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39 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaltuusto 4.10.2013 
 
   
 Ehdotus: Todetaan.    
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

40 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaltuusto 4.10.2013 
 
 Ehdotus:  Valitaan Marika Kirjavainen ja Olavi Muuronen. 
  
 Päätös: Valittiin Matti Koski ja Olavi Muuronen. 
  
 
 
 
 
 

41 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaltuusto 4.10.2013 
 
 
 Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin listan mukaisena, lisättynä loppuun 45 § Muut asiat. 
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42 § 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 
organisoitumisen. 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 elinkeinostrategia linjaa, että 
matkailun kehittäminen, myynti ja markkinointi kootaan 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 
yhteismarkkinointisopimuksen tavoitteiden mukaisesti, seudullisen 
matkailullisen yhteistyön toteuttamistavan 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 
mukaisesti. Pohja-aineistona käytettiin sekä keväällä 2013 toteutettua 
tutkimusta yritysten tahtotilasta sekä seudun matkailun yhteistyöryhmän ja 
yrittäjien 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 
organisoitumisen 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 

sidosryhmäyhteistyö 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 

seutuvaltuuston myöntämällä rahoituksella siten, että 

kuntarahoitusosuudet ovat maksimissaan samansuuruiset kuin 

nykyisin matkailun käytössä oleva rahoitus. 

 

4. Yksikön henkilöstö muodostuu nykyisin matkailussa kunnissa 

työskentelevistä henkilöistä vahvistettuna sellaisella uudella 

osaamisella jota ei nykyisellään ole käytettävissä. 

 
Asia käsittely: 

 

Ohjelmapäällikkö Birthe Suni esitteli asiaa, minkä perusteella käytiin 

keskustelua. 

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 

matkailuyksikön perustamisesta ja käy keskustelun sen perusteella. 
 
  Asian käsittely: 

Ohjelmapäällikkö Birthe Suni, Cursor Oy, esitteli kokouksessa asiaa, 
minkä perusteella käytiin vilkasta keskustelua.  Kehittämisjohtaja Mika 
Perttunen, 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 
selvitetään swot-analyysiin liittyen uhkia: pienten kuntien ja teemojen 
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hukkuminen; kuinka ne voidaan minimoida. Oltava selkeä signaali, että 
paikallisesta matkailusta huolehditaan ja asiaan on kiinnitetty huomiota.  
 
Peter Muurman varoitti byrokratian kasvattamisesta. Tulevaisuuden 
kuntamäärästä seudulla ei vielä ole tietoa, mutta matkailu kuitenkin 
organisoitava uudelleen jotenkin. Kotka ja Hamina tulevat tarvitsemaan 
merkittäviä supistuksia henkilöstömenoihin selvitäkseen. 
 
Jorma-Kalevi Merivirta arvioi, että venäläiset matkailijat eivät tunne 
kuntarajoja ja ovat kiinnostuneet seudun historiasta, mitä pitäisi 
hyödyntää.  Tähän 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 
muistutti 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 
organisaatioon esitetyt 10 palkattavaa henkilöä jo olemassa olevista vai 
palkataanko lisää. Hän myös kysyi seurantaryhmän suhdetta 
johtoryhmään ja ketä siihen valitaan.  
 
Birthe Sunin mukaan kunnille varataan mahdollisuus nimetä omat 
edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmän jäsenistä ei siis ole vielä 
päätöksiä. Organisaatio täytetään ensisijaisesti jo olemassa olevilla 
henkilöillä.  Yleensä tällaisissa organisaatioissa on 20 henkilöä. Jokaisella 
henkilöllä kuntayhteistyövastuu; 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 
organisaatioon, 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 
päällikkönimikettä, mutta toimenkuvat avaavat, mitä tekevät. Uhkana voi 
olla, miten 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 



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 4.10.2013 7 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

liikuntakohteet, joista Pyhtäällä jo edistystä. Pienempien kuntien kohteista 
panostettu jo mm. Virolahden Arktika-päiviin.  
 
Tapio Lepistö esitti, että Cursor matkailuhankkeen kehittämis-
organisaationa käy vielä erikseen kuntien kanssa neuvottelut yhteisen 
matkailuorganisaation kuntakohtaisista tavoitteista ja siitä, mitä kunnat 
yhteiseltä 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 arvioidaan vaikutukset hankkeeseen ja sen toteuttamiseen tai siihen, 
että hanketta ei voida esitetyillä perusteilla toteuttaa. Jos yhteishanketta ei 
synny, tällöin edetään yhteismarkkinoinnilla kuten tähänkin asti.  
 
Hannu Muhonen mm. mietti, onko esityksessä matkailutoimi esitetty 
kapeasti; Haminassa suurin osa museoiden kävijöitä muita kuin 
haminalaisia. Haminalaiset matkailuyrittäjät ovat selvästi esittäneet, että 
haluavat kaupungin matkailutoimintaa. Tehty esitys tarvitsee vielä 
jalostusta, mutta yhteismarkkinointia 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 
pitäneet yhteyttä kuntiinsa. Haminan osalta ei ole tarpeeksi mietitty 
tapahtumatuotantoa. Muuronen arvioi, että kuntien nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa pitäisi pystyä toimimaan nykyisellä henkilöstöllä; 
lisäyksiä on vaikea perustella. 
 
Nanni Mamia oli huomannut venäläisten matkailijoiden ohimarssin ja 
Lappeenrannan onnistumisen heidän saavuttamisessaan. Mamia muistutti, 
että 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 
liikkeellelähtöä: seudullisia investointeja ja kehittämistä ei edistä se, että 
kukin puuhastelee omia laitoksiaan, joille kaikille ei löydy kävijöitä. 
 
Kalervo Tulokkaan mukaan esityksessä ei oltu tarpeeksi huomioitu 
kumppaneita: yrittäjiä ja osaajia, joiden kanssa päästään tavoitteisiin ja 
jotka saatava mukaan yhteiseen markkinointiin. Onko tehty uskottavaa 
politiikkaa; uskovatko yrittäjät tähän nyt, kun pitäisi ottaa ”koppi”  E18-tien 
valmistumisesta.  
 
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 

seutuvaltuuston 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:  Seutuvaltuustolle päättää esittää seudun kunnille, että Kotkan-Haminan 

seudun matkailu keskitetään osaksi Cursor Oy:n toimintaa 1.1.2014 
alkaen seuraavasti: 

 
 

1. Matkailun markkinointi ja viestintä, matkailuyritys- ja 

sidosryhmäyhteistyö 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 

seutuvaltuuston myöntämällä rahoituksella siten, että 

kuntarahoitusosuudet ovat maksimissaan samansuuruiset kuin 

nykyisin matkailun käytössä oleva rahoitus. 

 

4. Yksikön henkilöstö muodostuu nykyisin matkailussa kunnissa 

työskentelevistä 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) […]”  

 
________________________ 

 
 
Seutuvaltuusto 4.10.2013 
 

11.9.2013 seutuvaltuuston kokouksen jälkeen tarkennettu Esitys Kotkan-
Haminan seudun matkailun organisoitumisesta 1.1.2014 alkaen ja seudun 
matkailuyksikön liiketoimintasuunnitelman luonnos lisätään Cursorin 
ryhmätilaan tiistaina 2.10.2013 ja tulostetaan seutuvaltuuston kokoukseen 
niille seutuvaltuutetuille, jotka haluavat listansa paperisena. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto esittää seudun kunnille, että Kotkan-Haminan seudun 

matkailu keskitetään osaksi Cursor Oy:n toimintaa 1.1.2014 alkaen 
seuraavasti: 

 
1. Matkailun yhteismarkkinointi ja viestintä, matkailuyritys- ja 

sidosryhmäyhteistyö 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 

seutuvaltuuston myöntämällä rahoituksella siten, että 

kuntarahoitusosuudet ovat maksimissaan samansuuruiset kuin 

nykyisin matkailun käytössä oleva rahoitus. 

 

4. Yksikön henkilöstö muodostuu nykyisin Kotkan matkailussa vakituisesti 

työskentelevistä henkilöistä (sekä Cursor Oy:n henkilöistä 0,25 

henkilötyövuotta) vahvistettuna sellaisella uudella osaamisella, jota ei 

nykyisellään ole käytettävissä. 

 
5. Kunnat nimeävät edustajansa matkailuyksikön johtoryhmään. 

 
 Asian käsittely: 
 

  Ohjelmapäällikkö Birthe Suni esitteli asiaa, minkä perusteella käytiin 
keskustelua. Peter Muurman kysyi, siirtyykö Kotkan matkailun henkilöstö 
Cursorin henkilökunnaksi. Birthe Sunin mukaan siirtyy.  

 
   



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 4.10.2013 10 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
  Jorma-Kalevi Merivirta pohti, ollaanko jo myöhässä toimenpiteiden osalta, 

kun moottoritietä jo avataan pätkittäin; ajavatko venäläiset turistit ohi. 
 
  Tiina Montonen kysyi, onko tarkoituksena tuoda esiin hintoja, joilla 

mitataan, että kaikki kunnat saavat tasapuolisesti vastinetta maksamalleen 
rahalle. Birthe Sunin mukaan matkailustrategiassa on mietitty tietyt 
kärkikohteet; on haettu parasta. Jos esim. Miehikkälä tapahtuu jotain 
mielenkiintoista ja raha on jo käytetty, tietysti toimitaan. Jos suhteutetaan 
rahoituspanos asukaslukuun tai kuntakokoon, rahoitusmalli ei ole 
demokraattinen. Kotka, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä laittavat sen verran 
rahaa, minkä nyt ovat käyttäneet matkailumarkkinointiin. Mitattavia määriä 
ovat kävijät, yöpyjät ja tax-free -myynti paitsi Pyhtäällä, Virolahdella ja 
Miehikkälässä, joissa tax-free -myyntilukuja ei intimiteettisyistä saada. 

 
  Matti Koski muistutti, että matkailuvirtojen tavoittaminen on koko 

maakunnan yhteinen tahto; Pohjois-Kymenlaaksoa ei saa unohtaa. Birthe 
Sunin mukaan Pohjois-Kymenlaakson kanssa tehdään koko ajan 
yhteistyötä, mikä nyt on suurempana alueena entistä helpompaa. 

 
  Jorma-Kalevi Merivirta kysyi, onko matkailumarkkinointia Etelä-Karjalan 

suuntaan. Birthe Sunin mukaan Lappeenrannan, Imatran, Itä-Uusimaan, 
Pohjois-Kymenlaakson ja Etelä-Kymenlaakson kanssa on luotu kestävän 
kehittämisen malli. Yhteisiä toimenpiteitä on tehty Venäjälle ja länteen. 
Rahoittaja on pitänyt tehtyä työtä niin hyvänä, että on valmis rahoittamaan 
jäljelle jääneillä hankerahoilla lisää. Yhteinen tapahtumasivusto ollaan 
avaamassa ensi vuonna yhteisesti kaikille viidelle. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 
 
Ote: Kotkan kaupunki 
  Haminan kaupunki 
  Pyhtään kunta 
  Virolahden kunta 
  Miehikkälän kunta 
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43 § Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen 

 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
 

Valtiovarainministeriö on tiedottanut kuntarakennelain mukaisen 
selvitysavustuksen hakemisesta. Selvitysavustusta maksetaan 
kuntarakennelain 41 §:n mukaan selvitysperusteiden osoittamalla 
selvitysalueella, tai ministeriön päätöksen perusteella niistä poikkeavalla 
alueella toteutettavan yhdistymisselvityksen kustannuksiin.  
 
Selvitysalueen lisäksi kunnat voivat hakea samalla hakulomakkeella 
avustusta yhdistymisselvityksen yhteydessä tapahtuvaan uuden kunnan 
talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, jos yhdistymisselvitykseen 
osallistuu kuntarakennelain 4 f §:n mukainen kunnan taloudellista 
tilannetta koskevan talousperusteen täyttävä kunta. Virolahden kunta on 
lain 4 f §:n mukainen kunta. 

 
Avustus on enintään 50 000 € selvitystä kohden, korkeintaan 70 % 
hyväksyttävistä kustannuksista. Talouden tervehdyttämiskeinojen 
selvittämiseen voidaan maksaa enintään 10 000 euron lisäosa. 
 
Avustusta myönnetään yhdistymiseen liittyvästä selvityksestä aiheutuviin 
erilliskustannuksiin, kuten selvitystehtävää varten osoitetun henkilön 
palkkakustannuksiin 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 erilliskustannuksiin kuten tiedottamiseen, tilastomateriaalin 
hankintaan, painatuskustannuksiin tai kyselytutkimuksen teettämiseen. 
Avustusta ei myönnetä kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tai 
luottamushenkilötyön puitteissa 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 
kuntarakennelain mukainen selvitysavustus sekä talouden 
tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen tarkoitettu lisäosa.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

_________________________ 
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Seutuvaltuusto 4.10.2013 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto esittää seudun kunnille, että Kotkan kaupunki valtuutetaan 

hakemaan Kotkan ja Haminan kaupungin sekä Pyhtään, Virolahden ja 
Miehikkälän kunnan puolesta kuntarakennelain mukainen selvitysavustus 
sekä talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen tarkoitettu lisäosa.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
Ote: Kotkan kaupunki 

  Haminan kaupunki 
  Pyhtään kunta 
  Virolahden kunta 
  Miehikkälän kunta 
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44 § Kuntarakenneselvityksen käynnistyminen 
 
Seutuvaltuusto 4.10.2013 
 
  Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän 

kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän ensimmäinen kokous on 
3.10.2013. 

 
 Ehdotus:  Mikäli kokouksessa jää aikaa, seutuvaliokunnan puheenjohtaja kertoo 

ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen sisällöstä.  
 
 Asian käsittely: 
 
  Seutuvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannu Muhonen kertoi edellisenä 

päivänä pidetyn ohjausryhmän kokouksesta, mm. siinä tehdyistä 
valinnoista. 

 
  Peter Muurman totesi, että ollaan tekemässä sekä kuntarakennelain 

vaatimaa yhden kunnan selvitystä että kahden kunnan selvitystä, jota ei 
edellytetä. Hän tiedusteli, miten työ organisoidaan seutuvaliokunnan 
kautta.  

  Henry Lindelöf kertoi, että konsultiksi on valittu FCG. Nyt ollaan tekemässä 
yhden kunnan selvitys, jossa arvioidaan sen elinvoimaa, palvelujen 
tarjontaa ja taloutta mahdollisimman hyvin. Yhden kunnan selvitystä 
verrataan kahden kunnan malliin. Kunnat ovat valinneet omat edustajansa 
ohjausryhmään. 
Markku Saastamoinen arvioi, että päätöksenteko etenee, kuten 
seutusopimuksessa on sovittu. 

  Jorma-Kalevi Merivirta arvioi, että ohjausryhmä ei tee päätöksiä, vaan 
päättäjät. Asia on tärkeä seutuvaltuustolle, jolle ohjausryhmän on tuotava 
kaikki tieto. 

  Nina Brask totesi, että ohjausryhmä vastaa työn poliittisesta ohjauksesta ja 
tuo esityksen seutuvaltuustolle, joka tuo sen kunnille päätettäväksi. 
Ohjausryhmä painotti kokouksessaan sitä, että tasapuolisesti tehdään 
selvitystä kahdesta eri mallista, jotka ovat keskenään vertailtavia. 

 
  Jorma-Kalevi Merivirta pelkäsi, että on liian paljon organisaattoreita: 

Cursor, seutuvaliokunta, seutuvaltuusto ja ohjausryhmä. Käykö niin, että 
pakotetaan liittymään valtiovallan puolesta? 

 
  Myös Kalervo Tulokas arvioi ohjausryhmän korostaneen sitä, että kahden 

kaupungin selvitys tehdään tasavertaisesti yhden kaupungin mallin kanssa. 
Selvityksen tekeminen vaatii organisoitumisen.  Kaupungit ja kunnat ovat 
valinneet ohjausryhmän jäsenet. 

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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45 §  Muut asiat 

 
Seutuvaltuusto 4.10.2013 
  
  Kokouksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen kertoi, että aikaisemmin 

aamulla pidetyssä Cursorin ja sen kuntaomistajien tapaamisessa oli sovittu 
seuraavaksi kokousajaksi 12.12.2013 kello 8.30–9.30, mikä myöhentää 
seutuvaltuuston alkamista puoli tuntia. 

 
 Päätös: Seuraava kokous 12.12.2013 kello 9.30 alkaen. 


