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46 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaltuusto 12.12.2013 
 
   
 Ehdotus: Todetaan.    
 
 Päätös: Todettiin 
 
 
 

47 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaltuusto 12.12.2013 
 
 Ehdotus:  Valitaan Marika Kirjavainen ja Peter Muurman. 
  
 Päätös: Valittiin Tiina Montonen ja Peter Muurman. 
 
 
 

48 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaltuusto 12.12.2013 
 
 
 Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena. 
   
 Päätös: Hyväksyttiin sillä muutoksella, että § 51 päätettiin käsitellä ennen § 50:a ja 

 loppuun tuli 53 § Muut asiat.  
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49 § 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. 

  
  



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 12.12.2013 5 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 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 
 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 14.11.2013 
 

./. Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 
budjetiksi. Lopullinen budjetti muotoutuu helmi-maaliskuussa 2014, kun on 
tiedossa, miten seutubudjetista rahoitettavat hankkeet ovat toteutuneet 
vuonna 2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä Kotkan-Haminan seudun 

alustavan budjetin vuodelle 2014 ja esittää seutuvaltuustolle sen 
hyväksymistä. Lopulliseen budjettiin palataan maaliskuussa 2014. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että lisättiin määräraha seu-
  tuvaliokunnan tutustumismatkaan ja kuntarakenneselvityksen ohjausryh-
  män seminaariin Helsingissä, yhteensä 20 000 €. 

 
  __________ 
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Seutuvaltuusto 12.12.2013 

 
./. Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 

budjetiksi. Lopullinen budjetti muotoutuu helmi-maaliskuussa 2014, kun on 
tiedossa, miten seutubudjetista rahoitettavat hankkeet ovat toteutuneet 
vuonna 2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy Kotkan-Haminan seudun alustavan budjetin 

vuodelle 2014. Lopulliseen budjettiin palataan maaliskuussa. 
 
 Asian käsittely: 
 
  Kehittämisjohtaja Mika Perttunen esitteli Kotkan-Haminan seudun vuoden 
  2014 alustavaa budjettia. Keskustelussa Peter Muurman arvioi  
  seutuvaliokunnan tutustumismatkaan ja kuntarakenneselvityksen   
  ohjausryhmän seminaariin varatusta 20 000 euron summasta, että 
  seminaarit voisi pitää halvemmalla paikallisesti. Muurman ei pitänyt 
  ratkaisua oikeana ja edellytti, että etukäteen on oltava tarkka   
  suunnitelma: minne mennään ja mitä tehdään. Johtamismenetelmänä on 
  tärkeää, että johto näyttää esimerkkiä.  
 
  Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Henry Lindelöf kertoi, että jo Hannu 
  Tapiolan vuosista lähtien on ollut periaatteena tehdä aika ajoin   
  tutustumismatkoja. Ensin ne liittyivät yhdistymiseen EU:hun, myöhemmin 
  ne ovat olleet täsmämatkoja. Matkoja tekevät mm. satama, kunnat 
  ja Cursor. Tukholma-Pietari-kehityskäytävän myötä on hyvä tutustua 
  vastaaviin alueisiin, jossa samanlainen kehitys on tapahtunut.   
  Seutuvaliokunnassa on alustavasti keskusteltu aiheista Malmö-  
  Kööpenhamina, Tanskan kuntakehitys ja Århusin alue. Matkasuunnitelma 
  on valmistelussa, mutta summa varattiin jo taloussuunnitelmaan.   
  Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän seminaarista oli ajateltu, että 
  benchmarkattaisiin jo kuntaliitoksen tehneitä alueita, ja seminaari   
  järjestettäisiin Kuntaliiton tiloissa. 
 
  Nina Brask myös kritisoi esitettyä summaa ja arvioi, että Kuntaliitto voisi 
  järjestää ohjausryhmän seminaarin Kotkan-Haminan seudulla.  
 
  Aarni Ahtola kysyi, mitä tehdään vuodelta 2013 käyttämättä jääneille 
  hankerahoille; lisätäänkö ne vuodelle 2014? Hän kysyi myös Sote-ICT-
  hankkeen tilannetta, sillä hankkeelle ei ollut budjetoitu rahoitusta vuodelle 
  2014.  
  Mika Perttusen mukaan kun hankkeet tai niiden aloittaminen siirtyy, 
  siirtyvät niille varatut rahat käytettäväksi seuraavana vuonna. Tämän 
  vuoksi tarkentunut budjetti tuodaan ensi vuonna käsittelyyn. Kaikki 
  meneillään olevat hankkeet loppuvat tänä tai ensi vuonna. Kun uusi 
  rahoituskausi alkaa, tulee myös sote-puolelle uusia hankkeita. 
 
  Annika Aalto-Partanen oli kiinnostunut vuoden 2013 budjetin toteutumasta, 
  esimerkiksi syyskuun loppuun asti. Hän myös kysyi, miksi budjetti on tehty 
  miinusmerkkiseksi.  
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  Mika Perttusen mukaan vuonna 2013 pysytään budjetissa. Hankkeista osa 
  siirtyy vuodelle 2014, ja päästään nollatulokseen. 
 
  Jorma-Kalevi Merivirta muistutti, että Kaakko kasvuun –prosessin myötä 
  on pidetty seminaareja paikallisesti. Myös ohjausryhmän seminaari 
  voitaisiin pitää paikallisesti. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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50 § Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmien tilannekatsaus 

  
Seutuvaltuusto 12.12.2013 

 
  Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmien  
  puheenjohtajat käyvät läpi työskentelyn tilannetta ja välituloksia. 
  Alustava esittelyjärjestys: 

• Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä sekä alustavien 
talouslaskelmien tarkastelu (Kirsi Hämäläinen, Hamina) 

• Sosiaali- ja terveystoimi (Jorma Haapanen, Kotka) 
• Kasvatus ja opetus sekä vapaa-aika (Hannele Ylinen, Kotka) 
• Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut (Matti Filppu, Hamina) 
• MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (Markku Hannonen, Kotka) 
• Elinvoimaisuustyöryhmä (Olli Nuuttila, Pyhtää) 
• Viestintä- ja demokratiatyöryhmä (Kari Makkonen, Kotka) 

  
 
 Esitys:  Seutuvaltuusto kuulee työryhmien tilannekatsaukset, merkitsee ne tiedoksi 
   ja antaa omat linjauksensa. 
 
 Asian kulku: 
   Tämä pykälä käsiteltiin §:n 51 jälkeen. 
   
  Kuultiin esittelyt: 

• Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä sekä alustavien 
talouslaskelmien tarkastelu (Sirpa Kosonen, Kotka) 

• Sosiaali- ja terveystoimi (Liisa Rosqvist, Kotka) 
• Kasvatus ja opetus sekä vapaa-aika (Hannele Ylinen, Kotka) 
• Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut (Matti Filppu, Hamina) 
• MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (Pauli Korkiakoski, Cursor Oy) 
• Elinvoimaisuustyöryhmä (Olli Nuuttila, Pyhtää) 
• Viestintä- ja demokratiatyöryhmä (Kari Makkonen, Kotka) 

 
    
   Keskustelussa Olli Nuuttila arvioi hallinto-, tietohallinto, talous- ja  
   henkilöstöryhmän esityksestä, että olisi kiinnostavaa vertailla esitettyjä 
   talouslukuja kuntien omiin taloussuunnitelmiin. 
 
   Pasi Hirvonen arvioi työntekijöiden eläköitymisten osalta, että on  
   tarkkaan mietittävä, miten ne voidaan hoitaa esim. sisäisillä järjestelyillä.  
    
   Peter Muurman piti Sirpa Kososen pitämää työryhmän esitystä tosi 
   mielenkiintoiseksi ja toivoi materiaalia seutuvaltuutetuille. Hänen  
   mukaansa esityksestä selviää, että olipa seudulla viisi, kaksi tai yksi 
   kuntaa tarvitaan voimakkaista toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. 
   Jari Elomaa  kertoi ohjausryhmän päätöksen, jonka mukaan esitykset 
   eivät ole vielä valmiita, eikä siten julkisia. Ohjausryhmän seuraava kokous 
   on maaliskuussa, jolloin selvitykset ovat valmiit ja julkaistavissa.  
 



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 12.12.2013 9 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

  
 
   Kalervo Tulokas oli samaa mieltä: keskeneräisiä selvityksiä ei kannata 
   levittää. On tärkeää, että työ tehdään rauhassa, ja valmis työ julkistetaan. 
   Selvityksen aikana tiedotetaan seutuvaltuustoa ja henkilöstöä. Selvitys 
   siitä, mitkä ovat kaupungin ja seudun kannalta tärkeitä asioita, antaa 
   pohjan tuleville päätöksille.  
 
   Myös Tapio Lepistön mukaan esitetty aineisto ei ollut vielä julkista. 
   Muurmanin kanssa hän oli samaa mieltä esitetyistä talousluvuista:  
   tarvitaan todella rankkoja toimenpiteitä, sillä kuntatalouden sukeltaminen 
   on hurjaa. Nuuttilan kanssa hän oli samaa mieltä siitä, että kuntien 
   taloussuunnitelmat voisivat näkyä selvityksessä, sillä niistä saadaan 
   jonkinlainen peilikuva kuntien tulevaisuudesta. Ja ennen mahdollista 
   kuntaliitosta olisi hyvä tehdä päätökset esimerkiksi organisaation  
   muodosta. Jos päätökset jäävät kuntaliitoksen jälkeen, niitä ei tehdä 
   ollenkaan. 
 
   Liisa Rosqvistin pitämän sosiaali- ja terveystoimen esityksestä Olli Nuuttila 
   arvioi, että lähipalveluissa varsinkin sosiaalipuolella sähköistämistä voisi 
   lisätä ja kysyi, onko työryhmä miettinyt työssään   
   itsediagnostiikkamenetelmiä. Rosqvistin mukaan niitä ei oltu mietitty, mutta 
   Suomessa käytetään teknologiaa vähän kansainvälisesti verrattuna. 
 
   Jorma-Kalevi Merivirta antoi kiitosta sille, että henkilöstö oli ennakoitu 
   selvityksessä. 
 
   Kari Makkosen viestintä- ja demokratia työryhmän esityksestä Peter 
   Muurman arvioi, että se painottaa tiedottamista asukkaille,  
   luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Näin työryhmän esitys ja  
   ohjausryhmän päätös olivat Muurmanin mukaan ovat ristiriidassa.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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51 §  Seudun kuntien valtuustoille tehdyn kyselyn tulokset 

 
Seutuvaltuusto 12.12.2013 

 
   Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitykseen liittyen on tehty 
   kysely seudun kunnan- ja kaupunginvaltuutetuille.  
   Johtava konsultti Jarkko Majava esittelee kyselyn tuloksia. 

 
 Esitys:  Seutuvaltuusto merkitsee kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi.  
 
 Asian kulku: 
   Tämä pykälä käsiteltiin ennen § 50.    
 
   Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi Oy, esitteli tuloksia. 
   Keskustelussa Peter Muurman muistutti valtiovarainministeriön  
   23.10.2013 kunnille lähettämästä kirjeestä, jonka mukaan  
   kuntarakennelain selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta 
   poikkeamista tulee hakea erikseen, mitä Etelä-Kymenlaaksossa ei ole 
   tehty. Ministeriölle toimitetaan yhden kunnan selvitys, mutta Muurman 
   toivoi, että molemmat selvitykset tehdään ilman ennakkoluuloja ja  
   perusteellisesti. Kunnat tarvitsevat ratkaisuja, sillä kuntatalouden tilanne 
   on kestämätön. 
   Jarkko Majavan mukaan tehdään yksi selvitys ja raportti, jossa selvitellään 
   kahta vaihtoehtoa niin, että molemmat tulevat selvästi esiin. 
 
   Pasi Hirvosen mukaan on kaikille varmaan selvää, että jonkinlainen 
   kuntaliitos tulee joko omasta ratkaisusta tai määräten. Hän kysyi, mitä 
   avoimien virkojen osalta kannattaisi menetellä. Täytetäänkö ne esim. 
   määräaikaisesti, jotta ei tulisi samanlaista tilannetta kuin Pohjois- 
   Kymenlaaksossa. 
   Jarkko Majavan mukaan prosessi etenee niin, että selvitys on valmis 
   alkukesästä. Sen jälkeen tehdään kunnissa päätökset, lähdetäänkö 
   syventäviin kuntaliitosneuvotteluihin. Jos käydään tekemään  
   yhdistymissopimusta, siinä on hyvä sopia tällaiset henkilöstökysymykset.  
 
   Jari Elomaa kertoi kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän päätöksestä, 
   jonka mukaan selvitys tulee erityisesti painottaa alueen elinvoimaa, 
   palvelua ja demokratiaa. Myös Elomaa painotti ennakkoluulotonta  
   valmistelua; vasta selvityksen valmistuttua tehdään johtopäätökset. Ensin 
   katsotaan edut ja haitat, mutta jonkinlainen muutos alueelle tarvitaan. 
 
   Veijo Porkka oli huolestunut alhaisen vastausprosentin viestistä: ollaan 
   valmiita tekemään selvitys, mutta ei sen enempää. Kaikkien on syytä ottaa 
   asia vakavasti ja nähdä se yhteisenä etuna.  
   Tiina Montonen kiitti Veijo Porkkaa tämän puheenvuorosta sekä toivoi, että 
   osattaisiin ajatella kaikkien kuntien puolesta.   

   
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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52 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaltuusto 12.12.2013 
 
   Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän   

  kuntarakenneselvityksen kevään 2014 aikataulun mukaan seuraava 
  seutuvaltuuston kokous olisi 9.4.2014 kello 14.30, kahvi klo 14. Paikkana 
  Eagle-talo, Kotka. 

 
 ./. Liitteenä kuntarakenneselvityksen aikataulu 2.12.2014. 
 
 Ehdotus: Seutuvaltuuston seuraava kokous on 1.4.2014 kello 14.30, kahvi klo 14, 

  paikkana Eagle-talo, Kotka. 
 
 
 Asian Käsittely: 
 
   Puheenjohtaja kertoi, että ennen 1.4.2014 kokousta pidetään   

  seutuvaltuuston kokous, jossa on Kaakko kasvuun –ohjelman ja seudun 
  matkailun organisoitumisen tilannekatsaukset. Ajankohta päätetään
  alkuvuodesta. 

   Jorma Kalevi Merivirta kertoi alueuutisten tiedosta, jonka mukaan 
  Venäjän Karjala tarvitsee suomalaisia yrittäjiä ja arvioi, että sama tarve 
  koskee Kotkan-Haminan seutua. Hänen mukaansa oli myös yllättävää se 
  tieto, että Pietariin oli investoinut 500 yritystä ja näki tärkeänä, että 
  seutuvaltuusto käsittelee alkuvuodesta ko. asian Kaakon kasvun ja 
  matkailun edistämisen yhteydessä.  Venäjän Karjala ja Pietari ovat sekä 
  isoja mahdollisuuksia että varteenotettavia isoja kilpailijoita.    

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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53 § Muut asiat 
 
Seutuvaltuusto 12.12.2013 
 
   Kokouksen lopussa seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku   

  Saastamoinen kiitti seutuvaliokuntaa asioiden hyvästä valmistelusta, 
  seutuvaltuustoa sen hyvästä työskentelystä ja sihteeriä kokousten 
  keskustelua referoivista pöytäkirjoista. Puheenjohtaja toivotti kaikille 
  hyvää joulua. 

 
   Seutuvaltuustolle ja –valiokunnalle oli jaossa seudun joululahja   

  kokouksen jälkeen. 
 
   Seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Muuronen kiitti   

  seutuvaltuuston puheenjohtajaa kuluneesta vuodesta. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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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: 46-53 
 
 
  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan 

kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla: 

 
  Pykälät:  - 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

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

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

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

tekijän allekirjoitettava. 
 
 


