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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 
  
   
 
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

49 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 
 

Ehdotus: Valitaan Antti Jämsén ja Olli Nuuttila. 
 
 Päätös: Valittiin Antti Jämsén ja Osmo Havuaho. 
  
 
 
 
 
 
 

50 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 Päätös: Esityslistan mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

  

  

51 § Kuntarakenneselvitystyön käynnistämisseminaari   
 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
 

  Valmisteilla olevan kuntarakennelain mukaan kaikki Etelä-Kymenlaakson 
kunnat ovat velvollisia selvittämään kuntien yhdistymistä. Tarkoituksena 
on, että kuntarakennelaki tulee voimaan kesällä 2013. 

 
  Seutuvaliokunta on keskustellut mahdollisuudesta tehdä kuntarakennesel-

vitys yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Seutuvaliokunnan puheenjoh-
taja Henry Lindelöf on ollut asiasta yhteydessä Tampereen yliopiston joh-
tamiskorkeakoulun professori Arto Haveriin ja yliopistonlehtori Jenni Airak-
siseen, jotka ovat esittäneet kiinnostuksensa asiaan. Ajatuksena on ollut, 
että työ käynnistettäisiin seutuvaliokunnan seminaarilla 7.6.2013 Tampe-
reella. 

 
./. Liitteenä alustava seminaariohjelma. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää pitää seminaarin 7.6.2013 Tampereen yliopiston 

edustajien kanssa. Mahdolliset päätökset selvitystyöstä tehdään myö-
hemmin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Seminaarimatka päätettiin 

rahoittaa seutubudjetista. 

 
  ___________________ 
     
Seutuvaliokunta 23.4.2013 
 

Professori Arto Haveri on ollut yhteydessä seutuvaliokunnan puheenjohtaja 
Henry Lindelöfiin ja ilmoittanut, että Tampereen yliopistolla ei kuitenkaan 
ole mahdollisuutta tehdä seudun kuntarakenneselvitystä. Näin ollen ei ole 
tarkoituksenmukaista pitää seminaaria 7.6.2013 Tampereella, ja se peru-
taan. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee tiedoksi 7.6.2013 seminaarin peruuntumisen.  
 
 Päätös: Merkittiin. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

52 § Kuntarakenneuudistus 

 
 
Seutuvaliokunta 29.1.2013 
 
  Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt mm. kau-

pungin- ja kunnanhallituksilta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. 
Luonnos perustuu Suomen hallituksen antamiin linjauksiin kuntauudistuk-
sesta. Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi nykyinen kuntajakolain 
nimike kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitys-
velvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutet-
taisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Sa-
malla muutettaisiin kielilakia. 

 
  Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa lakiluonnoksesta yleisesti se-

kä erityisesti 
  - selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja selvitysvelvollisuuden sisäl-

löstä; 
  - esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä; 
  - valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; 
  - yhdistymisavustusten ehdoista ja määrästä; 
  - sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. 
 
  Lausunto on annettava 7.3.2013 mennessä. 
 
  Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö liitteineen on osoitteessa 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/201211
22Kuntar/name.jsp 

 
Lausuntopyynnön jälkeen on sosiaali- ja terveysministeriö julkaissut palve-
lurakennetyöryhmän loppuraportin, jossa on luonnosteltu sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Uudistus jatkuu vuoden 2013 
alussa tehtävällä alueellisella selvityksellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain valmistelu alkaa maaliskuussa 2013. Kuntarakennelain ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kysymykset sivuavat toisiaan 
merkittävästi. 
 
Palvelurakennetyöryhmän raportti on osoitteessa 
 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DL
FE-25302.pdf 
 
Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala esittelee kokouksessa kunta-
rakennelakiluonnosta.  

  
 ./. Liitteenä ”Kuntauudistuksen eteneminen”, lausuntopyynnön liite 2. 
 
  
 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20121122Kuntar/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20121122Kuntar/name.jsp
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DLFE-25302.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DLFE-25302.pdf


 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.4.2013 6 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

  
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy esittelyn perusteella keskustelun kuntarakenneuudis-

tuksen tulevasta etenemisestä Etelä-Kymenlaaksossa. 
 
 Asian käsittely: 

  
Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala esitteli kokouksessa kunta-
rakennelakiluonnosta. Esittelyn pohjalta käytiin keskustelua.  

 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  ___________________ 
     
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 

Hallitus on 4.4.2013 päättänyt antaa eduskunnalle kuntarakenneuudistus-
ta koskevan lakiesityksen. Sen mukaan kuntajakolaki muuttuu nimeltään 
kuntarakennelaiksi, johon lisätään säännökset kuntien selvitysvelvollisuu-
desta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdisty-
misen taloudellisesta tuesta. Kielilakia on tarkoitus muuttaa siten, ettei 
kuntien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Kuntien tulisi tehdä yhdisty-
misselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeis-
tään 1.7.2014. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta käy keskustelua asiasta ja päättää sen etenemisestä Kot-

kan-Haminan seudulla. 
 
 
Päätös: Keskusteltiin ja päätettiin palata asiaan toukokuun kokouksessa. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

53 § Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian uusiminen vuosille 2013–2017 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2012 
   

Kotkan-Haminan seudun elinkeinotyön uusiminen vuosille 2013–2017 on 
käynnistynyt syyskuussa 2012. Työn on tarkoitus valmistua maaliskuussa 
2013. Valmistumisaikataulu on sidottu maakuntaohjelman aikatauluun. 

 
Strategiatyön konsultiksi on valittu Capful Oy ja strategian uusimisen ohja-
usryhmänä toimii Cursor Oy:n hallitus. Syksyn ja talven aikana järjestetään 
kaksi työpajaa (seutufoorumit), joihin kutsutaan seudun poliittista ja virka-
miesjohtoa, luottamushenkilöitä ja asiantuntijoita. 
Lisäksi strategiatyötä varten on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on 
kommentoida ja jatkojalostaa strategiatuotosta sekä edesauttaa seudun 
tahtotilan hahmottamisessa. Strategia hyväksytetään Kotkan-Haminan 
seutuvaltuustossa. 

 

Strategian uusimisen tavoitteet 
- Uusia strategia vastaamaan nykytilannetta. 
- Saada käyntiin seudulla voimakas uusiutuminen, jonka avulla päästään 
kasvu-uralle. 
- Saavuttaa vahva seudullinen osallistuminen strategian tekemiseen ja si-
toutuminen / vastuuttaminen sen toteuttamiseen sekä kommunikointiin. 
- Saada strategiaan laaja yhteinen näkemys seudun kunnilta, yrityksiltä ja 
muilta sidosryhmiltä. 

 

Toimenpiteet 
- Arvioidaan nykyisen strategiakauden tulokset. 
- Analysoida seudun toimintaympäristön tulevaisuutta ja arvioida muutok-
sen tuomia vaikutuksia. 
- Kuvata seudun elinkeinoelämän nykytilaa: voimavarat ja rajoitteet, kilpai-
lukyky- ja profiloitumiskuvausten päivittäminen.  
- Luoda alueen elinkeinoelämälle innostava ja toteutettavissa oleva visio, 
johon voidaan sitoutua laajasti. 
- Määritellä seudun elinkeinokehittämisen tienhaaroja, strategisia vaihtoeh-
toja ja uusia mahdollisuuksia. 
- Analysoida, valita ja kiteyttää seudun elinkeinoelämän kehittämisen pai-
nopistealueet. 

 
Strategiatyötä varten on lähetetty kysely 117 henkilölle, jotka ovat seudun 
kärkiyritysten edustajia, nuoria yrittäjiä ja opiskelijoita. Kyselyllä haetaan 
ideoita radikaaliin uudistumiseen.   
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Seudun keskeisten toimijoiden haastattelujen teemoina ovat mm. alueen 
sisäisen toimintaympäristön dynamiikka, alueen verkostoituminen kansalli-
sesti ja kansainvälisesti, innovaatiojärjestelmän avainhaasteet, alueen 
nousevia kehityskulkuja jne. näkemyksiä seudulta ja ulkopuolisia asioita. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta antaa seutuvaltuustolle tiedoksi Kotkan-Haminan seudun 

elinkeinostrategian uusimisen käynnistyminen vuosille 2013–2017. 
 
Asian käsittely: 
 

Keskustelussa painotettiin, että strategian toimenpiteisiin tulisi sisältyä 
konkreettinen toimenpidesuunnitelma.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 

________ 
 
Seutuvaltuusto 28.11.2012 

 
 Ehdotus:  Seutuvaltuusto merkitsee tiedoksi Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrate-

gian uusimisen käynnistyminen vuosille 2013–2017. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

________ 
   
 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 
  Kaakko kasvuun - Kaakon kasvuohjelmaa (aiemmin elinkeinostrategia) vuo-

sille 2013–2017 on työstetty talven aikana mm. sen ohjausryhmässä ja Cur-
sorissa. Seudun luottamushenkilöt ovat päässeet osallistumaan työhön kah-
dessa seutufoorumin työpajassa (28.11.2012 ja 22.3.2013). Lisäksi on tehty 
kyselyjä eri kohderyhmille ja haasteltu avainhenkilöitä. 

 
  Seudun visiona vuodelle 2020 on, että ”Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän ja 

EU:n rajalla hyödynnetään täysimääräisesti elinkeinotoiminnassa”. Tavoit-
teena mm. on, että seudulle on syntynyt 10 000 uutta työpaikkaa. Seutu pro-
filoituu EU:n ja Venäjän sillaksi tuotteistetuilla palvelukokonaisuuksilla ja 
kansainvälisen tason osaamisaloilla.  

 
  Kasvukäytävällä Helsinki (Tukholma-EU-länsimaat) ja Pietari/Venäjä-

akselilla kasvupotentiaalia nähdään ja kehittämispanoksia suunnataan seu-
raaville teemoille: 
- Teemamatkailu ja Matkailijoiden kaupalliset palvelut: ostomatkailu; terveys, 

hyvinvointi ja liikunta; luonto ja meri; action; tapahtumat; historia ja kult-
tuuri 

- Metsäklusterin osaamisen hyödyntäminen: uusiutuva energia; tuulivoiman 
osaaminen; materiaalikierrätyksen prosessit; kemianteollisuus 

- Logistiikkapalvelut 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

- Peli- ja medialiiketoiminta 
 
Läpäiseviä kehittämisteemoja ovat: 

1.) Seudun EU:n ja Venäjän välittäjäroolin kehittäminen 
2.) E18-palveluverkon vahvistaminen  
3.) Seudun myynti ja markkinointi a.) yrityksille, b) kuluttajille ja 

osaajille ja c.) osaajille. 

 
./. Liitteenä Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelmaluonnos vuosille 2013–

2017, Cursor Oy:n hallitus 16.4.2013. Mahdolliset muutokset tuodaan vielä 
seutuvaliokunnan kokoukseen. 

 
Ehdotus:  Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Kaak-

ko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013–2017 ja lähettää sen 
kuntiin tiedoksi.  

 
 Asian käsittely: 
 
  Asiasta käytiin laaja keskustelu. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

54 §  Sepra ry:n anomus hankkeiden välirahoittamisesta  

 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 
 

Sepra ry on esittänyt seudun kunnille, että kunnat toimisivat 0-korolla han-
ketoimijoiden välirahoittajana. Tarvetta perusteellaan sillä, että Sepran 
kautta yhdistyksille myönnettävä Leader-rahoitus maksetaan toimijoille jäl-
kikäteen maksatushakemusta vastaan ja hakemuksen käsittely Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksessa kestää n. 3-4 kuukautta. Sepran esittämä tu-
kimuoto on jo Haminassa käytössä. 

 
Kotkan kaupungin johtoryhmä on käsitellyt Sepran anomusta 11.3.2013 
kokouksessaan ja päättänyt ehdottaa asiaa seutuvaliokunnan käsiteltä-
väksi. Cursor Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa 19.3.2013 ja päättänyt tode-
ta, että Cursor ei voi toimia välirahoittajana. 

 
  Sepra Oy:n esitys Kotkan kaupungille on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi ja toteaa, että seutuvalio-
kunnalla/Cursor Oy:llä ei ole mahdollisuutta toimia välirahoittajana. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

  
 Ote: Marjo Lehtimäki /Sepra ry 
  Kotkan kaupungin johtoryhmä
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

55 § Kotkan-Haminan seudun matkailun yhteismarkkinointi vuonna 2013 

 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 

 
Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälät ovat tehneet sopimuksen 
matkailun yhteismarkkinoinnista vuodelle 2012 (19.12.2011) ja vuodelle 
2013 (26.11.2012). Yhteismarkkinointisopimuksen perusteella tänä vuonna 
rahoitusta on käytössä 245 000 €. 
 
Voimassa olevan sopimuksen mukaan ”Tehdyistä toimenpiteistä ja niiden 
kustannuksista raportoidaan kunnille matkailun seuturyhmän kokouksissa 
ja seutuvaltuustolle pyydettäessä.” 

 
./. Liitteenä Sopimus Kotkan-Haminan seudun matkailun yhteismarkkinoinnis-

ta vuonna 2013, 26.11.2012. 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se päättää kuulla ohjelma-

päällikkö Birthe Sunin esityksen Kotkan-Haminan seudun matkailun yh-
teismarkkinoinnista vuonna 2013. 

 
 

 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

56 § Tiedoksi asiat 

 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 
1.) Hola Suomi! -seminaari 13.6.2013 
Hola Suomi! - seminaari - Espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytoinnin ko-
kemuksista Kymenlaaksossa järjestetään Kotkassa 13.6.2013 klo 9.30 - 
15.45. Seminaarin järjestävät Minfo 3 - Minfo -keskuksen toimintojen va-
kiinnuttaminen – projekti, Työperusteisen maahanmuuton ESR-projektien 
Matto tukirakenne ja Innovi ry - suomalainen yhteiskunnallisen kehittämi-
sen yhdistys. 
Seminaarin ohjelma on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
./. Liitteenä seminaarin alustava ohjelma. 
   
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 
 Päätös: Merkittiin. 

 

 

 

57 § Seuraava seutuvaliokunnan kokous 
 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 
   
     
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 7.5. kello 8 

Haminassa.  
 
 
 Päätös  7.5. kello 8 Haminan Raatihuone ja ti 11.6. klo 8-10 Eagle. 


