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99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
  
   
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin 
 
 
 

100 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
 

Ehdotus: Valitaan Hannu Muhonen ja Antti Jämsén.  
 
 Päätös: Valittiin Olli Nuuttila ja Osmo Havuaho 
 
 
  Antti Jämsén ja Jari Heinonen saapuivat paikalle pykälän käsittelyn aikana. 
 
 
 
 

101 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 Päätös: Esityslistan mukaan. 
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102 §  Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoituminen 

 
Seutuvaliokunta 9.9.2013 
  Birthe Suni, ohjelmapäällikkö, Cursor Oy: 

 
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia vuonna 2009 nosti matkailun 
yhdeksi keskeiseksi kehittämisalueeksi. Vuonna 2010 käynnistetty ja 
vuonna 2011 toteutettu seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia 
täsmensi seudullisia strategisia tavoitteita matkailun osalta, sekä nimesi 
keskeiseksi kehittämisalueeksi matkailun keskitetymmän organisoitumi-
sen. Laajasti ja sitouttavasti toteutettu strategia toimenpideohjelmineen 
hyväksyttiin kesän 2011 aikana sekä seutuvaltuustossa että jokaisessa 
kunnassa erikseen. Vuoden 2012 ja 2013 seudun kunnat ja Cursor ovat 
toteuttaneet seudullista yhteismarkkinointia yhteismarkkinointisopimuksen 
perusteella hajautetulla toimintamallilla. Kesäkuussa 2013 hyväksytty 
Kaakko kasvuun –ohjelma nostaa matkailun yhä keskeisempään rooliin 
seudun uusiutumisen tärkeimpänä valintana. Kunnissa hyväksytty elinkei-
nostrategia linjaa, että matkailun kehittäminen, myynti ja markkinointi koo-
taan yhteen yksikköön. Pitkän valmistelun jälkeen on päädytty siihen, että 
Kotkan-Haminan seudulle paras malli tässä tilanteessa on Cursorin sisään 
koottu matkailun tulosyksikkö.  
 
Edellä mainittujen strategioiden toteuttamiseksi yhteismarkkinointisopi-
muksen tavoitteiden mukaisesti, seudullisen matkailullisen yhteistyön to-
teuttamistavan tehostamiseksi ja riittävien resurssien, yrityslähtöisyyden ja 
kustannustehokkuuden varmistamiseksi, käynnistettiin valmistelutyö johon 
osallistuivat kaikki seudun kunnat, yritysedustajia ja Cursor.  
 
Valmistelutyö toteutettiin työryhmätyöskentelyn, ulkopuolisen asiantuntijan 
toteuttaman selvitystyön ja valmisteluryhmän kesken. Valmisteluryhmään 
jokainen kunta nimesi omat edustajansa 20.5.2013 päivätyn pyynnön mu-
kaisesti. Pohja-aineistona käytettiin sekä keväällä 2013 toteutettua tutki-
musta yritysten tahtotilasta sekä seudun matkailun yhteistyöryhmän ja yrit-
täjien työpajoista kerättyä aineistoa huomioiden em. strategiat. 
 
Ohjelmapäällikkö Birthe Suni, Cursor Oy, esittelee asiaa. 

 
./. Liitteenä Esitys Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoitumisesta 

1.1.2014 alkaen ja seudun matkailuyksikön liiketoimintasuunnitelman 
luonnos  

 
Päätösehdotuksen pohjana on Kotkan-Haminan seudun matkailun organi-
soitumisen valmisteluryhmän esitys. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle ja edelleen seudun 

kunnille, että Kotkan-Haminan seudun matkailu keskitetään osaksi Cursor 
Oy:n toimintaa 1.1.2014 alkaen seuraavasti: 
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1. Matkailun markkinointi ja viestintä, matkailuyritys- ja sidosryhmäyhteis-

työ ja matkailun kuntayhteistyö koko seudun osalta nivoutuu yhdeksi 

yksiköksi. 

 

2. Matkailuyksikkö on yksi Cursor Oy:n kolmesta pääyksiköstä. 

 
3. Yksikön toiminta rahoitetaan valmistelutyön aikana kuntaedustajien 

vahvistamilla kuntaosuuksilla ja Cursor Oy:n rahoituksella sekä seutu-

valtuuston myöntämällä rahoituksella siten, että kuntarahoitusosuudet 

ovat maksimissaan samansuuruiset kuin nykyisin matkailun käytössä 

oleva rahoitus. 

 

4. Yksikön henkilöstö muodostuu nykyisin matkailussa kunnissa työsken-

televistä henkilöistä vahvistettuna sellaisella uudella osaamisella jota ei 

nykyisellään ole käytettävissä. 

 
Asia käsittely: 

 

Ohjelmapäällikkö Birthe Suni esitteli asiaa, minkä perusteella käytiin kes-

kustelua. 

Päätös: Seutuvaliokunta päätti antaa seutuvaltuustolle informaatiota Kotkan-
Haminan seudun matkailuyksikön perustamisesta. 
_________________________ 

 
Seutuvaltuusto 11.9.2013  

 
Ohjelmapäällikkö Birthe Suni, Cursor Oy, esittelee kokouksessa asiaa. 

 
./. Liitteenä Esitys Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoitumisesta 

1.1.2014 alkaen ja seudun matkailuyksikön liiketoimintasuunnitelman 
luonnos  

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto kuulee informaation Kotkan-Haminan seudun matkailuyk-

sikön perustamisesta ja käy keskustelun sen perusteella. 
 
 Asian käsittely: 

Ohjelmapäällikkö Birthe Suni, Cursor Oy, esitteli kokouksessa asiaa, min-
kä perusteella käytiin vilkasta keskustelua.  Kehittämisjohtaja Mika Perttu-
nen, Cursor Oy, arvioi matkailussa olevan suurta potentiaalia ja toivoi, että 
asiassa päästään eteenpäin. Pieniä käytännön kysymyksiä voidaan vielä 
tarkentaa. 
 
Nina Brask piti esitystä hyvänä ja monipuolisena, mutta halusi, että selvite-
tään swot-analyysiin liittyen uhkia: pienten kuntien ja teemojen hukkumi-
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nen; kuinka ne voidaan minimoida. Oltava selkeä signaali, että paikallises-
ta matkailusta huolehditaan ja asiaan on kiinnitetty huomiota.  
 
Peter Muurman varoitti byrokratian kasvattamisesta. Tulevaisuuden kun-
tamäärästä seudulla ei vielä ole tietoa, mutta matkailu kuitenkin organisoi-
tava uudelleen jotenkin. Kotka ja Hamina tulevat tarvitsemaan merkittäviä 
supistuksia henkilöstömenoihin selvitäkseen. 
 
Jorma-Kalevi Merivirta arvioi, että venäläiset matkailijat eivät tunne kunta-
rajoja ja ovat kiinnostuneet seudun historiasta, mitä pitäisi hyödyntää.  Tä-
hän liittyen pitäisi mm. päivittää tievarsiopasteet sekä tehdä nettikarttoja 
kaikista mielenkiintoista kohteista ja ostospaikoista. 
 
Pasi Hirvosen mukaan ollaan tekemässä yhteistä hyvää. Hän toivoi, että 
kunnat tahoillaan hoitavat omat organisaationsa kuntoon tarvittavilta osin 
siten, ettei Kaakko135-hanke miltään osin vaarannu. 
 
Tiina Montonen mietti, mikä on Cursorin omistajaohjaukseen sijoittuvan 
matkailuorganisaation suhde kaupunkeihin ja seutuvaltuustoon. Hän muis-
tutti Kouvolan suurista matkailupanostuksista ja kysyi, uskalletaanko tehdä 
uutta kilpailukyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Birthe Sunin mukaan 
asian edistymistä esitellään seutuvaltuustossa. 
 
Osmo Kallio piti pohjustusta hyvänä ja kysyi mm. sitä, löytyykö organisaa-
tioon esitetyt 10 palkattavaa henkilöä jo olemassa olevista vai palkataanko 
lisää. Hän myös kysyi seurantaryhmän suhdetta johtoryhmään ja ketä sii-
hen valitaan.  
 
Birthe Sunin mukaan kunnille varataan mahdollisuus nimetä omat edusta-
jansa johtoryhmään. Johtoryhmän jäsenistä ei siis ole vielä päätöksiä. Or-
ganisaatio täytetään ensisijaisesti jo olemassa olevilla henkilöillä.  Yleensä 
tällaisissa organisaatioissa on 20 henkilöä. Jokaisella henkilöllä kuntayh-
teistyövastuu; tiivis yhteys kuntiin säilyy. Byrokratiasta luopuminen on yksi 
tavoitteista. 
 
Elina Inkeroisen mukaan esitetty malli on Haminalle ongelmallinen siksi, 
että kaupungilla ei ole yksinomaan matkailuun keskittynyttä henkilöstöä, 
vaan he hoitavat myös tapahtumia. Jos henkilöjä siirrettäisiin uuteen orga-
nisaatioon, heidän tilalleen pitäisi palkata uusia, mikä kasvattaisi kuluja.  
 
Aarni Ahtolan mukaan asia on tärkeä ja kannatettava, koska nykyisellä 
mallilla matkailu ei kehity alueellamme. Esityksessä on monta päällik-
könimikettä, mutta toimenkuvat avaavat, mitä tekevät. Uhkana voi olla, mi-
ten kuntiin jäävä toiminta, esim. Tattoo, organisoidaan. Hän kysyi, mitkä 
ovat mahdolliset kärkituotteet. 
 
Birthe Sunin mukaan strategiassa kärkikohteiksi on määritelty Merikeskus 
Vellamo, Maretarium sekä linnoitteet ja linnoitukset. Päätapahtumia ovat 
Meripäivät ja Hamina Tattoo. Kehittyviä kohteita ovat Vaalimaa ja Pyhtään 
liikuntakohteet, joista Pyhtäällä jo edistystä. Pienempien kuntien kohteista 
panostettu jo mm. Virolahden Arktika-päiviin.  
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Tapio Lepistö esitti, että Cursor matkailuhankkeen kehittämis-
organisaationa käy vielä erikseen kuntien kanssa neuvottelut yhteisen 
matkailuorganisaation kuntakohtaisista tavoitteista ja siitä, mitä kunnat yh-
teiseltä organisaatiolta haluavat ja mitä vaatimuksia kullakin kunnalla sen 
suhteen on yksityiskohtien osalta. Nämä selvitykset tulisi tehdä syyskuun 
loppuun 2013 mennessä ja niistä tulisi tehdä erillinen kooste, jossa arvioi-
daan vaikutukset hankkeeseen ja sen toteuttamiseen tai siihen, että han-
ketta ei voida esitetyillä perusteilla toteuttaa. Jos yhteishanketta ei synny, 
tällöin edetään yhteismarkkinoinnilla kuten tähänkin asti.  
 
Hannu Muhonen mm. mietti, onko esityksessä matkailutoimi esitetty kape-
asti; Haminassa suurin osa museoiden kävijöitä muita kuin haminalaisia. 
Haminalaiset matkailuyrittäjät ovat selvästi esittäneet, että haluavat kau-
pungin matkailutoimintaa. Tehty esitys tarvitsee vielä jalostusta, mutta yh-
teismarkkinointia ja –toimintaa tarvitaan. 
 
Mikko Kähärä painotti vahvan, iskevän voimakkaan markkinointiyksikön 
tarvetta, kun kilpaillaan matkailijoista kansainvälisesti. Nyt tehtävä rohkeita 
panostuksia, jotka näkyvät, kun viisumivapaus on voimassa. 
 
Olavi Muuronen muistutti, että asia on lähtenyt liikkeelle seutuvaltuustosta 
ja mietti, ovatko asiaa valmistelleiden työryhmien jäsenet tarpeeksi pitä-
neet yhteyttä kuntiinsa. Haminan osalta ei ole tarpeeksi mietitty tapahtu-
matuotantoa. Muuronen arvioi, että kuntien nykyisessä taloudellisessa ti-
lanteessa pitäisi pystyä toimimaan nykyisellä henkilöstöllä; lisäyksiä on 
vaikea perustella. 
 
Nanni Mamia oli huomannut venäläisten matkailijoiden ohimarssin ja Lap-
peenrannan onnistumisen heidän saavuttamisessaan. Mamia muistutti, et-
tä kyse ei ole vain kuluista kaupungille, vaan tuloista yrityksille.   
 
Veijo Porkka arvioi, että esitettyä liiketoimintasuunnitelmaa kehitetään mm. 
henkilöstön määrän osalta vielä. Porkka on lämpimästi kannattanut liik-
keellelähtöä: seudullisia investointeja ja kehittämistä ei edistä se, että ku-
kin puuhastelee omia laitoksiaan, joille kaikille ei löydy kävijöitä. 
 
Kalervo Tulokkaan mukaan esityksessä ei oltu tarpeeksi huomioitu kump-
paneita: yrittäjiä ja osaajia, joiden kanssa päästään tavoitteisiin ja jotka 
saatava mukaan yhteiseen markkinointiin. Onko tehty uskottavaa politiik-
kaa; uskovatko yrittäjät tähän nyt, kun pitäisi ottaa ”koppi”  E18-tien val-
mistumisesta.  
 
Henry Lindelöfin mukaan kaupungit tilaavat matkailuyksiköltä palveluja ja 
valvovat niiden toteutumista. Yrityksenä on tehdä asiat ryhdikkäämmin nyt, 
kun E18 valmistuu ja matkailu räjähtää käsiin. Lindelöfin mukaan asiaan 
palataan paremman esityksen kanssa. 
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Päätös:  Merkittiin tiedoksi ja asia tuodaan täsmennyksin seuraavaan seutuvaltuus-

ton kokoukseen. 
 

 
Sari Tjeder ja Henry Lindelöf poistuivat pykälän käsittelyn aikana kello 
10.30.  

 
_________________________ 

 
Seutuvaliokunta 2.10.2013  

 
./. Liitteenä 11.9.2013 seutuvaltuuston kokouksen jälkeen tarkennettu Esitys 

Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoitumisesta 1.1.2014 alkaen ja 
seudun matkailuyksikön liiketoimintasuunnitelman luonnos.  

 

 
Ehdotus:  Seutuvaliokunta ehdottaa seutuvaltuustolle ja edelleen seudun kunnille, et-

tä Kotkan-Haminan seudun matkailu keskitetään osaksi Cursor Oy:n toi-
mintaa 1.1.2014 alkaen seuraavasti: 

 
 

1. Matkailun markkinointi ja viestintä, matkailuyritys- ja sidosryhmäyhteis-

työ ja matkailun kuntayhteistyö koko seudun osalta nivoutuu yhdeksi 

yksiköksi. 

 

2. Matkailuyksikkö on yksi Cursor Oy:n kolmesta pääyksiköstä. 

 
3. Yksikön toiminta rahoitetaan valmistelutyön aikana kuntaedustajien 

vahvistamilla kuntaosuuksilla ja Cursor Oy:n rahoituksella sekä seutu-

valtuuston myöntämällä rahoituksella siten, että kuntarahoitusosuudet 

ovat maksimissaan samansuuruiset kuin nykyisin matkailun käytössä 

oleva rahoitus. 

 

4. Yksikön henkilöstö muodostuu nykyisin matkailussa kunnissa työsken-

televistä henkilöistä vahvistettuna sellaisella uudella osaamisella jota ei 

nykyisellään ole käytettävissä. 

 
 

Asian käsittely: 
 

Ohjelmapäällikkö Birthe Suni, Cursor Oy, esitteli asiaa, minkä perusteella 
käytiin keskustelua. Todettiin, että ehdotuksen kohtaan 1. lisätään alkuun-
tarkentava teksti: ”Matkailun yhteismarkkinointi […]” ja kohtaan 4. tehdään 
tarkennus: ”Yksikön henkilökunta muodostuu nykyisin Kotkan matkailussa 
vakituisesti työskentelevistä henkilöistä (sekä Cursor Oy:n henkilöistä 0,25 
henkilötyövuotta) […]”  
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan tarkennuksin:  

 
Kohta 1.: ”Matkailun yhteismarkkinointi […]”  
 
Kohta 4.:  ”Yksikön henkilökunta muodostuu nykyisin Kotkan matkailussa 
vakituisesti työskentelevistä henkilöistä (sekä Cursor Oy:n henkilöistä 0,25 
henkilötyövuotta) […]”  
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103 § Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen 

 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
 

Valtiovarainministeriö on tiedottanut kuntarakennelain mukaisen selvi-
tysavustuksen hakemisesta. Selvitysavustusta maksetaan kuntarakenne-
lain 41 §:n mukaan selvitysperusteiden osoittamalla selvitysalueella, tai 
ministeriön päätöksen perusteella niistä poikkeavalla alueella toteutettavan 
yhdistymisselvityksen kustannuksiin.  
 
Selvitysalueen lisäksi kunnat voivat hakea samalla hakulomakkeella avus-
tusta yhdistymisselvityksen yhteydessä tapahtuvaan uuden kunnan talou-
den tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, jos yhdistymisselvitykseen 
osallistuu kuntarakennelain 4 f §:n mukainen kunnan taloudellista tilannet-
ta koskevan talousperusteen täyttävä kunta. Virolahden kunta on lain 4 f 
§:n mukainen kunta. 

 
Avustus on enintään 50 000 € selvitystä kohden, korkeintaan 70 % hyväk-
syttävistä kustannuksista. Talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen 
voidaan maksaa enintään 10 000 euron lisäosa. 
 
Avustusta myönnetään yhdistymiseen liittyvästä selvityksestä aiheutuviin 
erilliskustannuksiin, kuten selvitystehtävää varten osoitetun henkilön palk-
kakustannuksiin tai ulkopuolisen konsultin suorittamaan selvitystyöhön. 
Kuntien viranhaltijavalmisteluihin avustusta voidaan myöntää siltä osin, 
kuin pystytään osoittamaan valmistelun koskevan yhdistämisselvitystä. 
Avustusta voi myös saada muihin selvittämisestä aiheutuviin erilliskustan-
nuksiin kuten tiedottamiseen, tilastomateriaalin hankintaan, painatuskus-
tannuksiin tai kyselytutkimuksen teettämiseen. Avustusta ei myönnetä ko-
koontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tai luottamushenkilötyön puitteis-
sa tapahtuvaan toimintaan. 

 
./.                   Liitteenä Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen, 

VM:n kirje kunnan- ja kaupunkienhallituksille 20.9.2013. 
 
Ehdotus:       Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle ja edelleen seudun 

kunnille, että Kotkan kaupunki valtuutetaan hakemaan Kotkan ja Haminan 
kaupungin sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnan puolesta kun-
tarakennelain mukainen selvitysavustus sekä talouden tervehdyttämiskei-
nojen selvittämiseen tarkoitettu lisäosa.  

 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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104 § FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen tarkistaminen 

 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 

 
FCG Konsultointi Oy:ltä saatu tarjous Kotkan-Haminan seudun kuntara-
kenneselvityksestä ei sisällä arviointia uuden kunnan taloudellisista edelly-
tyksistä selviytyä talouden haasteissa. Jos selvitysavustuksen lisäosaa 
haetaan, tätä olisi hyvä selvittää. 

 
 ./. Liitteenä FCG Tietojohtaminen (nyk. Konsultointi) Oy:n tarjous 26.6.2013. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää, pyydetäänkö FCG Konsultointi Oy:lta tarkennet-
tua tarjousta, joka sisältää arvion uuden kunnan taloudellisista edellytyk-
sistä selviytyä talouden haasteista.  

 

 
Päätös: Seutuvaliokunta päätti pyytää FCG Konsultointi Oy:lta tarkennetun tarjouk-

sen, joka sisältää arvion uuden kunnan taloudellisista edellytyksistä selviy-
tyä talouden haasteista.
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105 §  Seutufoorumien ja kuntajakoselvityksen kokouspalkkiot 

 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 

 
Seutufoorumeihin osallistuvien luottamushenkilöiden kokous- ja matkaku-
lut on maksettu viime vuosina ensin Kotkan-Haminan seudun aluekeskus-
ohjelmasta (AKO) ja sen jälkeen Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyoh-
jelmasta (KOKO). Ohjelmien loputtua on tarkistettu Kotkan kaupunginla-
kimies Marianna Ruonalalta palkkioista. Kaupunginlakimies Ruonalan mu-
kaan seutufoorumi ei ole kunnan toimielin, joten kokouspalkkioita ja mat-
kakuluja ei tarvitse maksaa.  
 
Seuraava seutufoorumi on 8.10.2013 Merikeskus Vellamossa Kotkassa. 
Sinne on järjestetty seudun maksamana kuljetukset reittiä Miehikkälä - Vi-
rolahti-Hamina – Leikari - Karhulan linja-autoasema - Vellamo sekä Pyh-
tään Kirkonkylä - Pyhtään Kunnanvirasto – Siltakylä – Sutela - Vellamo. Ti-
laisuus sisältyy Kotkan-Haminan seudun kuntajakoselvitykseen. 
 
Kuntajakoselvitykseen sisältyy luottamushenkilöistä koostuva ohjausryh-
mä. Myös heidän kokouspalkkioidensa ja matkakulujensa maksaja olisi 
hyvä määritellä työn alussa. Näihin palkkioihin ei saada valtiovarainminis-
teriön avustusta. 
 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää, että 
 

- seutufoorumeista ei makseta kokouspalkkioita, mutta seutu pyrkii jär-
jestämään kuljetuksen ainakin kuntajakoselvitykseen liittyvissä seutu-
foorumeissa 
 

- kukin kunta vastaa kuntajakoselvityksen ohjausryhmän, henkilöstön 
yms. henkilöiden mahdollisista palkkioista ja matkakuluista. 

 
 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Cursor Oy huolehtii osal-
listujalistojen toimittamisesta kuntiin seutufoorumiin ja kuntajakoselvityk-
sen ohjausryhmään osallistuvien luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden 
ja matkakulujen maksamista varten. 
 
 

 
Olavi Muuronen poistui kokouksesta  pykälän käsittelyn aikana. 
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106 § Seuraavat kokoukset 
 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
 

Viime kokouksessa päätettiin seuraavat kokoukset osana seudun kuntaja-
koselvityksen projektiryhmän työskentelyä: 
 
Seutuvaliokunta: 
- 17.10.2013 kello 8.30–10.30 Eagle-talo, 3. krs., Kotka 
- 14.11.2013 kello 8-11.30 Eagle-talo, 3. krs., Kotka.  
 
Kuntajakoselvityksen ohjausryhmä: 
- 3.10.2013 kello 15–17 Eagle-talon auditorio, 1. krs, Kotka. 
- 2.12.2013 kello 12–14.20, lounas klo 11.30, paikka tarkentuu myö-

hemmin. 
 
Seutuvaltuusto: 
- 4.10.2013 kello 10.30–11.30, kahvi klo 10.00 Haminan Raatihuone 
- 12.12.2013 kello 9.00–11.30 + lounas, kahvi klo 8.30, paikka tarkentuu 

myöhemmin. 
 

 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 
 
 


