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PÖYTÄKIRJA
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

Nro 12/2013

14.11.2013

KOKOUSAIKA

Torstaina 14.11.2013 kello 8.00 seutuvaliokunta
klo 8.30 – 11.00 kuntarakenneselvityksen projektiryhmä

KOKOUSPAIKKA

Cursor Oy, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Lindelöf Henry
Muhonen Hannu
Havuaho Osmo
Jämsén Antti
Nuuttila Olli

Puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja
Varapuheenjohtaja, Haminan kaupunginjohtaja
Virolahden kunnanjohtaja
Miehikkälän kunnanjohtaja
Pyhtään kunnanjohtaja

Muut osallistujat

Saastamoinen Markku
Muuronen Olavi
Perttunen Mika
Liimatainen Mervi
Majava Jarkko
Haapanen Jorma

Seutuvaltuuston pj.
Seutuvaltuuston I vpj., klo 9.45 asti
Kehittämisjohtaja, Cursor Oy
Seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy
Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy, klo

Ylinen Hannele
Filppu Matti
Hämäläinen Kirsi
Hannonen Markku
Koskimies Sanna
Ekuri Riitta
Hietaranta Anssi

8.30–11, § 125–128
Sosiaali- ja terveystoimi työryhmän pj., palvelujohtaja
Kotka, klo 8.30–11, § 125–128
Opetus-, sivistysvapaa-aikatyöryhmän
pj., eriOpetus-,
sivistys-jaja
vapaa-aikatyöryhmän
pj., erityisopetu
tyisopetuksen suunnittelija, Kotka, klo 8.30–11, §
125–128
Tekniset-, lupa- ja ympäristöpalveluiden työryhmän
pj., tekninen johtaja, Hamina, klo 8.30–11, § 125–
128
Talous- ja henkilöstöryhmän pj, talousjohtaja, Hamina, klo 8.30–11, § 125–128
MAL-ryhmän pj, kaupunkisuunnittelujohtaja, Kotka,
klo 8.30–11, § 125–128
Viestintä- ja demokratiaryhmän siht., hallinto- ja
kehittämispäällikkö, Kotka, klo 8.30–11, § 125–128
Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy, klo
8.30–11, § 125–128
Konsultti, FCG Konsultointi Oy, klo 8.30–11, §
125–128

Poissa

Perttunen Mika

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Henry Lindelöf
Todettiin

Mervi Liimatainen
pykälät 116–128

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kehittämisjohtaja, Cursor Oy

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Olli Nuuttila
Osmo Havuaho
Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

116 §

14.11.2013

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaliokunta 14.11.2013

107 §

Ehdotus:

Todetaan.

Päätös:

Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seutuvaliokunta 14.11.2013

108 §

Ehdotus:

Valitaan Olli Nuuttila ja Osmo Havuaho.

Päätös:

Valittiin Olli Nuuttila ja Osmo Havuaho.

Käsittelyjärjestys

Seutuvaliokunta 14.11.2013

Ehdotus:

Esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityslistan mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

3

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

119 §

14.11.2013
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Vetovoimainen Kymenlaakso -suunnitteluhanke

Seutuvaliokunta 14.11.2013

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on käynnistämässä Vetovoimainen
Kymenlaakso –suunnitteluhanketta (1.10.2013–31.12.2014), johon se hakee 3 000 € vuoden 2014 Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista. Koko
hankkeen budjetti on 210 000 €.
Suunnitteluhanke valmistelee Kymenlaakson vetovoimaisuus –hanketta,
joka on tarkoitus toteuttaa 2015–2016. Hankkeen toimenpiteet:
- maakunnallisesti yhteisten tavoitteiden määrittäminen investointien, yritysten, osaamisen, matkailun ja asumisen vetovoimaisuuden lisäämiseksi
- kohderyhmien ja toimintamallin määrittäminen sekä
- toteutussuunnitelma Kymenlaakson vetovoimaisuus -hankkeelle vuosille 2015–2016.

Budjettisuunnitelma

./.

Liitteenä rahoitushakemus seutuvaliokunnalle.
Kokousasiakirjoissa on nähtävissä hankkeen EAKR-projektihakemus
21.10.203.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Vetovoimainen Kymenlaakso –
suunnitteluhanketta 3 000 €:lla vuoden 2014 seutubudjetista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

120 §

14.11.2013
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Kotkan-Haminan seudun matkailuyksikön rahoitushakemus

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto on 4.10.2013 hyväksynyt, että
Kotkan-Haminan seudun matkailu keskitetään osaksi Cursor Oy:n toimintaa 1.1.2014 alkaen. Asia on vielä päätettävänä seudun kunnissa ja kaupungeissa, joista ilmeisesti viimeisimpänä päätöksen tekee Kotkan valtuusto 9.12.2013.
Hyväksytty esitys Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoimisesta sisälsi liiketoimintasuunnitelman, jonka ensi vuoden 760 500 €:n budjetista
85 000 € rahoitettaisiin seutubudjetista.
./.

Liitteenä rahoitushakemus ja Kaakko135 toimenpiteet ja markkinointi
vuonna 2014.

Esitys:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa käynnistyvän Kotkan-Haminan seudun
matkailuyksikön toimintaa 85 000 €:lla vuoden 2014 seutubudjetista

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Ote:

Birthe Suni/Cursor Oy

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

121 §

14.11.2013

6

Muuttajan palvelut –hanke

Seutuvaliokunta 27.1.2012
Muuttajan palvelut –hanke tekee Kotkan-Haminan seudun kuntia tunnetuksi hyvänä asuinseutuna potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Juurensa hankkeella on Kotkan kaupungin Asu Kotkassa –hankkeessa, joka
2000-luvun alussa laajeni seudulliseksi Cursorin toimintana. Vuosien aikana työmuotoina ovat olleet messuesiintymiset, viestintä- ja markkinointimateriaali, rekrytointikampanjat (erillinen Ulos purkista –kampanja) ja tutkimukset. Muuttajan palveluja on rahoitettu ensin erillishankkeella ja sittemmin Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelman (AKO) sekä Alueellisen
koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) rahoituksella. Vuosittainen toimintabudjetti on ollut 23 000 – 70 000 €.
Vuodelle 2012 suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm. osallistuminen Oma
piha 12 –messuihin 29.-3.-1.4. Helsingin Messukeskuksessa, seudun lehden (1 numero) tuottaminen ja jakelu, seudun asuntotonttiesitteen päivittäminen messuille sekä messuseinäkkeen uusiminen Kaakko135o-brändin
mukaiseksi. Lisäksi Cursorissa on keskusteltu toiminnan ja palvelun kehittämisestä kohderyhmänä kansainväliset seudulle muuttajat. Cursorissa on
käynnistetty hankevalmistelu asiaan liittyen.
BUDJETTISUUNNITELMA
Rahoittaja
Seutubudjetti
Kotkan kaupunki
Yhteensä

2012

2013

2014

YHTEENSÄ

20 000

25 000

25 000

70 000

25 000

25 000

70 000

2 500
22 500

Rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa.
Tässä vaiheessa muuttajan palveluja on tarkoitus toteuttaa erillishankkeena, mutta pyritään löytämään muuttajan palvelujen jatkokehittämiseen sopivaa hankerahoitusta.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Muuttajan palvelut –hanketta 20 000
€:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 seutubudjetista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Ote:

Birthe Suni/Cursor Oy
__________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

14.11.2013

7

Seutuvaliokunta 26.2.2013
Muuttajan palvelut –hankkeessa on vuonna 2012 mm. osallistuttu Oma Piha 2012 –messuihin, julkaistu Kaakko135o-seutulehti, päivitetty KotkanHaminan seudun asuntotonttiesite ja tehty kysely seudun kiinteistönvälittäjille.
Vuonna 2013 on tarkoitus mm. tuottaa englannin- ja venäjänkieliset esitteet
o
(painettu ja internet) asumisesta Kotkan-Haminan seudulla, Kaakko135 seutulehti, Kotkan-Haminan seudun asuntotontit –esite ja uudistaa internetsivuja.
Muuttajan palvelut –hanke hakee siirtoa vuoden 2012 seutubudjetista
8 670,42 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 25 000,00 €, yhteensä 33 670,42 €.
Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää siirtää Muuttajan palvelut -hankkeen vuonna 2013
käyttämättä jääneen osuuden 8 670,42 € käytettäväksi vuonna 2013 ja rahoittaa 25 000,00 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 33 670,42
€.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Ote:

Birthe Suni, Cursor Oy
__________

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Muuttajan palvelut –hanke hakee Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014
seutubudjetista 25 000 € messuesiintymiseen sekä painettuun ja sähköiseen markkinointimateriaaliin. Käyttö täsmentyy hankkeen ohjausryhmässä.
Tilinpäätöksen yhteydessä helmi-maaliskuussa 2014 täsmentyy, jääkö
vuoden 2013 rahoitusta siirtymään käytettäväksi vuodelle 2014.
./.

Liitteenä rahoitushakemus Muuttajan palvelut vuonna 2014.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Muuttajan palvelut –hanketta 25 000
€:lla vuoden 2014 budjetista ja oikeuttaa siirtämään mahdollisen vuoden
2013 budjetista käyttämättä jääneen osuuden vuonna 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

122 §

14.11.2013
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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.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

Ehdotus:

14.11.2013
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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 seutuvaliokunnan tutustumismatkaan ja kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän seminaariin Helsingissä, yhteensä 20 000 €.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

123 §

14.11.2013
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Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK-ARTU

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuushanke EK-ARTU (1.2.2012–
31.12.2013) on valmistellut Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelmaa. Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista hanketta on rahoitettu
v. 2012 33 000 €:lla ja varauduttu rahoittamaan 34 000 €:lla v. 2013, eli yhteensä 67 000 €. Hankkeen koko 154 000 €:n budjetti on kuntarahoitusta.
Hankkeen toteuttamisesta vastaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.
Tarkoituksena oli, että Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma olisi
voitu hyväksyä 6.11.2013 hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. Turvallisuussuunnitelma oli kuitenkin vielä keskeneräinen, eikä sitä voitu vielä hyväksyä. Ohjausryhmä päätti jatkaa hanketta 28.2.2014 asti.

124 §

./.

Liitteenä Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman luonnos
6.11.2013.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Seuraava kokous

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Aikaisemmin on päätetty, että seuraava kuntarakenneselvityksen projektiryhmän eli seutuvaliokunnan kokous on 16.1.2014 kello 8-10.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta keskustelee, onko tarpeen pitää kokous joulukuussa

Päätös:

Todettiin, että ei ole tarvetta kokoontua joulukuussa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

125 §

14.11.2013
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Kuntarakenneselvityksen alatyöryhmien työn tilannekatsaus ja jatkolinjaukset

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmien edustajat
käyvät läpi työskentelyn tilannetta ja mahdollisia tuloksia.
Alustava esittelyjärjestys:
• Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä sekä alustavien talouslaskelmien tarkastelu (Kirsi Hämäläinen, Hamina ja Riitta Ekuri, FCG)
• Sosiaali- ja terveystoimi (Jorma Haapanen, Kotka)
• 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 (Sanna Koskimies, Kotka)
Esitys:

Työryhmät ja projektiryhmä käyvät keskustelua mahdollisista avoinna olevista asioista ja linjaavat työryhmien jatkotyön painopisteitä.

Asian käsittely:
Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen työryhmän esittelyssä kävi ilmi, että
työryhmä haluaisi muuttaa nimensä muotoon ”Kasvatus ja opetus sekä
vapaa-aika”, mille ei katsottu olevan mitään estettä.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi työryhmien tilannekatsaukset. Työryhmien väliraportit
esitetään kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle 2.12.2013 Haminassa
ja Kotkan-Haminan seutuvaltuustolle 12.12.2013 Kotkassa.

Olavi Muuronen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.45.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

126 §

14.11.2013
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Kulttuurin paikka kuntarakenneselvityksen työryhmissä

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Kotkan virkamiesjohdossa on ollut keskustelua, mihin ryhmään kulttuuri sijoittuu kuntarakenneselvityksen ryhmissä. On arvioitu, että Kotkan osalta
luonteva paikka olisi elinvoimaryhmä.
FCG:n työryhmäpapereissa kulttuurin asemaa ei ole määritelty. Sivistystoimenjohtajia on Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikaryhmän jäseninä. Toisaalta Pyhtäällä kulttuuri on kunnanjohtajan (elinvoimaryhmä) alaisuudessa.
Esitys:

Projektiryhmä päättää, mihin työryhmään kulttuuri sijoittuu.

Päätös:

Päätettiin, että kulttuurin imago-, vetovoima- yms. tekijät sijoittuvat elinvoimaryhmään ja rakenteisiin sekä palveluihin liittyvät asiat opetus-, sivistys- ja vapaa-aikaryhmään.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

127 §

14.11.2013

13

Henkilöstöjärjestöjen asema kuntarakenneselvityksen ohjausryhmässä

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä on
3.10.2013 kokouksessaan päättänyt, että henkilöstöjärjestöjen edustajat
kutsutaan ohjausryhmään puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Sekä JHL (8.11.2013 sähköposti aluepäällikkö Hannu Repo, JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto) että Tehy (13.11.2013 sähköposti Minna Saarinen/Tehyn Etelä-Kymen Rake-ryhmä) ovat esittäneet, että henkilöstön
edustajien tulisi olla ohjausryhmän varsinaisia jäseniä, eikä pelkästään
puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
./.

Liitteenä
- sähköposti aluepäällikkö Hannu Repo, JHL Kaakkois-Suomen aluetoimistosta 8.11.2013 ja
- Tehyn Etelä-Kymen Rake-ryhmän kannanotto 11.11.2013.

Ehdotus:

Kuntarakenneselvityksen projektiryhmä/seutuvaliokunta esittää KotkanHaminan seudun kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle, että henkilöstön edustajat ovat ohjausryhmän varsinaisia jäseniä

Päätös:

Kuntarakenneselvityksen projektiryhmä/seutuvaliokunta päätti, että ohjausryhmän varsinaisia jäseniä ovat seudun kuntien ja kaupunkien nimeämät
luottamushenkilöt (Kotka 7, Hamina 4, Pyhtää 2, Virolahti 2 ja Miehikkälä
2). Muut osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Henkilöstöjärjestöjen mahdollinen edustus kuntarakenneselvityksen työryhmissä

Seutuvaliokunta 14.11.2013
Henkilöstöjärjestöistä JUKO (Maritta Harju sähköposti 6.11.2012), JHL
(Hannu Repo puhelu 12.11.2013) ja Tehy (Minna Savolainen sähköposti
13.11.2013) ovat esittäneet, että Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmiin tulisi valita myös henkilöstöjärjestöjen edustajat.
Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonalan mukaan tässä vaiheessa
ollaan tekemässä yhdistymisselvityksen valmistelua, ei yhdistymisesityksen valmistelua kunnassa. Kuntarakennelain 4 k §: ”Henkilöstön asema
uudistuksessa, Edellä 4 b §:ssä tarkoitettu yhdistymisselvitys valmistellaan
yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstön
osallistumisesta kuntajaon muutosta koskevan esityksen valmisteluun
säädetään 7 ja 12 §:ssä. Henkilöstön asemasta kuntajaon muutoksessa
säädetään 29 §:ssä.” Eli kuntarakennelaki ei sen perusteluissakaan määrittele, mitä on se yhteistyö, jota tehdään yhdistymisselvityksen valmistelussa.
Kuntarakennelaissa on yhdistymisesityksen valmistelusta on oma säännöksensä. Tässä nimenomaan todetaan, että noudatetaan yhteistoiminta
lakia. 7 §: ” Yhdistymisesityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa
henkilöstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) säädetään.”
Kotkan kaupungin henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo on kaupunginlakimies
Ruonalan kanssa samaa mieltä siitä, että alkukartoitusvaiheessa henkilöstön edustus työryhmissä ei ole välttämätöntä, koska niissä ei tehdä henkilöstöön kohdistuvia linjauksia. Kaikki keskeiset asiat käsitellään ohjausryhmässä, joka valmistelee asiat kuntien luottamuselimille päätettäväksi.
Toisaalta kummankaan mukaan ei ole estettä sille, että henkilöstöjärjestöjen edustajat olisivat jo tässä vaiheessa mukana kuntarakenneselvityksen
työryhmissä. Jos henkilöstöjärjestöjen edustajat kutsutaan mukaan työryhmiin, on hyvä etukäteen miettiä, miten heidät valitaan ja mikä on heidän
määränsä työryhmissä.
./.

Liitteenä Tehyn Etelä-Kymen Rake-ryhmän kannanotto 11.11.2013.

Ehdotus:

Kuntarakenneselvityksen projektiryhmä/seutuvaliokunta päättää, esittääkö
se Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen ohjausryhmälle henkilöstöjärjestöjen edustajien kutsumista työryhmien jäseniksi. Jos näin
päätetään, työn konsulttina toimiva FCG Konsultointi Oy tekee ohjausryhmälle esityksen henkilöstön valintatavasta ja määrästä työryhmissä. Kukin
kunta maksaa osallistuvien henkilöiden mahdolliset kokous- ja matkakulut.

./.

Kokouksessa jaettiin Kotkan henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen lausunto
13.11.2013, joka liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kuntarakenneselvityksen projektiryhmä/seutuvaliokunta päätti, että se ei
esitä ohjausryhmälle henkilöstöjärjestöjen edustajien kutsumista työryhmien jäseniksi. Jokainen työryhmäryhmä voi halutessaan kutsua työhönsä
henkilöstön edustajan asiantuntijan roolissa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

