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1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
  
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 

Ehdotus: Valitaan Hannu Muhonen ja Antti Jämsén. 
 
 Päätös: Valittiin Hannu Muhonen ja Antti Jämsén. 
 
 
 

 

 

3 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 
 Päätös: Pöydälle jaettiin uusi päätösehdotus § 7 Kuntarakennelain mukaisen selvi-

tysavustuksen hakeminen ja uutena § 13 Pelastusalueiden yhdistäminen, 
muuten esityslistan mukaan. 
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4 § Kuntarakenneselvityksen selvitysaineiston työstäminen ja täsmentäminen 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
  Seutuvaliokunta eli Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen pro-

jektiryhmä työstää johtava konsultti Jarkko Majavan johdolla selvitysaineis-
toa. 

 
  Yhdistymissopimusluonnos: 
 
  Yhdistymisselvityksen tavoitteena on Kuntarakennelain 6 §:ssä tarkoi-

 tettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8  §:ssä tarkoitettu 
 yhdistymissopimus (sisältö liitteessä 1). Selvityksen tulee aina sisältää 
 vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä pal-
 velujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksis-
 ta kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio 
 asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokra-
 tian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduis-
 ta ja haitoista. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa 
 koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. 
 Edellä mainittuja asiakohtia käsitellään yhdistymissopimuksen lisäksi kon-
 sultin laatimassa kuntarakenneselvityksen loppuraportissa (liitteessä 2 alus-
 tava sisältö) sekä työryhmien raporteissa. 

 
  Kotka-Haminan seudun selvitys on rytmitetty niin, että ensin tehdään selvi-

 tys yhden kunnan ja kahden kunnan mallista, joiden pohjalta kunnat voi-
 vat päättää etenemisestä varsinaisiin liitosneuvotteluihin. Vaikka yhdisty-
 missopimus (luonnos) tulee olla selvitysten tavoitteena, ei se ole absoluut-
 tinen edellytys esim. selvitysavustusten saamiseksi. Vaihtoehdot kevään 
 työskentelylle ovat seuraavat: 

 
  -valmistellaan kolme yhdistymissopimusluonnosta (yksi kunta, Kotka-

 Pyhtää ja Hamina-Virolahti-Miehikkälä) 
  -valmistellaan yksi yhdistymissopimusluonnos (yksi kunta) 
  -ei valmistella yhdistymissopimusluonnosta 
 
  Sopimusluonnokset ovat kuitenkin tässä vaiheessa syytä pitää yleisellä 

 tasolla, eli mahdolliset tarkemmat sopimusneuvottelut käydään tämän sel-
 vitysvaiheen jälkeen. Sopimusluonnosten valmistelu on konsulttien vas-
 tuulla. 

 
 ./. Liitteenä: 

- 1.) Yhdistymissopimusluonnoksen sisältö 
- 2.) Kuntarakenneselvityksen loppuraportin sisältö (alustava) 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 Esitys:  Seutuvaliokunta päättää, että kevään aikana selvityksessä valmistellaan 
  kolme erillistä sopimusluonnosta (yksi kunta, Kotka-Pyhtää ja Hamina-
  Virolahti-Miehikkälä). Lisäksi kevään selvityksen tuloksena on loppuraport-
  ti, joka pitää sisällään ehdotuksen työn jatkosta ja mahdollisesti etenemis-
  tä varsinaisiin liitosneuvotteluihin. Varsinaista yhdistymisesitystä ei tässä 
  vaiheessa valmistella.   
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Asia annetaan ohjausryh-
  män päätettäväksi. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

5 § Kuntarakenneselvityksen kuntatilaisuudet 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
  Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitykseen sisältyvät ko. kaupun-

kien ja kuntien valtuustoille pidettävät tilaisuudet, joissa esitellään selvitys-
tä, ja valtuutettujen on mahdollista antaa omat kommenttinsa. Tarkoituk-
sena myös on, että kuntien henkilöstöjärjestöjen edustajat osallistuvat tilai-
suuksiin.  

 
  Tilaisuudet järjestävä FCG Konsultointi Oy on sopinut seuraavan aikatau-

lun: 
  Miehikkälä 3.2.2014 klo 10–13 
  Hamina 4.2.2014 klo 15–18 
  Kotka 5.2.2014 klo 15–18 
  Pyhtää 10.2.2014 klo 15–17 ja 
  Virolahti 17.2.2014 klo 16–18. 
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin.  
 

   

 

 

6 §  Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän seminaari 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
  
  Seudun vuoden 2014 budjetin käsittelyssä on keskusteltu kuntaraken-
  neselvityksen ohjausryhmälle järjestettävästä seminaarista, jossa kuul-
  taisiin mm. kuntaliitoksen tehneiden seutujen näkemyksiä kuntaliitosten 
  onnistumisista. Ajankohdaksi on keskusteltu 16.4.2014, jolloin on työ-
  suunnitelman mukaan ohjausryhmän kokoontuminen.  
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää järjestää 16.4.2014 kuntarakenneselvitykseen 
  liittyvän seminaarin. Paikka ja ohjelma täsmentyvät myöhemmin. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.   
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

7 §  Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen 

 
Seutuvaliokunta 2.10.2013 
 

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

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

 
./.                 Liitteenä Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen, VM:n 

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

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

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

_________________________ 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
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 
 

_________________________ 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
  Valtiovarainministeriö on 12.12.2013 tehnyt päätöksen kuntarakennelain 
  mukaisen selvitysavustuksen myöntämisestä. Päätöksen mukaan Kotkan 
  kaupunki (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti Miehikkälä – selvitysalue) on 
  myönnetty 54 170 €. Tästä 44 170 € on selvityksen laatimisesta aiheutu-
  viin kustannuksiin, joista avustus voi olla enintään 70 %. Avustus on 
  myönnetty kuntarakennelain selvitysperusteet täyttävän yhden kunnan 
  mallin selvitykseen. Koska selvityksessä on mukana kuntarakennelain 4 f 
  §:n mukaisen täyttävät Kotkan kaupunki ja Virolahden kunta, on lisäksi 
  myönnetty 10 000 € uuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvit-
  tämiseen. 
 
 ./. Liitteenä valtiovarainministeriön päätös 12.12.2013 kuntarakennelain 
  mukaisen selvitysavustuksen myöntämisestä. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee valtiovarainministeriön avustuspäätöksen tie-
  doksi ja antaa sen seutuvaltuuston tietoon.  
  Seutuvaliokunta päättää, että koska kahden kunnan selvitys ei kuulu val-
  tiovarainministeriön hyväksymiin kuluihin, se maksetaan seutubudjetista. 
  Samoin seutubudjetista maksetaan ne selvitysavustukseen liittyvät kulut, 
  jotka ylittävät valtiovarainministeriön avustuspäätöksen. 
 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

 

8 §  Seuraava kokous 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
  Seuraavassa seutuvaliokunnassa käsitellään mm. seudun tilinpäätös, joka 

valmistuu viimeistään 20.2.2014.  Kuntarakenneselvityksen työsuunnitelman 
mukaan projektiryhmän eli seutuvaliokunnan kokous on 3.3.2014. 

  
 Ehdotus: Maanantaina 3.3.2014 klo 12–15, lounas klo 11.30. Paikkana Eagle. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

9 § Seutuvaltuuston kokouksen ajankohta 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 

Kuntarakenneselvitykseen liittyvä seutuvaltuuston kokous on 1.4.2014. 
Edellisessä seutuvaltuuston kokouksessa 12.12.2013 todettiin, että jo sitä 
ennen voisi pitää seutuvaltuuston kokouksen, aiheina mm. seudun budjetti 
2014 sekä Kaakko kasvuun kasvuohjelman ja seudullisen matkailun orga-
nisoitumisen tilannekatsaukset. Kokouksen ajankohta voisi kuitenkin olla 
aikaisintaan 3.3.2014 seutuvaliokunnan kokouksen jälkeen. Lisäksi kunta-
rakenneselvityksen yhteydessä on keskusteltu, että loppuraportti menee 
seutuvaltuustolta seudun kunnille.  

   
 Ehdotus:  Seuraava seutuvaltuuston kokous pidetään 1.4.2014. Lisäksi seutuva-

 liokunta päättää seutuvaltuuston kokouksen ajankohdan huhtikuun (25.4.) 
 loppuun tai toukokuun alkuun (6.5. alkaen). 

 
 Päätös: Tiistaina 1.4.2014 klo 14.30–16.00, kahvi klo 14, ja tiistaina 6.5.2014 klo 
  9.00–11.00, kahvi klo 8.30. Paikkana Eagle. 
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10 §  Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma 2013–2017 tilannekatsaus 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 

  Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma 2013–2017 on hyväksytty Kotkan-
Haminan seudun seutuvaltuustossa 7.5.2013 (§ 16) ja sen jälkeen seudun 
kaupungeissa ja kunnissa. Seutuvaltuuston käsittelyn yhteydessä keskustel-
tiin kasvuohjelman raportoimisesta seutuvaltuustolle kahdesti vuodessa. 
Cursor Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karavirta arvioi tuolloin, että seutuval-
tuustolle voitaisiin raportoida kahdesti vuodessa niin, että olisi ”kevyempi ja 
raskaampi” raportointi. 

 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee Cursor Oy:n 

edustajan raportoinnin Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma 2013–
2017:n toteutumisesta vuonna 2013. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
 

 

 

 

11 § Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoitumisen tilannekatsaus 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
  Seutuvaltuusto on hyväksynyt Kotkan-Haminan seudun matkailun organisoi-

tumisen 4.10.2013 (§ 42), jonka jälkeen asia on päätetty myös seudun kau-
pungeissa ja kunnissa. Asian käsittelyn yhteydessä on luvattu, että organi-
soitumisen etenemistä esitellään seutuvaltuustolle. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee Kotkan-Haminan 

seudun matkailuyksikön edustajan tilannekatsauksen. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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12 §  Kotkan-Haminan seutusopimuksen allekirjoittaminen 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
 
  Kotkan-Haminan seudun seutusopimus on päivitetty ja hyväksytty   seu-
  tuvaltuustossa (19.8.2013), Kotkan kaupunginvaltuustossa   
  (12.11.2013), Haminan kaupunginvaltuustossa (15.10.2013), Pyhtään 
  kunnanvaltuustossa (2.9.1013), Virolahden kunnanvaltuustossa   
  (30.9.2013) ja Miehikkälän kunnanvaltuustossa (30.9.2013). 
 
  Sopimuksen allekirjoittaminen on ajoitettu seutuvaliokunnan 16.1.2014 
  kokouksen loppuun noin kello 10:ksi. 
 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös:   Merkittiin. 
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13 §  Pelastusalueiden yhdistäminen 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2014 
 
  Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa sisäasiainmi-

nisteriö suunnittelee pelastusalueiden yhdistämistä. Nykyisestä 22 alueesta 
tulisi 11 aluetta. Aluejaoista ei ole ehdotuksia eikä päätöksiä, mutta on kes-
kusteltu Kymenlaakson pelastuslaitoksen liittämistä Etelä-Karjalan ja Etelä-
Savon kanssa.  

 
  Tarkoituksena on, että uudet pelastusalueet aloittaisivat 1.1.2016 alkaen. 

Koska valmistautumisaika on lyhyt, Kymenlaakson pelastuslaitoksen johto-
kunta ehdottanee kokouksessaan 5.2.2014 ajankohdan siirtämistä vuodella 
eli uudet alueet aloittaisivat 1.1.2017 alkaen. 

 
  Tällä hetkellä Kotkan kaupungin toimii Kymenlaakson pelastuslaitos –

liikelaitoksen isäntäkuntana. Kotkan kaupungin suunnitelmissa on ollut 
käynnistää uuden keskuspaloaseman suunnittelutyö jo tänä vuonna. 

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi.  
 
 Päätös: Merkittiin. Pyydetään pelastusjohtaja Vesa Parkko, Kymenlaakson pelastus-

laitos, esittelemään asiaa 1.4.2014 seutuvaltuustoon. 
 
 
 
 
 


