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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 

 

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 
   
 Ehdotus: Todetaan.    
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

21 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 
 Ehdotus:  Valitaan Juhani Hodju ja Veijo Porkka. 
  
 Päätös: Valittiin Juhani Hodju ja Veijo Porkka. 
 
 
 
 

22 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 
 
 Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

23 § Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista on vuosina 2008–2012 
myönnetty Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelmalle rahoitusta 
yhteensä  
90 000 euroa. Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma (1.1.2013–
31.12.2018) on suoraa jatkoa Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-
ohjelmalle.  Ohjelman nimi on muuttunut lain muutoksen myötä (Laki 
kotouttamisen edistämisestä 13861/2010). 
 
Seudullisen kotouttamisohjelman ohjausryhmä on saanut valmiiksi Etelä-
Kymenlaakson kotouttamisohjelman 2013–2018, joka tulee kuntien 
valtuustoihin hyväksyttäväksi kuluvan vuoden aikana. Seudullinen 
maahanmuuttajatyön koordinaattorin toimi on perustettu. Seudullinen 
neuvontapiste (Virkaneuvo) aloittaa toimintansa 1.3.2013 koordinaattorin 
ja yhden neuvojan voimin. Tarkoituksena on seutubudjetin rahoituksella 
palkata toinen henkilö neuvontapisteeseen, koska yhden neuvojan työaika 
ei riitä kaikkien palvelemiseen. 
 
Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelmalle myönnettiin vuodelle 2012 
44 000 €. Siitä jäi käyttämättä 11 140,08 €, jota anotaan siirrettäväksi 
vuodelle 2013 Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman käyttöön. Lisäksi 
anotaan tälle vuodelle 22 819,92 € tämän vuoden budjetista, yhteensä 
33 960 €. 
 
Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013–2018 ja sen 

tilastoliite. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta siirtää Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman 

vuonna 2012 käyttämättä jääneen osuuden 11 140,08 € Etelä-
Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman käyttöön ja rahoittaa 22 819,92 
€:lla vuoden 2013 Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista, yhteensä 
enintään 33 960 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote: Heli Sahala, Kotkan kaupunki 

  Pirjo Puolakka, Kotkan kaupunki 

 
  __________ 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 

 

   
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee 

maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakan ja seudullisen 
maahanmuuttajatyön koordinaattori Saara Marjasvaaran esittelyn Etelä-
Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013–2018:sta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 

 
 Ote: Pirjo Puolakka/Kotkan kaupunki 
  Saara Marjasvaara/Kotkan kaupunki 
 
  __________ 
   
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 

Seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattori Saara Marjasvaara 
esittelee Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013–2018:a. 

 
./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013–2018 ja sen 

tilastoliite. 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää kuulla Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 
2013–2018:n esittelyn ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. 

 
Asian kulku: 

Seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattori Saara Marjasvaara esitteli 
Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelmaa vuosille 2013–2018.  
 
Keskustelussa Juhani Hodju kysyi, onko maahanmuuttajien työllistymistä 
seurattu. Marjasvaara kertoi, että asiasta on olemassa tilasto. Hänen 
mukaansa työllistyminen on ollut vähäisempää humanitaarisista syistä 
saapuneille maahanmuuttajilla, koska kaikki eivät ole olleet luku- ja 
kirjoitustaitoisia. Sen sijaan esimerkiksi venäläiset ovat työllistyneet hyvin.  
 
Osmo Kallio totesi, että tilastoliitteen tiedoissa kuntien suurimmista 
ulkomaalaisryhmistä puuttuivat Pyhtään kunnan luvut. 
 
Jorma-Kalevi Merivirta kysyi, miten aktiivisesti maahanmuuttajat 
osallistuvat koulutuksiin ja tuleeko sanktioita, jos ei osallistu. Marjasvaaran 
mukaan koulutukset haluttuja, sillä hakijoita on monin verroin suhteessa 
koulutuspaikkoihin. Sanktiot ovat samat kuin suomalaisille, mm. 
työvoimapoliittisten etuuksien ja toimeentulotuen osalta.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

24 § Kuntarakenneuudistus 

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

kaupungin- ja kunnanhallituksilta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. 
Luonnos perustuu Suomen hallituksen antamiin linjauksiin 
kuntauudistuksesta. Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi nykyinen 
kuntajakolain nimike kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset 
kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä 
poikkeamisesta sekä muutettaisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea 
koskevia säännöksiä. Samalla muutettaisiin kielilakia. 

 
  Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa lakiluonnoksesta yleisesti 

sekä erityisesti 
  - selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja selvitysvelvollisuuden 

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

terveydenhuollon 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 
palvelurakennetyöryhmän loppuraportin, jossa on luonnosteltu sosiaali- ja 
terveydenhuollon 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 
kuntarakennelakiluonnosta.  

  
 ./. 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
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

  
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy esittelyn perusteella keskustelun 

kuntarakenneuudistuksen tulevasta etenemisestä Etelä-Kymenlaaksossa. 
 
 Asian käsittely: 

  
Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala esitteli kokouksessa 
kuntarakennelakiluonnosta. Esittelyn pohjalta käytiin keskustelua.  

 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  ___________________ 
     
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 

Hallitus on 4.4.2013 päättänyt antaa eduskunnalle 
kuntarakenneuudistusta koskevan lakiesityksen. Sen mukaan 
kuntajakolaki muuttuu nimeltään kuntarakennelaiksi, johon lisätään 
säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä 
poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen 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 
yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset 
viimeistään 1.7.2014. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta käy keskustelua asiasta ja päättää sen etenemisestä 

Kotkan-Haminan seudulla. 
 
 
Päätös: Keskusteltiin ja päätettiin palata asiaan toukokuun kokouksessa.  
 

  ___________________ 
     
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 

Kunta- ja sote-koordinaatioryhmä on 8.5.2013 antanut linjauksen 
kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi. Valtioneuvosto 
on 23.5.2013 hyväksynyt, että ko. soteryhmän linjaukset täydennetään 
hallituksen esitykseen kuntarakennelaista (HE 31/2013 vp), sen 
perusteluosioon. Lisäksi on täydennetty lakiehdotuksen vaikutusarviointia 
ja perustuslainmukaisuuden arviointia. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Linjauksen mukaan alle 20 000 asukkaan kunnalla ei ole oikeutta järjestää 
sote-palveluja.  
 
20 000 – 50 000 asukkaan kunnalla on oikeus pääsääntöisesti järjestää 
perustason sosiaali- ja terveyspalvelut sekä joitakin jo nykyisinkin 
järjestämiään perusesikoissairaanhoidon palveluja. Kunnalla ei kuitenkaan 
ole kuntarakennelain 4 d §:ssä tarkoitetulla yhtenäisellä 
yhdyskuntarakenne- ja työssäkäyntialueella oikeutta järjestää perustason 
palveluja. Tästä poiketen kuntarakennelain 4 d §:ssä tarkoitetulla 
selvitysalueella oleva, nyt yli 20 000 asukkaan kunta voi saada perustason 
sote-palvelujen järjestämisoikeuden sillä edellytyksellä, että suoritetun 
valtion erityisen kuntajakoselvityksen perusteella alueelle syntyy 
useamman kuin yhden kunnan yli 20 000 asukkaan kunnan 
kokonaisratkaisu. 
 
Kunta, jossa on vähintään 50 000 asukasta, voi järjestää laajan 
perustason sosiaali- ja terveyspalveluja edellyttäen, että sillä on laissa 
määritelty riittävä kantokyky (osaaminen, infrastruktuuri ja muut palvelujen 
järjestämisen edellytykset). Muut vähintään n. 50 000 asukkaan 
työssäkäyntialueen keskuskunnat, joilla on laissa määritelty riittävä 
kantokyky, voivat toimia sote-alueen vastuukuntana. 

 
./. Liitteenä ”Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi”, 
8.5.2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta keskustelee jatkotoimista Kotkan-Haminan seudun 

kuntarakenneuudistukseen liittyen. 
 
Asian käsittely: 
 

Keskusteltiin asiasta kokouksen alussa ja pykälään palattiin kokouksen 
viimeisenä asiana n. klo 8.50 alkaen, jolloin johtaja Aija Tuimala, FCG 
Tietojohtaminen Oy, oli kokouksessa paikalla.   
 

 
Päätös: Päätettiin pyytää tarjous FCG Tietojohtaminen Oy:ltä keskustelun 

perusteella.  
 
 
Osmo Havuaho poistui tämän pykälän aikana n. klo 9. 
 
 

  ___________________ 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 
 
Seutuvaliokunta 6.8.2013 

 
./. Liitteenä prosessikuvaus Kotkan-Haminan seudun kuntajakoselvityksestä. 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se ehdottaa 

seudun kaupungeille ja kunnille seuraavaa:  
 

- Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja 
Vironlahden kunnat tekevät yhteisen kuntarakennelain mukaisen 
kuntajakoselvityksen, jonka tuloksena Kotka-Hamina seudulle 
muodostettaisi yksi n. 87 000 asukkaan kaupunki.  

 
- Kuntarakennelain mukaisen kuntajakoselvityksen ohella edellä mainitut 

kaupungit ja kunnat selvittävät samanaikaisesti niin sanottua kahden 
kaupungin vaihtoehtoa, jossa Kotka ja Pyhtää muodostaisivat Suur-
Kotkan kokonaisuuden sekä Hamina Miehikkälä ja Virolahti Suur-
Haminan kokonaisuuden. Kahden kaupungin mallissa kuvataan myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet sote-järjestämislaista 
annettujen linjausten mukaisesti.  
 

- Mikäli seudun kaupungit ja kunnat päättävät lähteä ehdotettuun 
kuntajakoselvitykseen, ne nimeävät sen ohjausryhmään edustajat 
luottamushenkilöistä seuraavasti: Kotka 7, Hamina 4, Pyhtää 2, 
Virolahti 2 ja Miehikkälä 2 edustajaa. Seutuvaliokunnalla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. 

 

- Seutuvaliokunta toimii valmistelutyön koordinoijana ja raportoi työstä 
seutuvaltuustolle, joka tekee ehdotukset seudun kaupungeille ja 
kunnille jatkotoimenpiteistä.  
 

- Seudun kaupungit ja kunnat päättävät, että selvitykseen haetaan 
valtiovarainministeriöltä avustusta ja valtuuttavat Cursor Oy:n 
toimimaan käytännön toimijana. 

 
Lisäksi seutuvaliokunta päättää aikataulun ja aikaisemmat työt huomioon 
ottaen jatkaa yhteistyötä FCG Konsultointi Oy:n (FCG Tietojohtaminen Oy 
1.7.2013 asti) kanssa. 
 

 

 Asian käsittely: 
   

Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli asiaa. Käytiin 
keskustelua. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

Päätös: Päätettiin hyväksyä yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Päätös viedään 
kuntiin tiedoksi keskusteluja varten. Seutuvaliokunta pitää ylimääräisen 
kokouksen ennen seuraavaa seutuvaltuuston kokousta siltä varalta, että 
kuntien keskusteluissa mahdollisesti tulee vielä esiin jotakin, joka vaikuttaa 
seutuvaltuustolle tehtävään päätösehdotukseen. 

 
 Ote: Kotkan kaupunki 
  Haminan kaupunki  
  Pyhtään kunta 
  Virolahden kunta 
  Miehikkälän kunta 
  __________ 
      
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 

Seutuvaliokunta ei pitänyt ylimääräistä kokousta ennen seutuvaltuustoa, 
koska sitä ei nähty tarpeelliseksi. 

 
./. Liitteenä prosessikuvaus Kotkan-Haminan seudun kuntajakoselvityksestä. 

 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää ehdottaa seudun kaupungeille ja kunnille 

seuraavaa:  
 

- Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja 
Vironlahden kunnat tekevät yhteisen kuntarakennelain mukaisen 
kuntajakoselvityksen, jonka tuloksena Kotka-Hamina seudulle 
muodostettaisi yksi n. 87 000 asukkaan kaupunki.  

 
- Kuntarakennelain mukaisen kuntajakoselvityksen ohella edellä mainitut 

kaupungit ja kunnat selvittävät samanaikaisesti niin sanottua kahden 
kaupungin vaihtoehtoa, jossa Kotka ja Pyhtää muodostaisivat Suur-
Kotkan kokonaisuuden sekä Hamina Miehikkälä ja Virolahti Suur-
Haminan kokonaisuuden. Kahden kaupungin mallissa kuvataan myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet sote-järjestämislaista 
annettujen linjausten mukaisesti.  
 

- Mikäli seudun kaupungit ja kunnat päättävät lähteä ehdotettuun 
kuntajakoselvitykseen, ne nimeävät sen ohjausryhmään edustajat 
luottamushenkilöistä seuraavasti: Kotka 7, Hamina 4, Pyhtää 2, 
Virolahti 2 ja Miehikkälä 2 edustajaa. Seutuvaliokunnalla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. 

 

- Seutuvaliokunta toimii valmistelutyön koordinoijana ja raportoi työstä 
seutuvaltuustolle, joka tekee ehdotukset seudun kaupungeille ja 
kunnille jatkotoimenpiteistä.  
 

- Seudun kaupungit ja kunnat päättävät, että selvitykseen haetaan 
valtiovarainministeriöltä avustusta ja valtuuttavat Cursor Oy:n 
toimimaan käytännön toimijana. 
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Asian käsittely: 
 

Asiaa esittelivät kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, ja 
seutuvaliokunnan puheenjohtaja Henry Lindelöf.  
Keskustelussa Jorma-Kalevi Merivirta arvioi, että mahdollisen uuden 
kunnan nimestä olisi hyvä keskustella heti alkuun, koska siitä syntyy suuri 
riita. 
Tapio Lepistö kysyi, onko mahdollista, että jokin kunta ilmoittaisi tekevänsä 
vain kahden kaupungin mallin selvityksen. Henry Lindelöf arvioi, että 
lainsäädäntö lähtee yhden kaupungin mallista. Mutta jos joku kunta ei 
haluaisi sellaista selvittää, on käännyttävä valtioneuvoston puoleen ja 
pyydettävä määräystä.   
Osmo Kallio tiedusteli, tehdäänkö kahden kaupungin malli samalla 
aikataululla vai onko siitä erilliset palaverit. Lindelöfin mukaan asioita 
selvitetään samanaikaisesti niin, että on yhden kunnan selvitys, jota 
peilataan kahden kunnan selvitykseen. 
Veijo Porkan mukaan Miehikkälässä on tehty päätös kahden kaupungin 
mallista, jota tulee selvittää tasavertaisesti yhden kaupungin mallin 
rinnalla. Asian uutisoinnissa on noussut esiin vain yhden kunnan selvitys. 
Tiina Montonen arvioi, että kun kaikki kunnat ovat yhdessä tekemässä 
selvitystä, kaikkia kuntia kuullaan parhaiten. Hän toivoi, että liikkeelle 
lähdetään avoimin mielin. 
Kalervo Tulokas painotti, että selvityksessä on tasavertaisesti arvioitava 
kahden kunnan mallia, joka on Haminan valtuuston tahto.  
Myös Risto Kouki muistutti kahden kunnan mallin tasavertaisesta 
selvityksestä. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Kotkan kaupunki 
 Haminan kaupunki 
 Pyhtään kunta 
 Virolahden kunta 
 Miehikkälän kunta
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25 § 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. 
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 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
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26 § Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2014–2015 ja  

 Kotkan-Haminan seutuohjelma 
 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 

Kymenlaakson liitto on pyytänyt Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutuja 
kootusti toimittamaan esityksensä Kymenlaakson maakuntaohjelman 
toteuttamissuunnitelmaan (uuden alueiden kehittämislain mukaan 
Toimeenpanosuunnitelma) 2014–2015 12.8.2013 mennessä. Toiveena on, 
että seudut kasaavat aikaisempien vuosien tapaan ns. ”pitkän 
hankelistan”. Tämä lista on käytännössä ollut seutuohjelma, jonka 
seutusopimuksen mukaan hyväksyy Kotkan-Haminan seutuvaltuusto. Liitto 
hyödyntää sitä toimeenpanosuunnitelman (Topsu) lisäksi myös uuden 

maakuntaohjelman valmistelussa.  

 
Toivomuksena on priorisoida hankkeet, joilla maakuntaohjelman 
toteuttamista parhaiten edistetään tai sen pullonkauloja poistetaan. Lisäksi 

pyydetään painottamaan useiden toimijoiden yhteisiä hankeideoita.  

 
Liitto pyytää myös seutuja esittämään maakuntaohjelman toteuttamiseksi 
muitakin kuin hanketyyppisiä toimenpiteitä. Vuotta 2014 koskevissa 
Topsuissa tulee kuvata myös olemassa tai valmisteilla olevien valtion ja 
kaupunkiseutujen sopimusten (kasvusopimus ja INKA) tavoitteet, mukana 
olevat tahot sekä sopimusten merkitys maakuntaohjelman 
toteuttamisessa.  
 
Kotkan-Haminan seudun tiedot kerää Cursor Oy, joka on pyytänyt saada 
tiedot mm. seudun kunnista 2.8.2013 mennessä. 

 
Maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma ovat keskeinen osa 
aluehallinnon suunnittelua. Kymenlaakson maakuntaohjelman 
toimeenpanosuunnitelma 2014–2015:ssa otetaan huomioon valmisteilla 
oleva uusi alueiden kehittämislaki sekä uuden maakuntaohjelman 2014–
2017 alustavat painopisteet. Toimeenpanosuunnitelman tarkoituksena on 
tarkentaa maakuntaohjelmaa sekä ajoittaa ja hankkeistaa sen 
toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Topsuun kootaan maakunnan 
sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien muodostaman 
yhteistoiminta-alueen kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet ja muut 
toimenpiteet, joita toteutetaan laajalla yhteistyöllä. Rahoitukseen 
osallistuvat EU, valtio, kunnat ja yksityinen sektori. Näihin hankkeisiin 
kuuluvat myös ELY:jen ja AVI:en tulossopimuksissa määritellyt hankkeet. 
Topsuissa kuvataan myös Kaakkois-Suomen Venäjä-kasvusopimus -
ehdotuksen sekä Palveleva pakkaus ja Rubicon INKA-ehdotusten 
tavoitteet, tahot ja merkitys osana maakuntaohjelmaa. 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014–2017 lähtökohtana on edelleen 
maakunnan vetovoiman lisääminen elinkeinorakennetta monipuolistamalla 
ja panostamalla samalla korkean osaamisen palvelutuotteisiin sekä 
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yksityisellä että julkisella sektorilla, kasvuyrityksiin ja kestävään 
ympäristöliiketoimintaan. 
 

Alustavat toimintalinjat ovat:  
1. Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinojen 
kehittäminen,  
2. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen työvoiman saatavuuden 
turvaamiseksi,  
3. Alueidenkäyttö, infrastruktuuri ja ympäristö sekä 
4. Vetovoimainen Kymenlaakso.  
 

Alustavat painopistealueet ovat: 
1.  Kasvua Tukholma-Pietari kehityskäytävältä 

-  invest in –toiminta 
-  tuotteistetut palvelukokonaisuudet, esim. Rubicon käyttöliittymä 
-  logistiikka 
-  matkailu 
-  kaupalliset palvelut 

2.  Metsäteollisuuden uudistaminen 
-  pakkausala, esim. Palveleva pakkaus –suunnitelma 
-  biojalostamot ym. 
-  metsäosaamisen hyödyntäminen ja konvergointi esim. vihreään 

talouteen 
3.  Puhdas energia ja ekologinen rakentaminen 

-  tuuli- ja aurinkovoima 
-  muut uusiutuvat energiamuodot 
-  puurakentaminen 

4.  Peliala 
-  viihdepelit (mobiili, konsolit, mikro) 
-  hyötypelit esim. sote-alalle 
-  pelillistäminen. 

 
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala muodostavat 1.1.2010 voimaan tulleen 

aluelainsäädännön mukaisen yhteistoiminta-alueen. Niiden 
maakuntaohjelmiin 2011–2014 on linjattu yhteiset kehittämisen teemat:  
1. metsäklusterin uudistaminen, 2. puhtaan energia ja 
ympäristöteknologian kehittäminen, 3. Venäjä-yhteistyön vahvistaminen, 4. 
logistiikan ja infrastruktuurin vahvistaminen, 5. osaamis- ja 
koulutusrakenteiden uudistaminen sekä 6. ICT-liiketoiminnan ja 
sisältötuotannon kehittäminen. Teemat tarkistetaan uuden 
maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä.  

 
Tarkoituksena on, että Kymenlaakson maakuntaohjelma 2014–2017 
hyväksytään maakuntavaltuustossa kesällä 2014. 

 
Kokousasiakirjoissa on nähtävillä Kymenlaakson liiton kirje ”Kymenlaakson 
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2014–2015”, 5.6.2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä asian valmistelun tiedoksi. Varsinainen 

seutuohjelma on seuraavan kokouksen käsittelyssä. 
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 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  __________ 
      
Seutuvaliokunta 6.8.2012 

 
Esitys seutuohjelmaksi lähetetään sähköpostilla 5.8.2013 ja jaetaan 
kokouksessa. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotuksen Kotkan-Haminan 

seutuohjelmaksi vuosille 2014–2015 ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen 
hyväksymistä. 

 
Asian käsittely: 

 
Esitys seutuohjelmaksi ei ollut ehtinyt valmistua 5.8.2013 mennessä, mistä 
oli ilmoitettu seutuvaliokunnalle sähköpostilla. 
Kokouksessa jaettiin alustava ehdotus Kotkan-Haminan seutuohjelmaksi 
(luonnos 6.8.2013).  
Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli asiaa ja kertoi, että 
seutuvaliokunta saa vielä perjantaina 9.8.2013 sähköpostilla uuden 
version seutuohjelmasta, jota voi vielä kommentoida ennen sen 
toimittamista Kymenlaakson liittoon maanantaina 12.8.2013. Ehdotuksesta 
seutuohjelmaksi käytiin keskustelua. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
  __________ 
   
Seutuvaltuusto 19.8.2013 

 
./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seutuohjelmaksi vuosille 2014–2015 

(12.8.2013). 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seutuohjelman vuosille 
2014–2015. 

 
Asian käsittely: 
 Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli asiaa.  

Keskustelussa Jorma-Kalevi Merivirta painotti puurakentamisen 
merkitystä. 
Olavi Muuronen muistutti Kymenlaakson kilpailukyvyn putoamisesta Lapin 
ja Kainuun tasolle (Helsingin Sanomat 5.8.2013). Hän kaipasi projektien 
seurantaa ja tehoja sekä edunvalvontaa.  
Osmo Kallion mukaan olisi hyvä saada seudulle tuulivoimaa, jotta osaavaa 
työvoimaa ei täällä koulutettaisi työskentelemään muualla. 
Puheenjohtaja Markku Saastamoinen arvioi, että hankelista ei ole kovin 
konkreettinen, mutta siinä varaudutaan tuleviin tarpeisiin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
Ote: Kymenlaakson liitto
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27 § Kotkan – Haminan seutusopimuksen uusiminen 
 
Seutuvaliokunta 17.4.2009 
 
  Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto on 26.3.2003 hyväksynyt Kotkan-

Haminan seutusopimuksen, joka on sittemmin hyväksytty myös Kotkan ja 
Haminan kaupunginvaltuustoissa sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän 
kunnanvaltuustoissa. Sopimuksessa määritellään mm. seudun oikeudellinen 
asema ja organisaatio sekä seutuvaltuuston ja -valiokunnan kokoonpanot, 
tehtävät ja päätösvalta. 

 
  Sopimuksen allekirjoittamisajasta Kotkan-Haminan seutu on muuttunut mm. 

visionsa myötä. Myös valtakunnalliset kehittämisohjelmat aluekeskusohjelma 
(AKO) ja sitä seurannut alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) 
ovat loppuneet tai loppumassa. Näin ollen sopimus on joiltakin osiltaan 
vanhentunut.  

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seutusopimus. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy keskustelun seutusopimuksen päivittämisestä. 

Mahdollinen päivitys tehdään elinkeinostrategiaprosessin jälkeen keväällä 
2013, kun tiedetään seudun uudet strategiset valinnat ja visio. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  __________ 

   
Seutuvaliokunta 6.8.2012 

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seutusopimus 2003, vertailu Kotkan-Haminan 

seutusopimus 2003 ja 2013 sekä ehdotus uudeksi Kotkan-Haminan 
seutusopimukseksi. 

 
  Suurimmat muutokset ovat sopimuksen tarkoituksessa, seutuvaltuuston 

jäsenissä (tulee olla edustamiensa kaupunkien ja kuntien valtuutettuja) sekä 
Seutukäräjissä, jotka on poistettu uudesta sopimuksesta. Vuoden 2003 
seutusopimuksen mukaiset Seutukäräjät on järjestetty vain kerran (v. 2004), 
jonka jälkeen se muuttui Seukkarit-nuortentapahtumaksi.   

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotuksen Kotkan-Haminan 

seutusopimukseksi ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. 
 
 Asian käsittely: 
  Keskustelussa päätettiin poistaa valtuuston tehtävistä ”päättää 

hallintokokeiluun hakeutumisesta” sekä lisätä seutuvaltuusto Seutufoorumin 
osallistujiin.  

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
  __________ 
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Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 

./. Liitteenä Kotkan-Haminan seutusopimus 2003, vertailu Kotkan-Haminan 
seutusopimus 2003 ja 2013 sekä ehdotus uudeksi Kotkan-Haminan 
seutusopimukseksi. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seutusopimuksen ja 

ehdottaa seudun kaupungeille ja kunnille sen hyväksymistä. 
 
Asian kulku: 
 Seutuasiantuntija Mervi Liimatainen, Cursor Oy, esitteli uuden 

seutusopimuksen suurimmat muutokset vanhaan sopimukseen verrattuna. 
  

Pekka Jylhä muistutti, seutusopimuksen eettisten periaatteiden mukaan 
seudullisessa toiminnassa noudatetaan mm. tasa-arvoisuutta. 
Seutuvaltuuston kokoonpano ei noudata tasa-arvolakia, mistä lähetettiin 
tietoa kunnille, mutta muutoksia ei ole tehty. Jylhä ehdotti, että 
seutusopimukseen lisättäisiin kohta tasa-arvolain noudattamisesta. 
Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi. 

  
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
 

Pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuivat Annika Aalto-Partanen, 
Nina Brask, Pekka Jylhä, Marika Kirjavainen, Tiina Montonen, Tapio 
Lepistö, Kalervo Tulokas ja Hannu Muhonen kello 15.35.  

 
 

Ote: Kotkan kaupunki 
 Haminan kaupunki 
 Pyhtään kunta 
 Virolahden kunta 

  Miehikkälän kunta 
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28 § Kaakko kasvuun! – viestintä -hanke 

 
Seutuvaliokunta 6.8.2013 

 
Cursor Oy:n Kaakko Kasvuun! – viestintä -hanke on osa Kotkan-Haminan 
seudun uusitun elinkeinostrategian ”Kaakko Kasvuun! –kasvuohjelman 
2013–2017” toteuttamisohjelmaa, joka on kirjattu Kymenlaakson 
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan ja priorisoitu seudun 
elinkeinojen kehittämishankkeista tärkeimmäksi. Hankkeen toimenpiteet 
pohjautuvat Kaakko Kasvuun! –Kaakon kasvuohjelman strategiatyössä 
esille tulleeseen tarpeeseen lisätä seudun vetovoimaisuutta ja vahvistaa 
alueen kilpailukykyä ja imagoa mm. seudullisella viestintäkampanjalla. 

 

Hankkeen tavoitteet, tulokset ja vaikutukset: 
 

1.) Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvä toimintamalli. 
 

2.) Seudun ja sen elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden 
määrittely. Yhdessä määritellyillä viesteillä ja toimintamallilla saadaan 
aikaan tuloksellisempaa viestintää Kotkan-Haminan seudusta. 

 
3.) Seudun ja sen elinkeinojen viestintästrategian suunnittelu. 

 
4.) Vähintään yksi kohdennettu, määriteltyjen elinkeinoviestinnän kärkien 
ja tavoitteiden mukainen viestintäkampanja.  

 
5.) Kotkan-Haminan seudun elinkeinoviestintäkonseptin ja -ilmeen 
suunnittelu pohjautuen Kaakko kasvuun –kasvuohjelmaan vuosille 2013–
2017.  

 
6.) Kymenlaakson seutujen välisen viestintä- ja markkinointiyhteistyön 
vahvistaminen maakunnallinen viestintäyhteistyö huomioiden.  
 
7.) Myyntiportfoliot erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja –kohteista 
yhteistyössä Myynti-Cursorin kanssa. 
 

Hankkeen toteuttamissuunnitelma: 
 

2013  
• Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvän toimintamallin suunnittelu ja 

rakentaminen. 
• Seudun elinkeinojen viestintästrategian suunnittelu. 
• Seudun elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden määrittely. 
• Innovatiivisella tavalla toteutetun viestintäkampanjan suunnittelu. 

 

2014 
• Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvän toimintamallin vakiinnuttaminen. 
• Seudun elinkeinojen viestintästrategian valmistuminen. 
• Seudun elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden mukainen 

viestintä.  
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• Vähintään yksi kohdennettu, määriteltyjen elinkeinoviestinnän kärkien ja 
tavoitteiden mukainen viestintäkampanja. 

• Myyntiportfoliot erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja –kohteista 
yhteistyössä Myynti-Cursorin kanssa. 

 

BUDJETTISUUNNITELMA  

Rahoittaja 2013 2014 2015  YHTEENSÄ 

EU- ja valtionrahoitus 52 300 97 700   150 000 
K-H seudun kehittämisrahasto 11 200 20 800   32 000 
K-H seudun seutubudjetti 11 200 20 800   32 000 

      

Yhteensä 74 700 139 300   214 000 

 

Kustannukset 2013 2014 2015  YHTEENSÄ 

Henkilöstö 17 300 36 900   54 200 

Ostopalvelut 44 200 91 400   135 600 

Matkakustannukset 9 000 3 500   12 500 

Vuokrat 3 000 5 900   8 900 

Toimistokulut 700 1 100   1 800 

Muut kustannukset 500 500   1 000 

Yhteensä 74 700 139 300   214 000 

 
Cursor Oy hakee hankkeelle seutubudjetin rahoitusta 11 200 € vuodelle 
2013 ja 20 800 € vuodelle 2014, yhteensä 32 000 €.  
 
Hankkeen rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää Kaakko Kasvuun! – viestintä –

hankkeelle 11 200 € vuoden 2013 Kotkan-Haminan seutubudjetista ja 
varautuu rahoittamaan hanketta vuonna 2014, enintään yhteensä 32 000 
€:lla. 

 
 Asian käsittely: 

Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli asiaa. Käytiin 
keskustelua. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
  __________ 
   
Seutuvaltuusto 19.8.2013 

Seutuvaliokunnan kokouksen jälkeen on huomattu, että seutuvaliokunnan 
ratkaisuvalta ei riitä, vaan asiasta päättää seutuvaltuusto, koska kyseessä 
on seudun hanke, jonka omarahoitus/riski on yli 100 000 €. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää myöntää Kaakko Kasvuun! – viestintä –hankkeelle 

11 200 € vuoden 2013 Kotkan-Haminan seutubudjetista ja varautuu 
rahoittamaan hanketta vuonna 2014, enintään yhteensä 32 000 €:lla. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

29 § Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelman loppuraportti 1.6.2012 -31.5.2013 
 
Seutuvaliokunta 6.8.2012 
 

Projektipäällikkö Marjo Luomi, Cursor Oy: 
 
Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelman keskeisin tehtävä oli 
seudun elinkeinostrategian uusiminen ”Kaakko kasvuun!” –ohjelmaksi. 
Ohjelma valmistui toukokuussa 2013 ja hyväksyttiin seutuvaltuustossa 
7.5.2013. 

 
Tavoitteena on ollut koko seudun eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, 
Virolahden ja Miehikkälän alueiden kilpailukyvyn kestävä kehitys.  

 
Kilpailukykyohjelman budjetti vuosina 2012–2013 oli yhteensä 120 000€. 
Budjetin toteutuma: 120 028 €. 

 
Osana kilpailukykyohjelmaa on suunniteltu ja haettu uusia hankkeita, 
joiden tavoitteena on seudun elinkeinojen kehittäminen ja alueen 
vetovoimaisuuden lisääminen.  

 
Lisäksi on vahvistettu aluekehittäjien seudullisia, maakunnallisia, 
kaakkoissuomalaisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja mm. 
yhteisellä hankevalmistelulla sekä osallistumalla Työ- ja 
elinkeinoministeriön kansallisiin verkostoihin. 

 
Ohjelmassa suunniteltiin ja haettiin rahoitusta 11 hankkeelle, joiden 
budjetti on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa ja joiden tavoitteena on 
monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta, tuoda seudulle uusia 
työpaikkoja sekä edistää seudun vetovoimaisuutta. Ohjelmassa tehtiin 
kartoituksia ja esiselvityksiä mm. liittyen Venäjä-palveluiden kehittämiseksi 
sekä hyvinvointi-, ict- ja matkailualoilla.  
Seudun edustajat osallistuivat aktiivisesti kansallisten verkostojen (Demo, 
Hyvinvointi, Matkailu, Luovat alat, Venäjä ja MAL eli maankäyttö, 
asuminen ja liikenne) toimintaan. 

 
./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelman loppuraportti 

1.6.2012 - 31.5.2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä Kotkan-Haminan seudun 

kilpailukykyohjelman loppuraportin 1.6.2012 -31.5.2013 ja esittää 
seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  __________ 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
Seutuvaltuusto 19.8.2013 

 
./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelman loppuraportti 

1.6.2012 - 31.5.2013. 

 
Projektipäällikkö Marjo Luomi esittelee kokouksessa Kotkan-Haminan 
seudun kilpailukykyohjelman loppuraporttia. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun 

kilpailukykyohjelman loppuraportin 1.6.2012 -31.5.2013.  
 
Asian käsittely: 
 
 Asiaa esitteli projektipäällikkö Marjo Luomi, Cursor Oy. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 
 

Elina Inkeroinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana n. klo 15.40.  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

30 § Maapaikka III –hankkeen tilaisuus 19.9.2013 Kotkassa  

 
Seutuvaliokunta 6.8.2013 
  Seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski, Cursor Oy: 
 
  Kotkan-Haminan seutu on mukana Maapaikka III -hankkeessa, 

Maaseutualueiden paikkatietopohjaisen maankäytön ja palveluiden 
hallintamallin koulutus ja käyttöön saattaminen. Hanke on osa laajempaa 
Maapaikka-hankekokonaisuutta, joka käynnistettiin valtakunnallisessa 
KOKO-ohjelmassa MAL- ja DEMO-verkostojen yhteistyönä. 

 
  Maapaikka-hankekokonaisuudella rakennetaan malli maaseutumaisten 

alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaiseen suunnitteluun 
kunta- ja seututasolla. Tavoitteena on kehittää paikkatietopohjainen 
työkalu, joka mahdollistaa alueen ominaispiirteiden ottamisen huomioon 
suunnittelussa sekä kehittää maaseutumaisten alueiden maankäytön ja 
palveluiden suunnittelun strategista näkökulmaa. Maapaikka-hanke liittyy 
teemoiltaan Kotkan-Haminan seudun ja kuntien suunnittelussa esille 
nouseviin kysymyksiin. 

 
  Maapaikka III -hankkeen toteuttajana toimii Aalto-yliopiston 

Maankäyttötieteiden laitoksen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutusryhmä YTK. Rahoittajana on Pirkanmaan liitto, ja hanke 
rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla.  

 
  Maapaikka III -hankkeessa mallia testataan mukana olevien seutujen 

työpajoissa (Kotka-Hamina, Kouvola, Mikkeli, Salo, Seinäjoki, Tampere ja 
Ylä-Pirkanmaa). Samalla arvioidaan, kuinka sitä voitaisiin jatkossa 
hyödyntää osana käytännön suunnittelua. 

 
  Kotkan-Haminan seudun virkamiehille ja muille asiantuntijoille sekä 

seutuvaltuustolle suunnattu tilaisuus pidetään Kotkassa 19.9.2013 siten, 
että virkamiesten tilaisuus on päivällä ja seutuvaltuuston illalla. Tilaisuus 
on pohjustusta Kotkan-Haminan seudun strategiselle yleiskaavatyölle. 
Kutsu ja ohjelma lähetetään lähempänä tilaisuutta. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen 

seutuvaltuuston tietoon.  

 
  Asian käsittely: 
   
   Seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esitteli tilaisuutta. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
  __________ 
   
Seutuvaltuusto 19.8.2013 

 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

  Asian käsittely: 
 

Puheenjohtaja Markku Saastamoinen kertoi, että ajaksi on täsmentynyt 
kello 16.30–18.30. 

 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 

 

 

31 § Seutufoorumin ajankohta ja paikka 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 
 Päätös: Seutufoorumi pidetään tiistaina 8.10. kello 18–20, kahvi 17.30 Kotkan 

Vellamossa. Alustavana aiheena on kuntarakenneinfo, ja tilaisuuteen 
kutsutaan seudun kuntien valtuustojen jäsenet.  

 
  __________ 
    
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto merkitsee seutufoorumin ajankohdan ja paikan tiedoksi 
saaduksi. 

 

 
 Päätös: Merkittiin. 

 

 

 

 

 

 

32 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaltuusto 19.8.2013 
 
   
 Ehdotus:  Seutuvaltuusto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. 

 
 Päätös: Keskiviikkona 11.9.2013 kello 9.00, kahvi klo 8.30.  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

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: 20–27, 30–32 
 
 
  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan 

kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla: 

 
  Pykälät:  28–29 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuustolle, 
  osoite PL 14 (Kyminlinnantie 6), 48601 KOTKA: 
 
  Pykälät: 28–29 
 

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

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

tekijän allekirjoitettava. 
 
 


