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13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
  
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

14 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 

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

15 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 
 Päätös: Esityslistan mukaan. 
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16 § Seutukertomus ja seudun vuoden 2013 budjetin toteutuma 

 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 

 
  Vuosi 2013 oli ensimmäinen sitten vuoden 2002, kun seudun toimintaan ei 
  saatu valtakunnallisen kehittämisohjelman rahoitusta. Aikaisemmin rahoi-
  tusta saatiin ensin Aluekeskusohjelmasta (AKO) ja sen jälkeen Kansalli-
  sesta koheesio- ja kilpailukykyohjelmasta. Lisäksi hankkeita päätettiin yli 
  budjetin, koska EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2014 hitaasti, 
  mikä tasoittaa tilannetta. Myös monet hankkeet ovat päättymässä. Seutu
  budjetin tulos vuodelta 2013 on alijäämäinen 120 000 €.  
 
 
  Seutuvaltuusto mm. hyväksyi seutubudjetin, Kaakko kasvuun – Kaakon 
  kasvuohjelman, seutuohjelman osaksi Kymenlaakson maakuntaohjelman 
  toimeenpanosuunnitelmaa 2014–2015, päivitetyn seutusopimuksen ja 
  osaltaan kuntarakenneselvityksen käynnistymisen.  
 
 ./. Liitteenä ehdotus seutukertomukseksi vuodelta 2013, joka sisältää myös 
  seutubudjetin toteutuman. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy vuoden 2013 seutukertomuksen ja sen sisältä-
  män seutubudjetin toteutuman ja ehdottaa seutuvaltuustolle niiden hyväk-
  symistä.  
 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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17 § Kansalliset verkostot 2014 

 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 

 
Kotkan-Haminan seutu on vuonna 2013 osallistunut neljään valtakunnalliseen 
verkostoon, joiden osallistumismaksuihin on seutubudjettiin varattu 13 000 € 
(svlk 5.11.2012), mutta menoja toteutunut 9 889,90 €.  
Seutubudjetista on v. 2013 rahoitettu MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) 
ja Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä -verkostojen verkostomaksut. Li-
säksi on osallistuttu luovien alojen verkoston toimintaan. 
 
Verkostoista varmuudella tänä on jatkaa MAL-verkosto, johon osallistuminen 
maksaa 6 000 €. Epävarmaa on vielä hyvinvointi- ja luovien alojen verkoston 
käynnistyminen.  
 

./. Liitteenä MAL-verkoston kirje ja sen liite MAL-verkoston toiminta- ja talo-
  ussuunnitelma 2014. 

   
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää, että Kotkan-Haminan seutu osallistuu vuonna 2014 

valtakunnallisen MAL-verkoston toimintaan, johon budjetoidaan sen osallis-
tumismaksu 6 000 €. Lisäksi varaudutaan osallistumaan hyvinvointi-, ja luovi-
en alojen verkostoihin, mikäli ne käynnistyvät tänä vuonna. Yhteensä verkos-
toihin varataan 10 000 € vuoden 2014 seutubudjettiin. 

 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  
 Ote: Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 
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18 §  SOTE-ICT liiketoimintaverkosto –hanke 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2012 
   Osaamisjohtaja Petri Tolmunen, Cursor Oy: 

 
Kehittyvä SOTE-sektori hakee ICT-ratkaisuja toiminnan tehostamiseen ja 
palvelujen parantamiseen. Pienet ja keskisuuret ICT-yhtiöt voivat yhteistyös-
sä tuoda innovatiivisia tieto-tekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja SOTE-alalle.  
 
SOTE-ICT liiketoimintaverkosto –hanke (1.9.2012 – 31.5.2014) luo SOTE-
ICT –yritysverkoston, erityisesti tuotekehitystä & liiketoimintakonsepteja tuot-
tavan yritysverkoston, jonka asiakastarpeisiin perustuvia innovatiivisia ratkai-
suja pilotoidaan hankkeen aikana. Kehittämistarpeet on tunnistettu sairaan-
hoitopiirien ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa, 
MediIT:n ja Carean laatimien selvitysten, Cursorin elinkeinostrategian ja TE-
Min HYVÄ-strategian pohjalta.  
 
SOTE-ICT –verkostohankkeen alkuvaiheessa muodostuu arviolta kaksi ver-
kostoa, joissa toimii molemmissa 3-4 yritystä. Nämä verkostot rakentuvat 
luontaisesti yhtiöiden yhteisten tuotekehitysprojektien sekä pilottien ympärille. 
Hanke tukee verkoston yhteisiä tuote-, ja palvelukehitysprojekteja sekä niiden 
pilotointeja edistääkseen verkoston eheytymistä ja yhteisten tuotteiden syn-
tyä.  
 
Seuraavassa vaiheessa erilliset verkostot tuodaan yhteen, luomaan uusia 
konsepteja ja liiketoimintaa. Toimiala tarvitsee myös uusia innovaatioita, joi-
den kaupallistaminen onnistuu ainoastaan verkostomaisesti toimivan liiketoi-
mintamallin ja yhteisesti sovittujen roolien ja tavoitteiden pohjalta.  
 
Osaamiskeskittymä tavoittelee kaupallisessa toiminnassaan kansallista ja 
pohjoismaista markkinoita SoTe-sektorilla. Jatkossa tuote- ja palvelu-
roadmapin on tarkoitus tuottaa kansainvälisiä ratkaisuja ja palveluja. 

 
   Hanke hakee Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 seutubudjetista 5 000 € 

ja vuoden 2013 budjetista 20 000 €, yhteensä 25 000 €.  
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BUDJETTISUUNNITELMA  
Rahoittaja 2012 2013 2014 YHTEENSÄ 

Kymenlaakson Liitto 63700 127300 49000 240000 

Kotka-Haminan kehittämisra-
hasto 

4800 39600 25600 70000 

Carea 5000 15000 5000 25000 

Kotkan Kaupunki 25000 5000  30000 

Yksityinen rahoitus 26500 53100 20400 100000 

K-H seudun seutubudjetti 5000 20000  25000 

Yhteensä 130000 260000 100000 490000 

 

Kustannukset 2012 2013 2014 YHTEENSÄ 

Henkilöstö 16234 48700 20291 85225 

Ostopalvelut 98778 184836 68474 352088 

Matkakustannukset 9500 17000 7500 34000 

Vuokrakustannukset 2628 7884 3285 13797 

Toimistokulut 360 1080 450 1890 

Muut kustannukset 2500 5000  3000 

Yhteensä 130000 260000 100000 490000 
 

 

 

 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää myöntää SOTE-ICT liiketoimintaverkosto –

hankkeelle 5 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 seutubudjetista ja 
varautuu rahoittamaan hanketta 20 000 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote: Petri Tolmunen, Cursor Oy/SOTE-ICT liiketoimintaverkosto -hanke 

 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
SOTE-ICT liiketoimintaverkosto –hankkeessa on vuonna 2012 on tehty han-
kesuunnittelua ja etsitty hankkeeseen sopivia yhteisöjä. Vuonna 2013 käyn-
nistyvät tuotteiden/palvelujen pilotit. Yritysverkoston sisälle rakennetaan ns. 
”konseptikone”, joka tuottaa kaupallisesti kannattavia asiakaslähtöisiä tuote- 
ja palvelukonsepteja. Verkostolle ryhdytään luomaan omaa liiketoimintasuun-
nitelmaa.  
 
SOTE-ICT liiketoimintaverkosto -hanke hakee siirtoa vuoden 2012 seutubud-
jetista 4 691,66 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 20 000,00 €, 
yhteensä 24 691,66 €. 
  

  Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
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Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää SOTE-ICT liiketoimintaverkosto -hankkeen 

vuonna 2012 käyttämättä jääneen osuuden 4 691,66 € käytettäväksi vuonna 
2013 ja rahoittaa 20 000,00 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 
24 691,66 €.  

 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote: Jan Storgårds, Cursor Oy 

 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 3.3.2014  

 
SOTE-ICT liiketoimintaverkosto -hanke hakee siirtoa vuoden 2013 seutubud-
jetista 11 805,55 € vuodelle 2014.   
 

 ./. Liitteenä hankkeen rahoitushakemus.  
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää SOTE-ICT liiketoimintaverkosto -hankkeen 
vuonna 2013 käyttämättä jääneen osuuden 11 805,55 € käytettäväksi vuonna 
2014. 

 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
  Ote: Jan Storgårds, Cursor Oy 
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19 § Kymenlaakso Venäjän verkossa – Matkailun informaatiotoiminnot  

 venäläisille matkailijoille 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

 
Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy ovat käynnistämässä hanketta, jossa ta-
voitellaan venäläisten matkailijoita venäjänkielisen internetsivuston ja sosiaa-
lisen median kautta. Hankkeessa käynnistetään yhteistyötä monien interne-
tissä olevien toimijoiden ja palveluiden kanssa. Tavoitteena kasvattaa Ky-
menlaakson tunnettuutta valituissa kohderyhmissä.  
 
Hankkeen aikana käynnistetään sähköisen markkinoinnin toimenpideohjelma, 
jonka myötä venäläisen internetmarkkinoinnin osaaminen Kymenlaaksossa 
vahvistuu, matkustajamäärät ja tax free –kaupan määrä kasvavat, matkailijat 
viipyvät maakunnassa pidempään. 

 
   Cursor Oy hakee hankkeelle 37 563 €:n rahoitusta vuoden 2013 seutubudje-

tista ja varautumista 24 731 €:n rahoitukseen vuoden 2014 seutubudjetista.  

 

 

BUDJETTISUUNNITELMA (hankkeen tai osatoteutusprojektin, jolle rahoitusta haetaan) 

Rahoittaja 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Kymenlaakson liitto (EAKR) 168814 84186  253000 

Yksityinen rahoitus 15680 8820  24500 

Muu kuntarahoitus 61440 30560  92000 

     

K-H seudun kehra 37563 24731  62294 

K-H seudun seutubudjetti 37563 24731  62294 

Yhteensä 321060 173028  494088 

 

Kustannukset 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Henkilöstökustannukset 133500 66700  200200 

Ostopalvelut 153900 89398  243298 

Matkakustannukset 10600 6400  17000 

Vuokrakustannukset 16260 6880  23140 

Toimistokulut 6800 3650  10450 

     

Yhteensä 321060 173028  494088 
 

 
./. Liitteenä Kymenlaakso Venäjän verkossa - Matkailun informaatiotoiminnot 

venäläisille matkailijoille –hankkeen Kotkan-Haminan seudun osatoteu-
tusosuuden projektisuunnitelma 
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 Ehdotus:   Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Kymenlaakso Venäjän verkossa - Matkai-

lun informaatiotoiminnot venäläisille matkailijoille –hanketta 37 563 €:lla vuo-
den 2013 seutubudjetista, varautuu rahoittamaan hanketta 2014 ja antaa 
hankkeen käynnistymisen seutuvaltuuston tietoon. 

  
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote:  Birthe Suni, Cursor Oy 
 
  __________ 
     
Seutuvaliokunta 3.3.2014  

 
Kymenlaakso Venäjän verkossa -hanke hakee siirtoa vuoden 2013 seutubud-
jetista 2 644,11 € vuodelle 2014 ja uutta rahoitusta vuoden 2014 24 731,00 €, 
yhteensä 27 375,11 €. 

 
 ./. Hankkeen hakemus on liitteenä. 
 

Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää siirtää Kymenlaakso Venäjän verkossa -hankkeen 
vuonna 2013 käyttämättä jääneen osuuden 2 644,11 € käytettäväksi vuonna 
2014 ja rahoittaa hanketta vuoden 2014 seutubudjetista 24 731,00 €:lla, yh-
teensä enintään 27 375,11 €. 

 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote:  Katja Gorelkina, Cursor Oy 
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20 § 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 kehittämishank-
keista 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 määritte-
ly. Yhdessä määritellyillä viesteillä ja toimintamallilla saadaan aikaan tuloksel-
lisempaa 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 vahvis-
taminen maakunnallinen viestintäyhteistyö huomioiden.  
 
7.) Myyntiportfoliot erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja –kohteista yhteis-
työssä Myynti-Cursorin kanssa. 
 

Hankkeen toteuttamissuunnitelma: 
 

2013  
• Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvän toimintamallin suunnittelu ja raken-

taminen. 
• 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. 
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• Seudun elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden mukainen viestin-
tä.  

• Vähintään yksi kohdennettu, määriteltyjen elinkeinoviestinnän kärkien ja ta-
voitteiden mukainen viestintäkampanja. 

• Myyntiportfoliot erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja –kohteista yhteis-
työssä 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 rahoitta-
maan hanketta vuonna 2014, enintään yhteensä 32 000 €:lla. 

 
 Asian käsittely: 

 
Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli asiaa. Käytiin keskuste-
lua. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  __________ 
     
 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014  

 
Kaakko Kasvuun! – viestintä -hanke hakee siirtoa vuoden 2013 seutubudje-
tista 8 134,62 € vuodelle 2014 ja uutta rahoitusta vuoden 2014 20 800,00 €, 
yhteensä 28 934,62 €. 
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Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää Kaakko Kasvuun! – viestintä -hankkeen 

vuonna 2013 käyttämättä jääneen osuuden 8 134,62 € käytettäväksi vuonna 
2014 ja rahoittaa hanketta vuoden 2014 seutubudjetista 20 800,00 €:lla, yh-
teensä enintään 28 934,62 €. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  
 
 Ote: Harri Eela, Cursor Oy
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21 § Muuttajan palvelut –hanke 

  
Seutuvaliokunta 27.1.2012 

 
Muuttajan palvelut –hanke tekee Kotkan-Haminan seudun kuntia tunnetuksi 
hyvänä asuinseutuna potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Juurensa 
hankkeella on Kotkan kaupungin Asu Kotkassa –hankkeessa, joka 2000-
luvun alussa laajeni seudulliseksi Cursorin toimintana. Vuosien aikana työ-
muotoina ovat olleet messuesiintymiset, viestintä- ja markkinointimateriaali, 
rekrytointikampanjat (erillinen Ulos purkista –kampanja) ja tutkimukset. Muut-
tajan palveluja on rahoitettu ensin erillishankkeella ja sittemmin Kotkan-
Haminan seudun aluekeskusohjelman (AKO) sekä Alueellisen koheesio- ja 
kilpailukykyohjelman (KOKO) rahoituksella. Vuosittainen toimintabudjetti on 
ollut 23 000 – 70 000 €. 

 
Vuodelle 2012 suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm. osallistuminen Oma piha 
12 –messuihin 29.-3.-1.4. Helsingin Messukeskuksessa, seudun lehden (1 
numero) tuottaminen ja jakelu, seudun asuntotonttiesitteen päivittäminen 
messuille sekä messuseinäkkeen uusiminen Kaakko135

o
-brändin mukaisek-

si. Lisäksi Cursorissa on keskusteltu toiminnan ja palvelun kehittämisestä 
kohderyhmänä kansainväliset seudulle muuttajat. Cursorissa on käynnistetty 
hankevalmistelu asiaan liittyen.   

 
BUDJETTISUUNNITELMA 

Rahoittaja 2012 2013 2014 YHTEENSÄ 

Seutubudjetti 20 000 25 000 25 000 70 000 

Kotkan kaupunki 2 500    

Yhteensä 22 500 25 000 25 000 70 000 

 
    
  Rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

Tässä vaiheessa muuttajan palveluja on tarkoitus toteuttaa erillishankkeena, 
mutta pyritään löytämään muuttajan palvelujen jatkokehittämiseen sopivaa 
hankerahoitusta. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Muuttajan palvelut –hanketta 20 000 €:lla 

Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 seutubudjetista.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote: Birthe Suni/Cursor Oy 
  __________ 
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Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Muuttajan palvelut –hankkeessa on vuonna 2012 mm. osallistuttu Oma Piha 
2012 –messuihin, julkaistu Kaakko135

o
-seutulehti, päivitetty Kotkan-Haminan 

seudun asuntotonttiesite ja tehty kysely seudun kiinteistönvälittäjille. 

 
Vuonna 2013 on tarkoitus mm. tuottaa englannin- ja venäjänkieliset esitteet 
(painettu ja internet) asumisesta Kotkan-Haminan seudulla, Kaakko135

o
-

seutulehti, Kotkan-Haminan seudun asuntotontit –esite ja uudistaa internetsi-
vuja. 

 
Muuttajan palvelut –hanke hakee siirtoa vuoden 2012 seutubudjetista 
8 670,42 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 25 000,00 €, yh-
teensä 33 670,42 €. 
  

  Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää Muuttajan palvelut -hankkeen vuonna 2013 
käyttämättä jääneen osuuden 8 670,42 € käytettäväksi vuonna 2013 ja ra-
hoittaa 25 000,00 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 33 670,42 €.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Birthe Suni, Cursor Oy 

 
  __________ 
   

 
Seutuvaliokunta 14.11.2013 

 
Muuttajan palvelut –hanke hakee Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 seu-
tubudjetista 25 000 € messuesiintymiseen sekä painettuun ja sähköiseen 
markkinointimateriaaliin. Käyttö täsmentyy hankkeen ohjausryhmässä.  
Tilinpäätöksen yhteydessä helmi-maaliskuussa 2014 täsmentyy, jääkö vuo-
den 2013 rahoitusta siirtymään käytettäväksi vuodelle 2014. 

 
./. Liitteenä rahoitushakemus Muuttajan palvelut vuonna 2014. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Muuttajan palvelut –hanketta 25 000 €:lla 

vuoden 2014 budjetista ja oikeuttaa siirtämään mahdollisen vuoden 2013 
budjetista käyttämättä jääneen osuuden vuonna 2014. 

 
   
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  __________ 
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Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Seutuvaliokunta hyväksyi 14.11.2013 kokouksessa Muuttajan palvelujen siir-
  ron vuodelta 2013 ja 25 000 €:n rahoituksen vuoden 2014 budjetista. Curso-
  rin tilinpäätöksessä siirron määräksi vuodelta 2013 on varmistunut 4 312,24 
  €. 
 
 ./. Liitteenä hankkeen rahoitushakemus. 
 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 
 Ote: Tuija Pellikka, Cursor Oy 
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22 § Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK - ARTU 

 
Seutuvaliokunta 31.10.2011 
 

 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta on 17.2.2010 (18 §) päättänyt asettaa ta-
voitteeksi koko Etelä-Kymenlaaksoa koskevan yhteisen turvallisuussuunni-
telman aikaansaamisen ja suosittanut, että kunnat työstävät turvallisuus-
suunnitelmaa yhdessä. Kunnat ovat ilmoittaneet omat edustajansa turvalli-
suustyöryhmää työstävään työryhmään.  

 
 Seutuvaliokunnan 2.11.2010 kokouksessa (96 §) asiaan on seutuvaliokunnan 

varapuheenjohtaja Hannu Muhosen aloitteesta palattu ja annettua kaupun-
ginsihteeri Raino Hassiselle tehtäväksi koolle turvallisuussuunnitelmaa työs-
tävä työryhmä.  

 
 Seutuvaliokunnan kokouksessa 13.1.2011 (5 §) on merkitty tiedoksi kaupun-

ginsihteeri Raino Hassisen selvitys asian valmisteluista Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulun kanssa.  

 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta hankkeelle Etelä-
Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU. Hankkeen pää-
tavoitteina on  
1) laatia turvallisuussuunnitelma sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti 
Etelä-Kymenlaakson kuntiin,  
2) jalkauttaa ohjelma käytäntöön ja  
3) tuottaa tiedot päivittyvään valtakunnalliseen ARTU-ohjelman (Arjen turvalli-
suus) toimintamalliin. 

 
  Hankkeen rahoitussuunnitelma 

 
Rahoittaja 2012 2013 YHTEENSÄ 
Cursor / Seutuvaliokunta 33 000 34 000 67 000 
Haminan kaupunki 10 750 10 750 21 500 
Kotkan kaupunki 27 400 27 400 54 800 
Miehikkälän kunta 1 100 1 100 2 200 
Pyhtään kunta 2 700 2 700 5 400 
Virolahden kunta  1 750 1 750 3 500 
Yhteensä  76 700 77 700 154 400 

 
 
./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU:n 

rahoitushakemus ja projektisuunnitelma. 
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Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä tiedoksi saadun hakemuksen.  

Rahoitushakemukseen palataan alkuvuodesta 2012, kun Kotkan-Haminan 
seudun KOKO:n vuoden 2012 budjetti ja Kotkan-Haminan seutubudjetti vuo-
delle 2012 ovat tiedossa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 
Ote: Hilkka Dufva/Kymenlaakson AMK 
 Seija Aalto/Kymenlaakson AMK 
 Raino Hassinen/Kotkan kaupunki 
 Virolahden kunnanhallitus 
 Miehikkälän kunnanhallitus 
 Pyhtään kunta 
 Haminan kaupunki 

 
  ___________________ 
  
 
Seutuvaliokunta 14.2.2012 

 
  Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK-ARTU –hankkeelle 

haetaan 33 000 € vuoden 2012 seutubudjetista ja 34 000 € vuoden 2013 seu-
tubudjetista.  

 
 ./. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK-ARTU –hankkeen 

päivitetty projektisuunnitelma on liitteenä.  

  
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 30 000 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 

2012 seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuonna 34 000 € 
edellyttäen, että Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 talousarviossa vara-
taan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
 

Ote: Hilkka Dufva/ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 Seija Aalto/ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

Mari Heijari/Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 Raino Hassinen/Kotkan kaupunki 
 Virolahden kunnanhallitus 
 Miehikkälän kunnanhallitus 
 Haminan kaupunginhallitus 

 
  __________ 
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Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU –hanke on 
vuonna 2012 työstänyt mm. riskianalyysiä ja hankkeen seurannan arviointikri-
teerejä. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen on turvallisuussuunnitelman 
laatiminen kuntalähtöisesti mm. viiden kunnan asukkaiden turvallisuus-
kyselyillä ja ottamalla kolmas sektori mukaan turvallisuusanalyysiin ja –
työhön. Opinnäytetöitä on syntynyt 2 kappaletta, ja useita on työn alla. 
 
Vuonna 2013 valmistuvat riskianalyysit, turvallisuussuunnitelma ja siitä johde-
tut toimenpide-ehdotukset. Loppuvuodesta 2013 järjestetään Kotkassa valta-
kunnallinen turvallisuusseminaari. 
 
Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee siir-
toa vuoden 2012 seutubudjetista 13 493,93 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitus-
ta vuoden 2013 budjetista 34 000,00 €, yhteensä 47 493,93 €. 

 
  Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuus-
suunnitelma, EK - ARTU -hankkeen vuonna 2013 käyttämättä jääneen osuu-
den 13 493,93 € käytettäväksi vuonna 2013 ja rahoittaa 34 000,00 €:lla vuo-
den 2013 seutubudjetista, yhteensä 47 493,93 €.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Päivi Okuoqume, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

  __________ 
    
Seutuvaliokunta 3.3.2014 

 
  Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee siir-
  toa vuoden 2013 seutubudjetista 5 476,86 € vuodelle 2014. Turvallisuussuun-
  nitelman oli määrä valmistus vuonna 2013, mutta hankkeen ohjausryhmä 
  katsoi, ettei se vielä ollut valmis, ja päätti jatkaa hanketta 28.2.2014 asti. 
 
  Hanke ei ole toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaan mm. hankkee-
  seen osallistuvien henkilöiden osalta. 
  
  EK-ARTU-hankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.2.2014 hyväksynyt 
  turvallisuussuunnitelman, lähettää sen seutuvaliokunnan – valtuuston kautta 
  seudun kuntien hyväksymistä ja toimeenpanoa varten. 
 
  Hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että turvallisuustyön käynnistämiseksi ja 
  turvallisuustoimenpiteiden toimeenpanoksi tulee jokaisen Etelä- 
  Kymenlaakson kunnan vuosien 2014–2016 aikana 

  -valita turvallisuussuunnitelmasta vähintään 3-4 mielestään tärkeintä paino-
  aluetta, johon kunta haluaa kohdistaa turvallisuustoimenpiteitä, 
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  -tehdä yhteistyötä yli kunta- ja sektorirajojen turvallisuussuunnitelman toi-
  menpiteiden toteuttamiseksi, etenkin toimenpiteissä, jotka kohdentuvat koko 
  seudulle, 
  -vastuuttaa valitsemansa toimenpiteet ja hakea toteutukseen mukaan tarvit-
  tavat yhteistyötahot, 
  -varata toimenpiteelle riittävät resurssit ja 
  -seurata valittujen toimenpiteiden toteutumista puolivuosittain.  
   
  Seutuvaliokunta toimisi turvallisuustyön ohjausryhmänä. 

 
 ./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma valtuustokaudelle 
  2013–2016 ja projektipäällikkö Päivi Oguokumen saatekirje kunnille.  
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää vuodelta 2013 käyttämättä jääneen 5 476,86 
  € käyttöön vuodelle 2014. Seutuvaliokunta esittää seudun seutuvaltuustolle ja 
  edelleen seudun kunnille Etelä-Kymen turvallisuussuunnitelman hyväksymis-
  tä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote: Päivi Okuogume, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
  Markku Huhtinen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
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23 § Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 

   

   
Seutuvaliokunta 3.3.2014 

 
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista on vuosina 2008–2013 myönnetty 
Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelmalle ja sen jatkona Etelä-
Kymenlaakson kotouttamisohjelmalle rahoitusta yhteensä n.  
110 000 €. Viime rahoituspäätös on tehty 26.2.2013, jolloin seutuvaliokunta 
päätti siirtää vuodelta 2012 käyttämättä jääneen 11 140,08 €, vuodelle 2013 
ja rahoittaa vielä 22 819,92 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 
33 960 €. 
 
Kotkan sosiaalijohtaja Heli Sahala on lähettänyt seutuvaliokunnalle rahoitus-
hakemuksen Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelmalle, jossa anotaan 
vuonna 2013 käyttämättä jääneen 14 880 €:n siirtoa vuodelle 2014 ja uutta 
rahoitusta 5 000 € vuoden 2014 seutubudjetista, yhteensä 19 880 €. 
 
Hakemuksen mukaan rahoitus käytetään mm. Virkaneuvon toiminnan juurrut-
tamiseen, koulutukseen ja materiaalin kääntämiseen. Henkilöstön palkkaku-
luihin rahaa ei haeta. Vuonna 2013 Virkaneuvon käyttäjät ovat olleet pääosin 
kotkalaisia. 

 
./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman rahoitushakemus ja pyy-

detyt täydennykset hakemukseen.   

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta toteaa, että seutubudjetti on tarkoitettu kuntaosuudeksi mm. 

EU-hankkeisiin sekä sellaisiin seudullisiin hankkeisiin, jotka hyödyttävät koko 
seutua. Kyseessä ei ole hanke, vaan Kotkan sosiaali- ja terveystoimen alai-
suuteen kuuluvan Virkaneuvon kulujen tasaaminen seutubudjetista. Erittäin 
tiukan seutubudjetin vuoksi seutuvaliokunta päättää olla rahoittamatta ehdo-
tettua hanketta. 

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

 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Innovi ry hakee rahoitusta WestCare-hankkeelle.  Hankkeen tarkoituksena 
  on toteuttaa kysely Karjalan tasavallassa, Leningradin alueen ja Pietarin 
  kaupungin asukkailta, mitä erityisesti hoiva- ja terveysalan palveluja he 
  haluaisivat käyttää matkustaessaan Suomeen. Hankkeen budjetti on 
  22 450 €, joka tulisi kokonaisuudessaan seutubudjetista. 
 
 ./. Liitteenä Innovi ry:n rahoitushakemus, WestCare kartoituksen selvitys ja 
  Innovi ry:n esite 2014. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta toteaa, että seutubudjetti on tarkoitettu kuntaosuudeksi 
  mm. EU-hankkeisiin sekä sellaisiin seudullisiin hankkeisiin, jotka hyödyttä-
  vät koko seutua. Erittäin tiukan seutubudjetin vuoksi seutuvaliokunta päät-
  tää olla rahoittamatta ehdotettua hanketta. 
 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  
 
 Ote: Pekka Kivilahti, Innovi ry 
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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 seudul-
lisille 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 yleiskaava-
työn käynnistyttyä seudun kunnat voisivat yhä jatkaa rahoitusta 1 €/asukas. 
Tämä rahoitus kohdennetaan seudun strategiseen yleiskaavatyöhön, jota py-
ritään 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 yhdisty-

misselvityksestä 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 strate-
gisen yleiskaavan valmisteluun enää nykyisellä rakennerahastokaudella. Ra-
kennerahastokausi 2014–2020 käynnistynee Suomessa vasta lähempänä ke-
sää 2014. Näin ollen Kassu-työryhmän arviona on, että strateginen yleiskaa-
vatyö 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 tulopoh-
jaksi 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, mi-
ten seutubudjetista rahoitettavat hankkeet ovat toteutuneet vuonna 2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä Kotkan-Haminan seudun alusta-

van budjetin vuodelle 2014 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. Lo-
pulliseen 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, mi-
ten seutubudjetista rahoitettavat hankkeet ovat toteutuneet vuonna 2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy Kotkan-Haminan seudun alustavan budjetin vuodel-

le 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. 
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  Annika Aalto-Partanen oli kiinnostunut vuoden 2013 budjetin toteutumasta, 
  esimerkiksi syyskuun loppuun asti. Hän myös kysyi, miksi budjetti on tehty 
  miinusmerkkiseksi.  
  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. 
 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Vuoden 2013 seutubudjetin toteutuma on valmistunut. Vuosi oli 120 000 € 
  alijäämäinen, mikä vaikuttaa myös vuoden 2014 budjettiin. 
 
 ./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetiksi. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetin 
  ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.  
 
 Asian käsittely: 
 
  Seutuvaliokunta keskusteli vuoden 2014 budjetista, joka oli n. 153 000 € ali-
  jäämäinen, kun vuodelta 2013 oli kertynyt n. 120 000 € alijäämää. Keskuste-
  lussa todettiin, että vuonna 2014 säästetään pitämällä vain yksi seutufoorumi 
  ja yksi seutuvaltuuston kokous vähemmän. Uusia hankkeiden rahoittamisesta 
  pidättäydytään vuonna 2014. Vuoden 2014 budjettia karsitaan niin, että se 
  päättyy nollatulokseen, johon ei sisälly vuoden 2013 alijäämä. Vuoden 2013 
  n. 120 000 €:n alijäämä kurotaan vuonna 2015. 
 
 Päätös: Seutuvaliokunta hyväksyi Kotkan-Haminan seudun vuoden 2014 budjetin niin, 

 että vuoden 2014 osalta on nollatulos. Seutuvaliokunta esittää vuoden 2014 
 budjetin seutuvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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26 §  Kotkan-Haminan seudun elinkeinomarkkinoinnin konseptin rakentaminen 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Projektipäällikkö Marjo Luomi, Cursor Oy: 
 
  Kaakko kasvuun! -viestintähankkeessa rakennetaan yhteinen seudun elin-
  keinomarkkinoinnin konsepti, kärkiviestit, visuaalinen ilme ja markkinoin-
  tistrategia. Työ pohjautuu  Kaakko Kasvuun – kasvuohjelmaan 2013-2017, 
  jonka osana ko. prosessi on hyväksytty. Elinkeinomarkkinoinnin  konsep-
  toinnin kumppanina ja käytännön toteuttajana on Place Marketing Oy, 
  joka on toteuttanut lukuisia menestyksekkäitä seutumarkkinoinnin  kam-
  panjoita.  
  Työ on aloitettu vuoden 2014 alussa ja se jatkuu maaliskuussa  
  strategiatyöpajalla, johon kutsutaan mukaan myös seutuvaliokunnan jäse-
  net. Huhtikuussa järjestetään laajempi sisältötyöpaja, johon kutsutaan seu-
  tuvaliokunnan lisäksi myös seutuvaltuusto sekä laajasti elinkeinoelämän 
  vaikuttajia ja yritysten edustajia. Toukokuussa konsepti esitellään kolman-
  nessa työpajassa, jonka jälkeen se viimeistellään. Työ valmistuu kesä-
  kuussa.   
 
  Työpajojen aikataulut:  
  Strategiatyöpaja: maanantai 17.3.2014 iltapäivä 
  Sisältötyöpaja: torstai 24.4.2014 iltapäivä 
  Esittelytyöpaja: keskiviikko 21.5.2014 iltapäivä 
 
 Ehdotus:  Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 
 Ote: Marjo Luomi, Cursor Oy
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27 § Työryhmien työn tulosten esittely 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmien edustajat 
  esittelevät työryhmien työn tuloksia. Työryhmien tulosten esittely pyyde-
  tään fokusoimaan seuraaviin asioihin: 
 
   - Keskeisimmät havainnot nykytilasta, kehittämistarpeista sekä kuntien 
  yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista (eli ei yleistä nykytilan kuvausta, vaan 
  ytimekkäästi keskeisimmät havainnot joilla on merkitystä mahdollisen yh-
  distymisen kannalta) 
  - Arviot yhden kunnan ja kahden kunnan mallien vaikutuksista (hyödyt / 
  haitat sekä esim. palvelujen järjestäminen, palveluverkko, talous)  

  - Mahdolliset muut työryhmän mielestä keskeiset tulokset 
 
  Työryhmien esittelyille ja keskustelulle on aikaa noin 10 – 15 min / työryh-
  mä. Alustava esittelyjärjestys sekä esittelijät: 

 Sosiaali- ja terveystoimi (Jorma Haapanen, Kotka) 
 Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä (Kirsi Hämäläinen, Ha-

 mina) 
 Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi (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) 

 
  Työryhmät esittelevät vastaavanlaisesti työn tuloksia ohjausryhmässä 27.3 
  ja seutuvaltuustossa 1.4. 

 
 Esitys:  Työryhmät ja projektiryhmä käyvät keskustelua työn tuloksista ja mahdolli-
  sista jatkotyötä vaativista kysymyksistä.  

 
 Asian käsittely: 
  Ryhmien puheenjohtajat esittelivät työn tuloksia, minkä perusteella käytiin 
  keskustelua. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  
  Tämän pykälän käsittelyn aikana Olavi Muuronen poistui klo 13.45 ja  
  Hannu Muhonen klo 14.35. 
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28 § Kuntarakenneselvityksen valtuustoseminaarien keskeiset asiat 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  FCG on helmikuun aikana käynyt kuntien valtuustoseminaareissa, joihin 
  on valtuustojen lisäksi kutsuttu kuntien hallitukset, johtoryhmä ja osiin 
  myös henkilöstön edustajat.  Jarkko Majava esittelee kuntakierroksen kes-
  kustelujen keskeiset asiat. 
 

 Esitys:  Projektiryhmä merkitsee asian tiedoksi. 
 
 ./. Liitteenä FCG:n yhteenveto valtuustoseminaarien keskusteluista. 
   
 Päätös: Merkittiin. 

 

 

 

 

 

29 § Kuntien henkilöstö- ja asukastilaisuudet 

 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 

 
  Seudun kuntarakenneselvityksen viestintäsuunnitelmaan sisältyvät jokaisessa 
  kunnassa järjestettävät tilaisuudet asukkaille ja henkilöstölle. Kotkassa ne 
  pidetään 15.4.2014 peräkkäin. Virolahdella henkilöstön tilaisuus on 15.4.2014 
  ja asukastilaisuus 28.4. Muiden kuntien ajankohdista ei ole tietoa. 
 
  Näiden tilaisuuksien järjestäminen ei sisälly FCG Konsulting Oy:n tarjoukseen 
  ja sen pohjalta tehtyyn sopimukseen. Jarkko Majavan/ FCG:n 12.2.2014 
  (sähköposti) tarjouksen mukaan FCG:n edustajan osallistuminen maksaisi 
  1012,50 € / kunta, mikäli molemmat tilaisuudet järjestetään samana päivänä.  

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta keskustelee FCG:n tarjouksesta ja päättää, järjestetäänkö 
  tilaisuudet samalla konseptilla vai järjestääkö kukin kunta ko. tilaisuudet ha-
  luamallaan tavalla. 
 
 Asian käsittely: 
   
  Kokouksessa tuli esille kuntalaistilaisuuksien ajankohdat: 
  10.4. Miehikkälä, paikka täsmentyy, klo 18 
  15.4. Kotka, pääkirjaston auditorio klo 16.30 - 18.30 
  16.4. Hamina, Raatihuone, valtuustosali klo 17 - 19 
  22.4. Pyhtää, Huutjärven koulu (Huutjärventie 56) klo 18 
  28.4. Virolahti, Rajasali (Itätie 1) klo 18 
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  Seutuvaliokunta keskusteli kuntien tarpeesta käyttää FCG:n konsulttityötä ko. 
  tilaisuuksiin. Paikalla olleista kunnista Pyhtää ilmoitti haluavansa konsultin 
  tilaisuuteensa. Haminan tilanne selvitetään. 

 
 Päätös: Seutuvaliokunta päätti, että kunnat järjestävät henkilöstö- ja kuntalaistilaisuu-
  tensa pääosin oman henkilökunnan voimin. Konsulttia käyttää Pyhtää. Hami-
  na tarve vielä selvitetään.
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30 § Seutufoorumin 9.4.2014 alustava ohjelma 

 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 

 
  Kotkan-Haminan seudun seutufoorumi 9.4.2014 on osa seudun kuntara-
  kenneselvitystä. Kotkan Höyrypanimolla järjestettävän tilaisuuden alustava 
  ohjelma on:   
 
  klo 14.30 Kahvi 
  klo 15.00 Avaus, seutuvaltuuston pj. Markku Saastamoinen 
  klo 15.05 Selvityksen tilannekatsaus / FCG 
  klo 15.15 Alatyöryhmien edustajien esitykset oman työryhmän tuloksista (max 
  10 min / esitys) 
  Tauko  
  klo 16.30 Arvio selvityksen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä / FCG 
  (Osallistujien näkemykset kerätään osaksi esitystä esim. Response laitteitta) 
  klo 17.50 Päätössanat /  
  klo 18.00 Päätös  
 
 Esitys:  Seutuvaliokunta merkitsee alustavan ohjelman tiedoksi. 
 
 Päätös:   Merkittiin. 
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31 § 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.  
 
  __________ 
    
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  FCG on luonnostellut seminaarille seuraavanlaisen ohjelman: 
   

12.30 Seminaariosuus 
  

- Avaus / ohjausryhmän puheenjohtaja 
- Kokemus- ja arviointipohjaista tietoa kuntaliitosten toteutuksista ja vaiku-

tuksista / FCG (mm. Aija Tuimala, joka on ollut viranhaltijana mukana 
Hämeenlinnan liitoksesta sekä selvittäjä useissa liitoksissa) 

- Kokemuksia aluelautakunnista ja kuntaliitoksen toteuttamisesta / Case 
Rovaniemi (alustava) 

- Yhteiskeskustelu 
 
  14.15 Seminaarin päätös ja kahvit 
 
  14.30 Ohjausryhmän kokous alkaa, aiheena selvitystulosten esittely ja jatko-
  toimenpide-ehdotukset / FCG 
 
  16.00 Kokouksen päätös 
 
  FCG:n kanssa on ollut keskustelua siitä, että tarkoituksenmukaista olisi kut-
  sua seminaariosuuteen klo 12.30–14.30 myös seutuvaltuusto paikalle. Pai-
  kaksi on varattu Eaglen auditorio. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaltuusto merkitsee tiedoksi seminaarin alustavan ohjelman ja paikan 
  sekä päättää, että seminaariin kutsutaan kuntarakenneselvityksen ohjaus- ja 
  projektiryhmä sekä seutuvaltuusto. 
 
 Päätös: Seutuvaliokunta päätti, että ko. seminaaria ei aikataulusyistä pidetä. Seuraa-
  vassa ohjausryhmässä 27.3.2014 päätetään, pidetäänkö 16.4.2014 ohjaus-
  ryhmän kokous. 
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32 §  Seuraavat kokoukset 
 
Seutuvaliokunta 3.3.2014 
 
  Kuntarakenneselvityksen työsuunnitelman mukaan seuraavat projektiryhmän 

kokoukset ovat 10.4.2014 klo 9-11 ja 23.4.2014 klo 8-10. Jälkimmäinen ajan-
kohta on sähköpostikeskustelussa siirretty ajankohdalle 28.4.2014 klo 11–13, 
joka sopii kaikille seutuvaliokunnan jäsenille, mutta ei seutuvaltuuston puheen-
johtajalle. 

  
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää seuraavat kokoukset. 
 
 Päätös: 10.4.2014 klo 9-11 ja 23.4.2014 klo 8.30–10.30. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 
 


