Montonen 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
   
 Ehdotus: Todetaan.    
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 
 
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 Ehdotus:  Valitaan Mikko Kähärä ja Jari Heinonen. 
  
 Päätös: Valittiin Jorma-Kalevi Merivirta ja Jari Heinonen. Pykälästä 7 eteenpäin 

 Tiina Montonen. 
 
 
 
 
3 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 
 Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena. 
 
  Päätös: Päätettiin käsitellä § 6 käsiteltiin ennen §:ää 4, muuten esityslistan 

 mukaan. 
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4 §     Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma 2013–2017 tilannekatsaus 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 

  Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma 2013–2017 on hyväksytty Kotkan-
Haminan seudun seutuvaltuustossa 7.5.2013 (§ 16) ja sen jälkeen seudun 
kaupungeissa ja kunnissa. Seutuvaltuuston käsittelyn yhteydessä 
keskusteltiin kasvuohjelman raportoimisesta seutuvaltuustolle kahdesti 
vuodessa. Cursor Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karavirta arvioi tuolloin, että 
seutuvaltuustolle voitaisiin raportoida kahdesti vuodessa niin, että olisi 
”kevyempi ja raskaampi” raportointi. 

 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee Cursor Oy:n 

edustajan raportoinnin Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma 2013–
2017:n toteutumisesta vuonna 2013. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
   
  ___________________ 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 

 Seutuvaltuuston kokouksessa on Kaakko kasvuun -kasvuohjelman  
 raportointi seuraavasti: 

• Hannu Karavirta, yleiskatsaus  
Toimenpiteiden raportointi/vetovastuut 

• Cursor, Mika Perttunen  
• Kyamk, Petteri Ikonen  
• Ekami, Sami Tikkanen  
• Kymenlaakson liitto, Toni Vanhala  
• Kunnat ja Kassu, Markku Hannonen  
• Kunnat / englanninkielinen koulutus, Terhi Lindholm  

Mittarit 
• Hannu Karavirta  

Keskustelu 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee tiedoksi Kaakko kasvuun kasvuohjelman 
toteutumisen ja antaa evästykset kasvuohjelman jatkototeuttamiseen. 

 
Asian käsittely: 
 
 Asiaa esittelijät kehittämisjohtaja Mika Perttunen Cursorista, vararehtori 

Mirja Toikka Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta, rehtori Sami Tikkanen 
Ekamista, kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala Kymenlaakson 
liitosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta 
ja kehittämisjohtaja Terhi Lindholm Kotkan kaupungilta. 
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 Keskustelussa Jorma-Kalevi Merivirta kysyi, miten idän kriisi näkyy 
kehitystyössä ja painotti suurlähettiläiden työtä sekä seutuvaltuuston 
puheenjohtaja Markku Saastamoisen jalkautumista seudun kuntiin. 

 Mika Perttunen kertoi, että valmisteilla olevassa Kymenlaakson 
maakuntaohjelmassa on yksi nykyisen kriisin kaltainen skenaario.  

 
 Osmo Kallio kysyi Mika Perttuselta, onko liian suuri haaste, jos Japani ja 

Kiina lisätään toimenpiteiden kohteeksi. Perttusen mukaan maailma on 
entistä globaalimpi ja alueajot häviävät. USA:n ja Japanin suurlähettiläiden 
mielestä alue on erittäin kiinnostava lähellä Venäjää.  

 
 Markku Saastamoinen toivoi, että keinot saavuttaa kasvuohjelman 

työpaikkatavoitteet näkyisivät raportoinnissa, eikä vain katsottaisi 
peräpeiliin. Hän myös arvioi, että Googlen työntekijöillä voisi olla 
kiinnostusta kansainväliseen kouluun. Mika Perttunen kertoi, että 10 000 
uuden työpaikan saavuttamiseen on tavoitteet Cursorin sisällä, mikä on 
hyvä ottaa mukaan raportointiin. 

 
 Tiina Montonen kysyi, mikä oli kansainvälisen koulun perustamisesta 

tehdyn selvityksen kyselyn otos. Kokouksen sihteerin mukaan 
vastausprosentti oli 37.  

 
 Päätös:   Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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5 § Kuntarakenneselvityksen työryhmien työn tulosten esittely 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmien edustajat 
  esittelevät työryhmien työn tuloksia. Työryhmien tulosten esittely pyyde-
  tään fokusoimaan seuraaviin asioihin: 
 
   - Keskeisimmät havainnot nykytilasta, kehittämistarpeista sekä kuntien 
  yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista (eli ei yleistä nykytilan kuvausta, vaan 
  ytimekkäästi keskeisimmät havainnot joilla on merkitystä mahdollisen yh-
  distymisen kannalta) 
  - Arviot yhden kunnan ja kahden kunnan mallien vaikutuksista (hyödyt / 
  haitat sekä esim. palvelujen järjestäminen, palveluverkko, talous)  

  - Mahdolliset muut työryhmän mielestä keskeiset tulokset 

 
  Työryhmien esittelyille ja keskustelulle on aikaa noin 10 – 15 min / työryh-
  mä. Alustava esittelyjärjestys sekä esittelijät: 

 Sosiaali- ja terveystoimi (Jorma Haapanen, Kotka) 
 Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä (Kirsi Hämäläinen, Ha-

 mina) 
 Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi (Hannele Ylinen, Kotka) 
 Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut (Matti Filppu, Hamina) 
 MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (Markku Hannonen, Kotka)  
 Elinvoimaisuustyöryhmä (Olli Nuuttila, Pyhtää) 
 Viestintä- ja demokratiatyöryhmä (Kari Makkonen, Kotka) 

 
  Työryhmät esittelevät vastaavanlaisesti työn tuloksia ohjausryhmässä 27.3 
  ja seutuvaltuustossa 1.4. 

 
 Esitys:  Työryhmät ja projektiryhmä käyvät keskustelua työn tuloksista ja mahdolli-
  sista jatkotyötä vaativista kysymyksistä.  

 
 Asian käsittely: 
  Ryhmien puheenjohtajat esittelivät työn tuloksia, minkä perusteella käytiin 
  keskustelua. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  
  Tämän pykälän käsittelyn aikana Olavi Muuronen poistui klo 13.45 ja  
  Hannu Muhonen klo 14.35. 
 
 
  ___________________ 
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Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
  Johtava konsultti Anssi Hietaharju FCG Konsultointi Oy, esittelee   
  työryhmien tulokset. Paikalla vastaamassa seutuvaltuuston kysymyksiin 
  seuraavat työryhmien edustajat: 
   

 Sosiaali- ja terveystoimi (Päivi Mattila, Hamina) 
 Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä (Kirsi Hämäläinen, Ha-

 mina) 
 Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi (Hannele Ylinen, Kotka) 
 Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut (Matti Filppu, Hamina) 
 MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (Markku Hannonen, Kotka)  
 Elinvoimaisuustyöryhmä (Olli Nuuttila, Pyhtää) 
 Viestintä- ja demokratiatyöryhmä (Kari Makkonen, Kotka). 

 
   Seuraavilta työryhmiltä on valmistunut raportit, joiden julkistamisesta 
  Kotkan-Haminan kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä päättää 27.3.2014 
  kokouksessaan:   
  - Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 
  - Taloustyöryhmä 
  - Hallintotyöryhmä 
  - Henkilöstötyöryhmä 
  - Tietohallintotyöryhmä  
  - Kasvatus-, opetus- ja vapaa-aikatoimen työryhmä 
  - Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut -työryhmä 
  - MAL – maankäyttö, asuminen ja liikenne -työryhmä 
  - Elinvoimaisuustyöryhmä 
  - Viestintä- ja demokratiatyöryhmä 
  
 Ehdotus: Seutuvaltuusto kuulee raporttien esittelyn ja käy keskustelun sen  
  perusteella. 
 
 Asian käsittely: 
 
  Konsultti Anssi Hietaharju, FCG Konsulting Oy, esitteli työryhmien  
  raporttien yhteenvetoa. Esittelynsä lopussa Hietaharju arvioi, että sote-
  linjausten tarkemmin ratkettua, on hyvä arvioida sen vaikutuksia seudulle 
  kuntarakennemuutosten näkökulmasta, ennen kuin tehdään lopullisia 
  päätöksiä. 
  Keskustelussa Peter Muurman arvioi valtakunnallisen sote-ratkaisun 
  merkitsevän huomattavaa muutosta kuntasektorilla. Kuntien vastustus 
  uudistuksiin on johtanut siihen, että valtiovalta on päättänyt itse uudistaa 
  rakenteita. Kuntien kannat ovat lukkiutuneita: tehdään selvityksiä, ei 
  päätöksiä. Muurman teki ehdotuksen, että kuntarakenneselvityksessä 
  otettaisiin aikalisä.   
 
  Veijo Porkan mukaan työryhmien raporteissa yhden kunnan malli  
  tulee niin vahvasti esille, mutta peilaus kahteen kuntaan ei aukene 
  riittävän selvästi. Valtiovallan toimenpiteitä ei pidä odottaa, vaan  
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  yhteistyö ja henki löydettävä alueella siitä, miten mennään  
  eteenpäin.  
 
 
  Kokouksen puheenjohtaja piti Peter Muurmanin tekemää ehdotusta 
  hyvänä ja kysyi,  voidaanko niin edetä. 
  Tiina Montonen piti ehdotettu ratkaisua hyvänä. Se mitä sote-ratkaisun 
  myötä on jäämässä kuntiin, tulee toivottavasti vaikuttamaan kaikkien 
  kuntien ajatuksiin. Jos sote-ratkaisu toteutuu, on todella suuri mullistus. 
  Vaikka valtionosuuksia olisi tulossa vähän lisää, kaikkien kuntien talous on 
  sellainen, että jos jostain löytyy taloudellista hyötyä, olisi hyvä.  
 
  Seppo Kiri totesi, että valtuusto on valmistautunut siihen, että asia on esillä 
  kesäkuussa, mutta nyt aikataulu tulee muuttumaan. 
 
 
  Päätös: Seutuvaltuusto merkitsi raportit tiedoksi ja piti tarpeellisena valtion  
  sote-ratkaisun huomioon ottamista tehtävässä selvityksessä. 
  
  Tämän pykälän käsittelyn aikana poistui Mikko Kähärä ja päätyttyä  
  Jorma-Kalevi Merivirta ja Juhani Hodju.
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6 § Pelastusalueiden yhdistäminen 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
  Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa 

sisäasiainministeriö suunnittelee pelastusalueiden yhdistämistä. Nykyisestä 
22 alueesta tulisi 11 aluetta. Aluejaoista ei ole ehdotuksia eikä päätöksiä, 
mutta on keskusteltu Kymenlaakson pelastuslaitoksen liittämistä Etelä-
Karjalan ja Etelä-Savon kanssa.  

 
  Tarkoituksena on, että uudet pelastusalueet aloittaisivat 1.1.2016 alkaen. 

Koska valmistautumisaika on lyhyt, Kymenlaakson pelastuslaitoksen 
johtokunta ehdottanee kokouksessaan 5.2.2014 ajankohdan siirtämistä 
vuodella eli uudet alueet aloittaisivat 1.1.2017 alkaen. 

 
  Tällä hetkellä Kotkan kaupungin toimii Kymenlaakson pelastuslaitos –

liikelaitoksen isäntäkuntana. Kotkan kaupungin suunnitelmissa on ollut 
käynnistää uuden keskuspaloaseman suunnittelutyö jo tänä vuonna. 

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi.  
 
 Päätös: Merkittiin. Pyydetään pelastusjohtaja Vesa Parkko, Kymenlaakson 

pelastuslaitos, esittelemään asiaa 1.4.2014 seutuvaltuustoon. 
 
 
  __________ 
     
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 ./. Liitteenä päätös Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelutasosta  
  paloasemaverkoston osalta. 
 
  Kotka on aloittanut oman satelliittipaloasemansa suunnittelun.  
 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto kuulee pelastusjohtaja Vesa Parkon, Kymenlaakson 
  pelastuslaitos, esittelyn pelastusalueiden yhdistämisestä. 
 
 
 Asian käsittely: 
 
  Pelastusjohtaja Vesa Parkko esitteli asiaa. Keskustelussa Osmo Kallio 
  kysyi, tullaanko paloasemien määrää pienentämään ja mikä on VPK:iden 
  tulevaisuus, kun jo ensivastetoimintaa on vähennetty. Vesa Parkon 
  mukaan VPK-verkostoa ei ole tarkoitus supistaa, sillä se on taloudellista, 
  tehokasta toimintaa. Ensivastetoiminta on Careasta kiinni.  
  Paloasematoiminta on Kotkan-Haminan seudulla heikossa kunnossa. 
  Palvelutasokauden aikana tehdään suunnitelma yhteisestä verkostosta, 
  joka on nykyistä tehokkaampi. Kotka on jo käynyt suunnittelemaan 
  asemaa Kotkansaarelle.  
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 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
  Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 3 jälkeen. 
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7 § Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK - ARTU 

 
Seutuvaliokunta 31.10.2011 
 

 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta on 17.2.2010 (18 §) päättänyt asettaa 
tavoitteeksi koko Etelä-Kymenlaaksoa koskevan yhteisen 
turvallisuussuunnitelman aikaansaamisen ja suosittanut, että kunnat 
työstävät turvallisuussuunnitelmaa yhdessä. Kunnat ovat ilmoittaneet omat 
edustajansa turvallisuustyöryhmää työstävään työryhmään.  

 
 Seutuvaliokunnan 2.11.2010 kokouksessa (96 §) asiaan on 

seutuvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannu Muhosen aloitteesta palattu ja 
annettua kaupunginsihteeri Raino Hassiselle tehtäväksi koolle 
turvallisuussuunnitelmaa työstävä työryhmä.  

 
 Seutuvaliokunnan kokouksessa 13.1.2011 (5 §) on merkitty tiedoksi 

kaupunginsihteeri Raino Hassisen selvitys asian valmisteluista 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.  

 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta hankkeelle Etelä-
Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU. Hankkeen 
päätavoitteina on  
1) laatia turvallisuussuunnitelma sisäisen turvallisuuden ohjelman 
mukaisesti Etelä-Kymenlaakson kuntiin,  
2) jalkauttaa ohjelma käytäntöön ja  
3) tuottaa tiedot päivittyvään valtakunnalliseen ARTU-ohjelman (Arjen 
turvallisuus) toimintamalliin. 

 
  Hankkeen rahoitussuunnitelma 
 

Rahoittaja 2012 2013 YHTEENSÄ 
Cursor / Seutuvaliokunta 33 000 34 000 67 000 
Haminan kaupunki 10 750 10 750 21 500 
Kotkan kaupunki 27 400 27 400 54 800 
Miehikkälän kunta 1 100 1 100 2 200 
Pyhtään kunta 2 700 2 700 5 400 
Virolahden kunta  1 750 1 750 3 500 
Yhteensä  76 700 77 700 154 400 

 
 
./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – 

ARTU:n rahoitushakemus ja projektisuunnitelma. 
 



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1.4.2014 13 
 
 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä tiedoksi saadun hakemuksen.  

Rahoitushakemukseen palataan alkuvuodesta 2012, kun Kotkan-Haminan 
seudun KOKO:n vuoden 2012 budjetti ja Kotkan-Haminan seutubudjetti 
vuodelle 2012 ovat tiedossa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 
Ote: Hilkka Dufva/Kymenlaakson AMK 
 Seija Aalto/Kymenlaakson AMK 
 Raino Hassinen/Kotkan kaupunki 
 Virolahden kunnanhallitus 
 Miehikkälän kunnanhallitus 
 Pyhtään kunta 
 Haminan kaupunki 

 
  ___________________ 
  
 
Seutuvaliokunta 14.2.2012 
 
  Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK-ARTU –

hankkeelle haetaan 33 000 € vuoden 2012 seutubudjetista ja 34 000 € 
vuoden 2013 seutubudjetista.  

 
 ./. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK-ARTU –

hankkeen päivitetty projektisuunnitelma on liitteenä.  
  

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 30 000 € Kotkan-Haminan seudun 
vuoden 2012 seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuonna 
34 000 € edellyttäen, että Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 
talousarviossa varataan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
 

Ote: Hilkka Dufva/ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 Seija Aalto/ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

Mari Heijari/Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 Raino Hassinen/Kotkan kaupunki 
 Virolahden kunnanhallitus 
 Miehikkälän kunnanhallitus 
 Haminan kaupunginhallitus 

 
  __________ 
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Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU –hanke 
on vuonna 2012 työstänyt mm. riskianalyysiä ja hankkeen seurannan 
arviointikriteerejä. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen on 
turvallisuussuunnitelman laatiminen kuntalähtöisesti mm. viiden kunnan 
asukkaiden turvallisuuskyselyillä ja ottamalla kolmas sektori mukaan 
turvallisuusanalyysiin ja –työhön. Opinnäytetöitä on syntynyt 2 kappaletta, 
ja useita on työn alla. 
 
Vuonna 2013 valmistuvat riskianalyysit, turvallisuussuunnitelma ja siitä 
johdetut toimenpide-ehdotukset. Loppuvuodesta 2013 järjestetään 
Kotkassa valtakunnallinen turvallisuusseminaari. 
 
Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee 
siirtoa vuoden 2012 seutubudjetista 13 493,93 € vuodelle 2013 ja uutta 
rahoitusta vuoden 2013 budjetista 34 000,00 €, yhteensä 47 493,93 €. 

 
  Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää Etelä-Kymenlaakson kuntien 
turvallisuussuunnitelma, EK - ARTU -hankkeen vuonna 2013 käyttämättä 
jääneen osuuden 13 493,93 € käytettäväksi vuonna 2013 ja rahoittaa 
34 000,00 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 47 493,93 €.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Päivi Okuoqume, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

  __________ 
    
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee siir-
  toa vuoden 2013 seutubudjetista 5 476,86 € vuodelle 2014. Turvallisuussuun-
  nitelman oli määrä valmistus vuonna 2013, mutta hankkeen ohjausryhmä 
  katsoi, ettei se vielä ollut valmis, ja päätti jatkaa hanketta 28.2.2014 asti. 
 
  Hanke ei ole toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaan mm. hankkee-
  seen osallistuvien henkilöiden osalta. 
  
  EK-ARTU-hankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.2.2014 hyväksynyt 
  turvallisuussuunnitelman, lähettää sen seutuvaliokunnan – valtuuston kautta 
  seudun kuntien hyväksymistä ja toimeenpanoa varten. 
 
  Hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että turvallisuustyön käynnistämiseksi ja 
  turvallisuustoimenpiteiden toimeenpanoksi tulee jokaisen Etelä- 
  Kymenlaakson kunnan vuosien 2014–2016 aikana 

  -valita turvallisuussuunnitelmasta vähintään 3-4 mielestään tärkeintä paino-
  aluetta, johon kunta haluaa kohdistaa turvallisuustoimenpiteitä, 
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  -tehdä yhteistyötä yli kunta- ja sektorirajojen turvallisuussuunnitelman toi-
  menpiteiden toteuttamiseksi, etenkin toimenpiteissä, jotka kohdentuvat koko 
  seudulle, 
  -vastuuttaa valitsemansa toimenpiteet ja hakea toteutukseen mukaan tarvit-
  tavat yhteistyötahot, 
  -varata toimenpiteelle riittävät resurssit ja 
  -seurata valittujen toimenpiteiden toteutumista puolivuosittain.  
   
  Seutuvaliokunta toimisi turvallisuustyön ohjausryhmänä. 

 
 ./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma valtuustokaudelle 
  2013–2016 ja projektipäällikkö Päivi Oguokumen saatekirje kunnille.  
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää vuodelta 2013 käyttämättä jääneen 5 476,86 
  € käyttöön vuodelle 2014. Seutuvaliokunta esittää seudun seutuvaltuustolle ja 
  edelleen seudun kunnille Etelä-Kymen turvallisuussuunnitelman hyväksymis-
  tä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote: Päivi Okuogume, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
  Markku Huhtinen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 
  __________ 
    
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 ./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma valtuustokaudelle 
  2013–2016 ja projektipäällikkö Päivi Oguokumen saatekirje kunnille.  
 
  Projektipäällikkö Päivi Okuogume esittelee Etelä-Kymenlaakson  
  turvallisuussuunnitelman. 
 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää esittää seudun kaupungeille ja kunnille, että ne 
  hyväksyvät Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman ja valitsevat 
  sieltä 3-4 painopistettä, joihin haluavat kohdistaa turvallisuustoimenpiteitä 
  riittävin resurssein. 
 
 Asian käsittely: 
 
  Projektipäällikkö Päivi Okuogume esitteli valmistunutta  
  turvallisuussuunnitelmaa.  
    
  Keskustelussa Tiina Montonen esitti toivomuksen, että kunnissa käytössä 
  olevat turvallisuussuunnitelmat palvelisivat kaikkia hallintoalueita. Hän 
  myös arvioi, että olisi hyvä saada TACTIS-kyselyn tulokset käyttöön. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan
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8 § Seutukertomus ja seudun vuoden 2013 budjetin toteutuma 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Vuosi 2013 oli ensimmäinen sitten vuoden 2002, kun seudun toimintaan ei 
  saatu valtakunnallisen kehittämisohjelman rahoitusta. Aikaisemmin rahoi-
  tusta saatiin ensin Aluekeskusohjelmasta (AKO) ja sen jälkeen Kansalli-
  sesta koheesio- ja kilpailukykyohjelmasta. Lisäksi hankkeita päätettiin yli 
  budjetin, koska EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2014 hitaasti, 
  mikä tasoittaa tilannetta. Myös monet hankkeet ovat päättymässä. Seutu
  budjetin tulos vuodelta 2013 on alijäämäinen 120 000 €.  
 
  Seutuvaltuusto mm. hyväksyi seutubudjetin, Kaakko kasvuun – Kaakon 
  kasvuohjelman, seutuohjelman osaksi Kymenlaakson maakuntaohjelman 
  toimeenpanosuunnitelmaa 2014–2015, päivitetyn seutusopimuksen ja 
  osaltaan kuntarakenneselvityksen käynnistymisen.  
 
 ./. Liitteenä ehdotus seutukertomukseksi vuodelta 2013, joka sisältää myös 
  seutubudjetin toteutuman. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy vuoden 2013 seutukertomuksen ja sen sisältä-
  män seutubudjetin toteutuman ja ehdottaa seutuvaltuustolle niiden hyväk-
  symistä.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  ___________________ 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 ./. Liitteenä ehdotus seutukertomukseksi vuodelta 2013, joka sisältää myös 
  seutubudjetin toteutuman. 
 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 seutukertomuksen ja sen sisältä-
  män seutubudjetin toteutuman.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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9 § Seudun talousarvio vuodelle 2014 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 

Seudun talousarvio on viime vuosina rakennettu niin, että kuntien 
panostus seutuyhteistyöhön on 4 €/asukas (asukasluku edellisen vuoden 
viimeinen päivä) ja Kaakon suunta –hankkeeseen 1 €/asukas. 
Seutubudjettia käytetään Kotkan-Haminan seutuyhteistyön hallinnointiin ja 
kuntaosuutena niille seudullisille hankkeille ja toimenpiteille, jotka eivät voi 
saada rahoitusta esimerkiksi Cursorin kehittämisrahastosta. 
 
Seudullinen Kaupunkiseutusuunnittelun työryhmä (Kassu), johon kuuluu 
edustaja seudun jokaisesta kunnasta, on esittänyt toivomuksen, että 
Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan valmistuttua ja seudun strategisen 
yleiskaavatyön käynnistyttyä seudun kunnat voisivat yhä jatkaa rahoitusta 
1 €/asukas. Tämä rahoitus kohdennetaan seudun strategiseen 
yleiskaavatyöhön, jota pyritään myös hankkeistamaan rahoituksen 
tehostamiseksi.  

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 

2014 tulopohjaksi 5 €/asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen 
hyväksymistä.  

 
Asian käsittely: 
 
 Keskustelussa todettiin, että tulevan kuntarakennelain mukaisesta 

yhdistymisselvityksestä seudulle koituvat kustannukset tulisi sisällyttää 
vuoden 2014 seutubudjettiin, alustava arvio n. 50 000 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 6.8.2012 

Kymenlaakson Liiton ilmoituksen mukaan rahoitusta ei ole saatavissa 
strategisen yleiskaavan valmisteluun enää nykyisellä 
rakennerahastokaudella. Rakennerahastokausi 2014–2020 käynnistynee 
Suomessa vasta lähempänä kesää 2014. Näin ollen Kassu-työryhmän 
arviona on, että strateginen yleiskaavatyö tarvitsisi seudun kunnilta 2 
€/asukas vuonna 2014. Tavoite on saada työ hankkeistettua 2014 syksystä 
alkaen. 

Kokouksessa asiaa esittelevät Kassu-ryhmän pj., 
kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotkan kaupunki, varapj., 
teknisen toimen johtaja Matti Filppu, Haminan kaupunki ja 
seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski, Cursor Oy. 

  
  



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1.4.2014 18 
 
 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
  
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta keskustelee, onko kuntien mahdollista lisätä panostustaan 

seudulliseen yleiskaavatyöhön.  
 
 Asian käsittely: 
 

Kassu-ryhmän pj., kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotkan 
kaupunki, varapj., teknisen toimen johtaja Matti Filppu, Haminan kaupunki 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski, Cursor Oy esittelivät asiaa 
kokouksessa. Esittelyn perusteella käytiin keskustelua. 

  
 Päätös: Seutuvaliokunta päätti pitää ennallaan esityksensä seutuvaltuustolle. 
 
  __________ 
   
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2014 
tulopohjaksi 5 €/asukas.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Kotkan kaupunki 
 Haminan kaupunki 
 Pyhtään kunta  
 Virolahden kunta 

Miehikkälän kunta 
 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 14.11.2013 
 

./. Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 
budjetiksi. Lopullinen budjetti muotoutuu helmi-maaliskuussa 2014, kun on 
tiedossa, miten seutubudjetista rahoitettavat hankkeet ovat toteutuneet 
vuonna 2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä Kotkan-Haminan seudun 

alustavan budjetin vuodelle 2014 ja esittää seutuvaltuustolle sen 
hyväksymistä. Lopulliseen budjettiin palataan maaliskuussa 2014. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että lisättiin määräraha seu-
  tuvaliokunnan tutustumismatkaan ja kuntarakenneselvityksen ohjausryh-
  män seminaariin Helsingissä, yhteensä 20 000 €. 
  __________ 
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Seutuvaltuusto 12.12.2013 
 

./. Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 
budjetiksi. Lopullinen budjetti muotoutuu helmi-maaliskuussa 2014, kun on 
tiedossa, miten seutubudjetista rahoitettavat hankkeet ovat toteutuneet 
vuonna 2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy Kotkan-Haminan seudun alustavan budjetin 

vuodelle 2014. Lopulliseen budjettiin palataan maaliskuussa. 
 
 Asian käsittely: 
 
  Kehittämisjohtaja Mika Perttunen esitteli Kotkan-Haminan seudun vuoden 
  2014 alustavaa budjettia. Keskustelussa Peter Muurman arvioi  
  seutuvaliokunnan tutustumismatkaan ja kuntarakenneselvityksen   
  ohjausryhmän seminaariin varatusta 20 000 euron summasta, että 
  seminaarit voisi pitää halvemmalla paikallisesti. Muurman ei pitänyt 
  ratkaisua oikeana ja edellytti, että etukäteen on oltava tarkka   
  suunnitelma: minne mennään ja mitä tehdään. Johtamismenetelmänä on 
  tärkeää, että johto näyttää esimerkkiä.  
 
  Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Henry Lindelöf kertoi, että jo Hannu 
  Tapiolan vuosista lähtien on ollut periaatteena tehdä aika ajoin   
  tutustumismatkoja. Ensin ne liittyivät yhdistymiseen EU:hun, myöhemmin 
  ne ovat olleet täsmämatkoja. Matkoja tekevät mm. satama, kunnat 
  ja Cursor. Tukholma-Pietari-kehityskäytävän myötä on hyvä tutustua 
  vastaaviin alueisiin, jossa samanlainen kehitys on tapahtunut.   
  Seutuvaliokunnassa on alustavasti keskusteltu aiheista Malmö-  
  Kööpenhamina, Tanskan kuntakehitys ja Århusin alue. Matkasuunnitelma 
  on valmistelussa, mutta summa varattiin jo taloussuunnitelmaan.   
  Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän seminaarista oli ajateltu, että 
  benchmarkattaisiin jo kuntaliitoksen tehneitä alueita, ja seminaari   
  järjestettäisiin Kuntaliiton tiloissa. 
 
  Nina Brask myös kritisoi esitettyä summaa ja arvioi, että Kuntaliitto voisi 
  järjestää ohjausryhmän seminaarin Kotkan-Haminan seudulla.  
 
  Aarni Ahtola kysyi, mitä tehdään vuodelta 2013 käyttämättä jääneille 
  hankerahoille; lisätäänkö ne vuodelle 2014? Hän kysyi myös Sote-ICT-
  hankkeen tilannetta, sillä hankkeelle ei ollut budjetoitu rahoitusta vuodelle 
  2014.  
  Mika Perttusen mukaan kun hankkeet tai niiden aloittaminen siirtyy, 
  siirtyvät niille varatut rahat käytettäväksi seuraavana vuonna. Tämän 
  vuoksi tarkentunut budjetti tuodaan ensi vuonna käsittelyyn. Kaikki 
  meneillään olevat hankkeet loppuvat tänä tai ensi vuonna. Kun uusi 
  rahoituskausi alkaa, tulee myös sote-puolelle uusia hankkeita. 
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  Annika Aalto-Partanen oli kiinnostunut vuoden 2013 budjetin toteutumasta, 
  esimerkiksi syyskuun loppuun asti. Hän myös kysyi, miksi budjetti on tehty 
  miinusmerkkiseksi.  
  Mika Perttusen mukaan vuonna 2013 pysytään budjetissa. Hankkeista osa 
  siirtyy vuodelle 2014, ja päästään nollatulokseen. 
 
  Jorma-Kalevi Merivirta muistutti, että Kaakko kasvuun –prosessin myötä 
  on pidetty seminaareja paikallisesti. Myös ohjausryhmän seminaari 
  voitaisiin pitää paikallisesti. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Vuoden 2013 seutubudjetin toteutuma on valmistunut. Vuosi oli 120 000 € 
  alijäämäinen, mikä vaikuttaa myös vuoden 2014 budjettiin. 
 
 ./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetiksi. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetin 
  ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.  
 
 Asian käsittely: 
 
  Seutuvaliokunta keskusteli vuoden 2014 budjetista, joka oli n. 153 000 € ali-
  jäämäinen, kun vuodelta 2013 oli kertynyt n. 120 000 € alijäämää. Keskuste-
  lussa todettiin, että vuonna 2014 säästetään pitämällä vain yksi seutufoorumi 
  ja yksi seutuvaltuuston kokous vähemmän. Uusia hankkeiden rahoittamisesta 
  pidättäydytään vuonna 2014. Vuoden 2014 budjettia karsitaan niin, että se 
  päättyy nollatulokseen, johon ei sisälly vuoden 2013 alijäämä. Vuoden 2013 
  n. 120 000 €:n alijäämä kurotaan vuonna 2015. 
 
 Päätös: Seutuvaliokunta hyväksyi Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetin niin, 

 että vuoden 2014 osalta on nollatulos. Seutuvaliokunta esittää vuoden 2014 
 budjetin seutuvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
  __________ 
     
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 ./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetiksi. 
 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 seutubudjetin. 
 
 Asian käsittely: 
  Kehittämisjohtaja Mika Perttunen esitteli ehdotuksen seutubudjetiksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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10 § Tiedoksi asiat 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
 

 1.)Seutufoorumin 9.4.2014 ohjelma (svlk 3.3.2014 § 30):  
 
 klo 14.30 Kahvi 
 klo 15.00 Avaus, seutuvaltuuston pj. Markku Saastamoinen 
 klo 15.05 Kotka – Haminan seudun kuntarakenneselvityksen tulokset 
 Johtava konsultit Jarkko Majava ja Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi Oy 

  Alatyöryhmien puheenjohtajat 
 Tauko  
 klo 17.00 Kokemuksia, arvioita ja evästyksiä muualla tehtyjen 
 kuntaliitosten pohjalta 
 Valtuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki, Hämeenlinnan kaupunki 
 Johtava konsultit Jarkko Majava ja Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi Oy 
 klo 17.50 Päätössanat, seutuvaliokunnan pj. Henry Lindelöf 
 klo 18.00 Päätös                           
 
 

2.) Kuntarakenneselvityksen kuntalaistilaisuuksien ajat (svlk 3.3.2014 § 
29): 

 - 10.4. Miehikkälä, Salpalinja-museo, Säästöpirtintie 70, klo 18 
 - 15.4. Kotka, pääkirjaston auditorio klo 16.30 - 18.30 
 - 16.4. Hamina, Raatihuone, valtuustosali klo 17 - 19 
 - 22.4. Pyhtää, Huutjärven koulu (Huutjärventie 56) klo 18 
 - 28.4. Virolahti, Rajasali (Itätie 1) klo 18 

 
 Ehdotus:  Merkitään tiedoksi.  
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin peruuttaa seutufoorumi.  
 
 
 
11 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaltuusto 1.4.2014 
 
  Seutuvaltuuston seuraava kokous on tiistaina 6.5.2014 klo 9.00–11, kahvi 

klo 8.30, Eaglen auditoriossa, Kyminlinnantie 6, Kotka. 
 
 Ehdotus:  Merkitään tiedoksi.  
 
 Päätös: Ajankohta jätettiin vielä avoimeksi. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 
  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 

oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
  Pykälät: 1-7, 10–11 
 
 
  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan 

kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla: 

 
  Pykälät:  8-9 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuustolle, 
  osoite PL 14 (Kyminlinnantie 6), 48601 KOTKA: 
 
  Pykälät: 8-9 
 
  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 

tekijän allekirjoitettava. 
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	Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
	___________________
	Päätös:   Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
	Seutuvaliokunta 3.3.2014
	___________________
	6 § Pelastusalueiden yhdistäminen
	Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa sisäasiainministeriö suunnittelee pelastusalueiden yhdistämistä. Nykyisestä 22 alueesta tulisi 11 aluetta. Aluejaoista ei ole ehdotuksia eikä päätöksiä, mutta on keskusteltu Kymenlaakson pel...
	Tarkoituksena on, että uudet pelastusalueet aloittaisivat 1.1.2016 alkaen. Koska valmistautumisaika on lyhyt, Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta ehdottanee kokouksessaan 5.2.2014 ajankohdan siirtämistä vuodella eli uudet alueet aloittaisivat ...
	Tällä hetkellä Kotkan kaupungin toimii Kymenlaakson pelastuslaitos –liikelaitoksen isäntäkuntana. Kotkan kaupungin suunnitelmissa on ollut käynnistää uuden keskuspaloaseman suunnittelutyö jo tänä vuonna.
	Esitys: Merkitään tiedoksi.
	Päätös: Merkittiin. Pyydetään pelastusjohtaja Vesa Parkko, Kymenlaakson pelastuslaitos, esittelemään asiaa 1.4.2014 seutuvaltuustoon.
	Seutuvaltuusto 1.4.2014
	./. Liitteenä päätös Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelutasosta    paloasemaverkoston osalta.
	Kotka on aloittanut oman satelliittipaloasemansa suunnittelun.
	___________________
	Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee siirtoa vuoden 2012 seutubudjetista 13 493,93 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 budjetista 34 000,00 €, yhteensä 47 493,93 €.
	Seutuvaliokunta 3.3.2014
	Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee siir-  toa vuoden 2013 seutubudjetista 5 476,86 € vuodelle 2014. Turvallisuussuun-  nitelman oli määrä valmistus vuonna 2013, mutta hankkeen ohjausryhmä   katsoi, ettei se vielä oll...
	Hanke ei ole toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaan mm. hankkee-  seen osallistuvien henkilöiden osalta.
	Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
	Ote: Päivi Okuogume, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
	Markku Huhtinen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
	Seutuvaltuusto 1.4.2014
	./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma valtuustokaudelle   2013–2016 ja projektipäällikkö Päivi Oguokumen saatekirje kunnille.
	Projektipäällikkö Päivi Okuogume esittelee Etelä-Kymenlaakson    turvallisuussuunnitelman.
	Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää esittää seudun kaupungeille ja kunnille, että ne   hyväksyvät Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman ja valitsevat   sieltä 3-4 painopistettä, joihin haluavat kohdistaa turvallisuustoimenpiteitä   riittävin resurs...
	Asian käsittely:
	Projektipäällikkö Päivi Okuogume esitteli valmistunutta    turvallisuussuunnitelmaa.
	Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan
	8 § Seutukertomus ja seudun vuoden 2013 budjetin toteutuma
	Vuosi 2013 oli ensimmäinen sitten vuoden 2002, kun seudun toimintaan ei   saatu valtakunnallisen kehittämisohjelman rahoitusta. Aikaisemmin rahoi-  tusta saatiin ensin Aluekeskusohjelmasta (AKO) ja sen jälkeen Kansalli-  sesta koheesio- ja kilpailuk...
	___________________
	9 § Seudun talousarvio vuodelle 2014
	Seudun talousarvio on viime vuosina rakennettu niin, että kuntien panostus seutuyhteistyöhön on 4 €/asukas (asukasluku edellisen vuoden viimeinen päivä) ja Kaakon suunta –hankkeeseen 1 €/asukas. Seutubudjettia käytetään Kotkan-Haminan seutuyhteistyön ...
	Seutuvaltuusto 19.8.2013

