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Mitä vuodesta 2012 tulee ensimmäisenä mieleen?

erityisesti vuonna 2012 tehtiin monia kansainvälisiä avauksia 

ja toimenpiteitä kotkan-Haminan seudun vetovoimaisuu-

den ja työpaikkojen säilyttämisen hyväksi. kansainvälisen  

kehityksen ja yhteistyön tärkeys korostuu tulevaisuudessa 

entisestään. 

Mikä lämmitti mieltäsi?

tyytyväiset asiakkaat ja suora palaute. Asiakastyytyväisyy-

temme oli 3,29 asteikolla 1–4. syksyllä järjestimme sisäisen 

koulutuspäivän – Cursorin asiakaspäivän, jossa asiakkaat 

kertoivat cursorilaisille, mitkä asiat he ovat kokeneet hyviksi 

ja missä meillä olisi parannettavaa. 

Mitä suurta tapahtui 2012?

Helsinki, turku ja kotkan-Haminan seutu käynnistivät yh-

teisen kehityskäytävähankkeen joulukuussa 2012. Parhail-

laan valmistelussa ovat valtakunnalliset kasvusopimukset ja 

iNkA eli innovatiiviset kaupungit -ohjelmat. 

Valtio-kaupunkiseutuyhteistyö tiivistyy e18-kehitys-

käytävän tiimoilta. tukholma-turku-Helsinki-kotka-Pietari 

-kehityskäytävän ja sitä tukevan e18-moottoritien rakenta-

minen on merkittävässä roolissa seudun vetovoiman kas-

vattamisessa ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä.

Mitä uutta Cursorilla?

Vuoden 2012 aikana uusyrityskeskus vakiintui osaksi Curso-

rin toimintaa. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonta täyttää 

inspectan suomen uusyrityskeskukset (suk) ry:lle myöntä-

män laatusertifikaatin iso 9001/2008 edellytykset. sertifi-

kaatti edellyttää suk:n toimintamallin noudattamista ja sen 

mukaisen neuvontapalvelun tason ylläpitämistä.  

Näkyikö heikko taloustilanne seudulla?

uutisten otsikoista huolimatta seudulle syntyi 391 uutta 

yritystä vuonna 2012. Yrityksiä perustettiin varsinkin raken-

tamisen, kuljetuksen, huolinnan ja rahtauksen, konsultoin-

nin, kahvila- ja ravintolatoiminnan sekä terveyspalveluiden 

toimialoille. Perustetut yritykset jakautuivat seudun kuntien 

osalta seuraavasti: Pyhtää 23 (6 %), kotka 264 (67 %), Hami-

na 77 (20 %), Virolahti 19 (5 %) ja miehikkälä 8 (2 %). Venä-

läisomisteisia uusista yrityksistä oli 63 kpl.

Miten Venäjän tuomat mahdollisuudet näkyivät?

Cursorin kehittämä rubicon on uudenlainen palvelukon-

septi venäläisille sijoittajille ja yrityksille, joka aikovat käyn-

nistää uutta liiketoimintaa suomessa. kuluneena vuonna 

rubicon on päässyt kunnolla vauhtiin ja palvelee myös 

Venäjälle suomen kautta etabloituvia länsimaisia yrityksiä. 

Cursorin marraskuun lopussa järjestämä rubicon Forum 

osoittautui jo ensimmäisellä kerralla erittäin menestyksel-

liseksi. Lisäksi kansainvälisille sijoittajille suunnattu yhteis-

markkinointi Pietarin kanssa käynnistyi komeasti Lontoossa 

marraskuussa.

Lähtikö matkailu lentoon?

Hyvää havinaa on ilmassa. matkailussa seudullisuus vah-

vistuu ja vakiintuu – Cursorin koordinoima kaakko135° 

markkinoi seutua matkailijoille kotimaassa ja 

erityisesti Venäjällä. matkailun puolella 

kehittyy kiinnostavia uusia yrityksiä 

ja matkailukohteita, muun muassa 

suomen mittakaavassa ainutlaatuinen 

leijunta- ja sisäsurffauskeskus sirius 

sport resort.

Ajankohtaista juuri nyt?

Parhaillaan seudulle luo-

daan Cursorin johdolla uut-

ta kasvuohjelmaa, joka on 

aiempia elinkeinostrate-

gioita konkreettisempi vä-

line alueen kehittämiseen. 

kaakko kasvuun – kotkan-

Haminan seudun kasvuohjel-

ma 2013–2017 valmistuu huhti-

kuun 2013 lopussa.

toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Karavirta
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Avainlukuja

Liikevaihto Cursor-konserni 11,0 M€

Tase Cursor-konserni 38,6 M€

Hankesalkku 31,2 M€

Henkilöstö 52

Asiakaskontaktit 4 446 kpl

Seudulle syntyneet työpaikat 922 kpl

Cursor lyhyesti

Mitä?

• kehitämme menestyvää yritystoi-

mintaa kotkan-Haminan seudulla 

• Vahvistamme seudun osaamista, 

kilpailukykyä ja vetovoimaa

Kenelle?

• Palvelemme kotkan-Haminan  

seudulla 

– Aloittavia yrittäjiä 

– toimivia yrityksiä 

– seudulle sijoittuvia yrityksiä

Miten?

• Lähdemme asiakkaidemme näkö-

kulmasta ja tarpeista 

• osaamme yhdistää asiakkaiden 

tarpeet seudun vahvuuksiin ja 

mahdollisuuksiin

• kannustamme luovuuteen 

• kyseenalaistamme olemassa 

olevat ratkaisut

• Haemme onnistumisia yhteistyön 

kauttaPalvelut

• Yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan suunnittelu

• toiminta- ja rahoitusratkaisut

• Yritysneuvonta 

• rahoituksen räätälöinti 

• Yritysmentorointi 

• kehittämistoimenpiteet 

• kansainvälistyminen 

• Yhteismarkkinointi 

• Verkostojen kehittäminen

• omistajanvaihdokset 

• innovaatioiden kehittäminen 

• Liiketoiminnan siirtäminen ja laajentaminen seudulle

• muuttajan palvelut

• toimitilat

Toteutamme 

• seudullisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia

• seutuyhteistyötä ja seudun yhteistä matkailumarkki-

nointia

Cursorin omistavat seudun viisi kuntaa: kotka, Hamina, 

Pyhtää, Virolahti ja miehikkälä yhdessä alueen teollisuusyri-

tysten ja rahoituslaitosten kanssa. Yhtiön suurin omistaja on 

kotkan kaupunki (86,4 %).
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Cursorin palvelut kysyttyjä

Vuonna 2012 Cursor tarjosi yrityksen perustamista suun-

nitteleville neuvontaa henkilökohtaisesti ja inter-

netissä sekä säännöllisesti järjestetyissä 

yhteisneuvontatilaisuuksissa. Cursor 

toimii uusyrityskeskuksena kotkan-

Haminan seudulla, ja aloittavan 

yrittäjän neuvonta on uusyrityskes-

kusten toimintamallin mukaisesti 

laatusertifioitua. 

seudulle syntyi 391 uutta yri-

tystä vuonna 2012. Yrityksiä pe-

rustettiin varsinkin rakentamisen, 

kuljetuksen, huolinnan ja rahtauksen, 

konsultoinnin, kahvila- ja ravintolatoiminnan 

sekä terveyspalveluiden toimialoille. uusista yrityksen pe-

rustajista Cursorin palveluja hyödynsi 49 %.

Uusia sähköisiä palveluita 

Palvelemme yrityksen perustajia ja yrittämisestä kiinnostu-

neita myös netissä katsottavilla neuvontavideoilla. Videot 

perustuvat Cursorin yhteisneuvontatilaisuuksien sisältöön. 

Aiheina ovat muun muassa liiketoiminnan suunnittelu, yrit-

täjäominaisuudet, rahoitus, riskienhallinta, työttömyystur-

va, kirjanpito ja verotus sekä markkinointi.  

Cursor on toteuttanut nettisivuilleen liikeidean pika-

testin, jonka kysymykset käsittelevät yrittäjäominaisuuk-

sia, yrityksen menestymismahdollisuuksia, asiakaskuntaa, 

tuotteita ja palveluita, toimintatapaa, kannattavuutta ja 

tulevaisuutta. Lyhyen ja leikkimielisen pikatestin 

tarkoituksena on kiinnittää huomiota nii-

hin seikkoihin, joita yritystä perustetta-

essa erityisesti on mietittävä ja näin 

auttaa oman yrityksen perustamista 

suunnittelevaa. 

Cursorin tarjoamaan sähköis-

ten palveluiden valikoimaan kuu-

luvat lisäksi liiketoimintaoppaat, 

Yritystulkki®-tietopankki ja rekisteri 

kotkan-Haminan seudun vapaista toi-

mitiloista. tutustu koko palveluvalikoi-

maan osoitteessa www.cursor.fi.

Yhteisneuvontatilaisuudet 

Cursor järjestää yrittämisestä kiinnostuneille säännöllisesti 

yhteisneuvontatilaisuuksia.  teoriaosiossa käsitellään yri-

tyksen perustamisen teoria-asioita. Laskentaosiossa osal-

listuja alkaa opastuksen jälkeen itsenäisesti suunnitella tu-

levan yrityksensä kannattavuutta laskentaohjelman avulla. 

ideasta yritykseksi -koulutustilaisuudet järjestetään 

yhteistyössä kaakkois-suomen eLY-keskuksen kanssa. ti-

laisuuden tavoite on antaa tietoa yrittäjäominaisuuksien ja 

oman liikeidean arvioinnin tueksi, ja se täydentää yhteis-

neuvontatilaisuuden tietopakettia.

Yrityspalvelut

k otkan-Haminan seudun kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaavat 

seudulla menestyksekkäästi toimivat yritykset. tärkeänä teh-

tävänämme on tukea yritysten perustamista sekä kehittämistä ja 

 kasvua.

Aloittavan yrityksen palvelut

Palvelemme  

yrityksen  

perustajia  

myös netissä.
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Halusin tehdä työtä,  
jossa voin toteuttaa  

omia arvojani.
– Maria LänSiMieS

Saimme Cursorilta  
vastaukset jokaiseen  

yrityksen perustamiseen 
liittyvään kysymykseen.

– Hanna PenTTiLä

Yritys Vadelmatarha

Perustamisvuosi 2012

Toimiala eko- ja tapahtumapuoti

Palvelut lasten- ja aikuisten kirppis, 

urheiluvälinedivari, eko & design -putiikki, 

luomukahvio, leikkipaikka, juhlasuunnittelu,  

markkinointi- ja tapahtumasuunnittelu

Yhteystiedot edelfeltinkatu 13, Hovinsaari, 

www.vadelmatarha.fi

5 vuoden päästä franchising-ketju
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Kasvua näkyvissä

satsaukset alueemme kehittämiseen ovat kannattaneet 

ja tuovat tulevaisuudessa merkittäviä tuloksia. Vaikka ta-

loudellinen toimintaympäristö suomessa ja maailmalla on 

ollut yrityksille haastava, rohkeus katsoa tulevaisuuteen on 

ollut merkillepantavaa. Cursor on kumppanitoimijoineen 

tarjonnut monenlaisia neuvonta- ja kehittämiskokonaisuuk-

sia yrityksille. entistä suurempi merkitys haastavassa toi-

mintaympäristössä on verkostojen yhteenlasketulla osaa-

misella – sekä yrittäjän omien että Cursorin verkostojen.

Yhdessä tekeminen on elinehto

e18-kasvukäytävän rakentamisen aloittaminen on lisän-

nyt alueella sijaitsevien ja etenkin ulkopuolisten yritysten 

mielenkiintoa. tie on koettu odotettuna mahdollisuutena 

ja siihen kiinteästi liittyvä Vaalimaan alue on suurine rajan-

ylittäjämäärineen oivallinen tilaisuus saada yritystoimin-

tansa kukoistamaan.  kiinnostus odotettavissa olevaan 

lupaavaan liiketoimintaan on huomattu myös suomen ul-

kopuolella. sijoittajat ja yritykset ovat olleet liikkeellä erit-

täin aktiivisesti. kiinnostuneiden keskuudessa on selkeä 

käsitys siitä, että tuloksellista liiketoimintaa saadaan aikaan 

uudistamalla omaa ajattelumallia toimintaympäristön muu-

toksen ja sen luomien tarpeiden mukaan ja toteuttamalla 

ratkaisuja tarkasti valittujen toimijoiden kanssa.

Omistajanvaihdokset odottavat

Cursor tukee yrityksiä kaikissa vaiheissa, myös omistajan-

vaihdoksissa. Vuoden aikana omistajanvaihdospalveluihin 

tuli yli 100 yhteydenottoa ja käyntiin saatiin 75 omistajan-

vaihdosanalyysia. toteutuneita omistajanvaihdoksia oli 13. 

Vallitseva taloudellinen tilanne aiheutti ymmärrettävää va-

rovaisuutta myös rahoittajissa. omistajanvaihdosmarkkinat 

samoin kuin kaikki muutkin odottavat viestiä taloustilan-

teen selkeytymisestä.

toimivan yrityksen palvelut

Joukkueena tulee hyvää 

 jälkeä!

C ursor haluaa olla tukena yrityksen kai-

kissa vaiheissa ja koordinoi Yritys-suomi 

kotkan-Haminan seutu -verkostoa, johon 

kuuluvat myös kaakkois-suomen eLY-keskus, 

kaakkois-suomen te-toimisto, Finnvera oyj 

Lappeenrannan aluekonttori, ProAgria etelä-

suomi ja BiC kymi ry sekä oppilaitosfooru-

mi. koko verkoston palvelut ovat saatavilla 

kätevästi Cursorin kautta. meillä on lisäksi eri 

organisaatioista ja asiantuntijoista yritysten 

tarpeisiin koottu verkosto, josta löytyy mo-

neen lähtöön kumppani – jolla on vilpitön halu 

olla avuksi.
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uusiutuva energia

C ursorin uusiutuva energia -ohjelma sisältää tuulivoiman, bio-

energian, materiaalien kierrätyksen ja -erottelutekniikan sekä 

muut kestävän kehityksen liiketoiminta-alueet. Pääpaino on tuuli-

energian ja BioA-jalostamon kehittämisessä seudulla. 

BioA – harppauksilla eteenpäin

muiden jätteet ovat toisen leipää -tyyppinen materiaalien 

kierrätykseen ja levän hyödyntämiseen perustuva jalosta-

mokonsepti tuo uutta voimaa teollisuutemme kilpailukyvyn 

parantamiseen. BioA-jalostamon kehittäminen on edennyt 

suurin harppauksin, ja siihen sitoutunut yritysverkosto on 

aktiivinen. 

Bio refine tech -projektiin tuli vuoden aikana yritys-

kumppaneiksi suuryrityksiä puunjalostus-, 

lannoite-, rehu- ja kemianteollisuu-

desta. Projektissa selvitetään BioA-

jalostamon ja paperiteollisuuden 

prosessien synergisiä etuja ja 

tähdätään levän tuottamiseen 

fotobioreaktorissa tavoitteena 

hyödyntää levää lisäravinteissa, 

elintarvikkeissa ja rehuissa.

Vuonna 2012 suunnitellun Al-

gae foods -hankkeen tavoitteena on 

tutkia, siirtyykö omega-3 maitoon ja eläi-

men lihaan, kun eläimen proteiinin lähteenä käy-

tetään mikrolevää. Hanke käynnistyy maaliskuussa 2013. 

Yrityskumppaneiksi mukaan ovat tulossa merkittävät rehun 

ja elintarvikkeiden valmistajat.

Taistelu tuulimyllyjä vastaan

tuulivoiman osalta vuosi oli haasteellinen niin seudulla kuin 

koko euroopassa. taantumakausi iski nuoreen pääoma-

intensiiviseen liiketoimintaan, eikä vuosi 2013 tule ole-

maan yhtään helpompi. suomen tuulivoimarakentamisen 

alkukankeuteen vaikuttavat niin viranomaiset kuin yleinen 

mielipide, huolimatta energiamuodon ympäristöystävälli-

syydestä ja maamme soveltuvuudesta tuulienergian hyö-

dyntämiseen. tulevien sukupolvien sähkö temmataan tuu-

lesta, mutta tuulimyllyjä vastaan taistelevia tahoja riittää. 

ratkaiseva kysymys on: miten sovitamme tuulivoiman aja-

tuksiimme ja kansallismaisemaamme. Näiden kysymysten 

pohtimiseksi järjestimme kesällä 2012 kotkassa maailman 

tuulipäivän, johon osallistui 500 ihmistä.

renewtech-hankkeessa aloitettiin projekti, jossa 

valmistellaan kansallinen merituulivoimala -toimitus-

konseptia. tavoitteena on suunnitella toteutusvalmiiksi 

merituulivoimalatoimitus uudenlaisella perustuksella kil-

pailukykyisenä investointina maalle rakennettavaan tuuli-

voimalaan verrattuna.

Luvallista laivapolttoainetta 

2015 voimaan astuva eu:n rikkidirektiivi kieltää käyttämästä 

nykyisiä laivapolttoaineita. Cursor teetti esiselvityksen rikin-

poistolaitoksesta, joka muokkaa nykyiset laivapolttoaineet 

direktiivin mukaiseksi. rikinpoistolaitoksen markkinointi si-

joittajille aloitettiin syksyllä 2012.

Maailman tuulipäivä kesäkuussa 2012. Lavalla Hanna Pakarinen.  

BioA- 

jalostamon 

kehittäminen on 

edennyt suurin 

harppauksin.
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Elämys  

syntyy  

yhteistyöllä.

Kaakon matkailussa nousukausi 

matkailussa on potentiaalia rakennemuutoksen aiheutta-

man taantuman selättäjänä, ja yhä useampi yrittäjä näkee 

sen menestymisen mahdollisuudet. Vuonna 2012 kotkan-

Haminan seudulla käynnistettiin kaakko135° – Hyvän tuu-

len rannikon markkinointi. ensimmäistä kertaa kotkan-Ha-

minan seudun kunnat ja niissä sijaitsevat matkailuyritykset 

näkyivät yhdessä ja kertoivat monipuolisesta matkailutar-

jonnasta niin kotimaisille kuin itärajalta tuleville matkaili-

joille. 

otimme haltuun uudet viestinnän välineet sähköisessä 

maailmassa ja saimme aikaan selkeitä mitattavia tuloksia, 

esimerkiksi merikeskus Vellamossa vieraili vuoden 2012 

aikana yli 10 % enemmän venäläisiä matkailijoita kuin ai-

kaisemmin.

toteutimme seudullisen matkailun markkinointiin verk-

kopalvelun www.kaakko135.fi ja sen tueksi esitteitä, 

lehtimainontaa ja monipuolista sähköistä 

markkinointia. Pelkkä viestintä ei kuiten-

kaan riitä – meillä tulee olla sisältöä, 

joka tukee matkailijan kokonais-

valtaista elämystä. tämä elämys 

syntyy yhteistyöllä. Yhteistyön 

edellytysten parantaminen, laadul-

linen kehittäminen, hyvät sisällöt 

ja oikein toteutettu viestintä siten, 

matkailu ja tapahtumat

C ursorin tavoitteena on kehittää seudun matkailuelinkeinoa 

kestävästi ja pitkäjänteisesti yhteistyössä alan yritysten kanssa. 

seutumme sijainti ja e18-tie tuovat meidät entistä helpommin saavu-

tettavaksi sekä lännestä että idästä.

että matkailu- ja tapahtumatuotanto seudullamme kehittyy 

kestävästi ja paikallinenkin väestö voi hyvin, on Cursorin 

tavoite. 

Korkean profiilin kohteita

Vuonna 2012 Cursor oli mukana toteuttamassa sirius sport 

resortin liiketoiminnan kehittämistä, joka konkretisoituu 

kohteen avautumiseen kesäkuussa 2013. tämä uudenlai-

nen kohde herättää varmasti myös kansainvälistä kiinnos-

tusta. 

Lisäksi olimme luomassa Langinkosken keisarillisen 

kalastusmajan kehittämissuunnitelmaa, jonka avulla yksi 

kaakon suosituimmista kohteista remontoidaan vuosina 

2012–2014.

eräs seudun vetovoimatekijä on luontomatkailu, ja Cursor 

on vahvasti mukana myös sen kehittämisessä. 2012 toteu-

tetulla kalastusmatkailun kehittämishankkeella kalas-

tusmatkailuyritysten liikevaihto on lähtenyt 

nousuun. Lisäksi käynnistimme matkai-

lijoille suunnattujen luontoreittien 

kehittämisen, jolla luodaan edelly-

tyksiä sille, että vuonna 2014 meillä 

on monipuoliset reitistöt sekä me-

lojille, pyöräilijöille että vaeltajille. 

suunnitelmien toteutumista varmis-

tetaan kannattavuustutkimuksilla.
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Yritys sirius sport resort

Perustamisvuosi 2008

Toimiala matkailu

Palvelut ilmaleijunta, sisäsurffaus, 

kokoustilat, ravintola, kahvila 

shampanjabaari, myymälä

Yhteystiedot kotitie 10, Pyhtää,  

www.siriussport.fi

Tulevaisuus keskus aukeaa kesäkuussa 

2013, ja siitä odotetaan menestystä.

Cursor tarjosi  
laadukasta  
neuvontaa  

sijoittumiseen.
– Vera iLoMäki

Suurien matkailu- 
investointien aika 

seudulle on alkanut.
– Vera iLoMäki
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E18-havainnekuva. kuva Liikennevirasto/Vianova

Seudun  

yrittäjyys- 

ilmapiiri  

vahvistuu.

Yrittäjyys kukoistaa

kymenlaakson Y4-projekti (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnas-

sa Yhteistyöllä) kehittää yhteistyötä niin yrittäjien kesken 

kuin yrittäjien, kunnan päättäjien ja kuntalaistenkin välillä. 

tavoitteena on kehittää kymenlaaksoa menestyvänä maa-

kuntana, joka arvostaa, motivoi ja kannustaa kestäville ar-

voille perustuvaa yrittäjyyttä, yrittäjämäistä työntekoa sekä 

innovatiivisuutta. Hanke vastaa muun muassa palvelutuo-

tannon avaamisesta kilpailulle, julkisten hankintojen jär-

keistämisestä ja yritysvaikutusten arvioinnista päätöksente-

ossa kyseenalaistamalla nykyiset toimintatavat ja 

kehittämällä niitä. 

esimerkkinä onnistuneesta oh-

jelmasta olkoon alkuvuodesta 2012 

päättynyt teknologian kasvuohjelma 

technogrow, joka tuotti yhteensä 

265 työpaikkaa. 

seudun yrittäjyysilmapiiri vah-

vistuu, ja seudulla on toimiva yrittä-

jyyskasvatus. Yes-yrittäjyyskasvatus on 

opettajille suunnattu palvelu, joka tukee 

opetushallituksen antamia yrittäjyyskasvatuksen oh-

jeita. siitä on tullut tärkeä osa seudun opetustoimea.

E18-tie – pohjoinen kasvukäytävä

uusi rakenteilla oleva e18-moottoritie tarjoaa koko seudul-

le elinkeinomahdollisuuksia. matkailijavirtojen on ennus-

tettu kasvavan jopa 10-kertaisiksi vuoteen 2020 mennessä. 

kasvukäytävä antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri-

laisille kaupan palveluille, matkailulle, logistiikalle ja teol-

lisuudelle. Parantuneista ja kasvavista palveluista hyötyvät 

myös seudun asukkaat. 

e18-tiehanke on yksi suomen hallituksen nimeämistä 

päähankkeista. Cursor on nimetty vastaamaan kasvu- ja 

kasvu ja kansainvälistyminen

s eudun kehittyminen riippuu suurelta osin pk-yritysten kehitty-

misestä ja erilaisten palvelukokonaisuuksien hallinnasta. Curso-

rin tavoitteena on auttaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään 

suunni tellusti. 

kehityskäytävään liittyvien hankkeiden valmistelusta ja toi-

menpiteiden toteuttamisesta.

Kansainvälisyyttä Brysselin kautta

kymenlaakson pk-yritysten innovatiivisten kansainvälisty-

mishankkeiden edistäjä BiC kymi tarjoaa polun kansain-

välisiin hankkeisiin yhdessä kymenlaakson ammattikor-

keakoulun kanssa. Vuonna 2012 BiC kymin toiminnassa 

oli keskeistä uuden round table -toimintamallin pilotointi, 

jossa toteutettiin innovatiivisia toimeksiantoja etsimällä 

maakunnan omiin intresseihin istuvia eurooppalaisia han-

keideoita ja -partnereita sekä tehostettiin kahdensuuntais-

ta tiedonkulkua maakunnan ja Brysselin välillä. Yhteistyös-

sä merkittävässä roolissa oli Helsinki eu-toimisto, joka on 

Brysselissä sijaitseva useiden yhteistyötahojen, mukaan 

lukien kymenlaakson liitto, yhteinen aluetoimisto.
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Venäjältä Suomeen – Rubicon

Vuonna 2012 venäläisyrittäjille suunnattu rubicon-palve-

lukonsepti alkoi hahmottua. toiminnan keskeisin väline on 

rubicon-sivusto (www.rubicon.fi), jonka kautta venäläisyrit-

täjät löytävät palveluita, kontakteja ja tietoa. konseptin 

ympärille alkoi rakentua myös verkosto palveluntarjoajista, 

jotka uskovat löytävänsä asiakkaita rubiconin kontaktien 

avulla. rubicon oli myös esillä ja asiakkaidensa tukena ta-

pahtumissa ja messuilla moskovassa, Pietarissa, Lontoossa, 

tampereella ja Helsingissä.

Vuoden loppuhuipennuksena ensimmäiseen rubicon-

foorumiin kotkaan saapui yli kaksi sataa osallistujaa. suurin 

osa tapahtuman osallistujista oli venäläisyrittäjiä, jotka ovat 

kiinnostuneita suomen turvallisesta yrityskulttuurista las-

keutumisalustana euroopan tai koko maailman markkinoil-

le. Pääosa oli innovatiivisia kasvuyrityksiä Pietarin alueelta, 

muun muassa biotekniikan, logistiikan, kiinteistösijoittami-

sen ja matkailun aloilta. tapahtuma oli menestys, joten ru-

bicon Forum 2013 -tapahtuman odotukset ovat korkealla.

Venäjä

V enäjä-painopisteohjelma auttaa venäläisiä yrityksiä etabloitu-

maan seudulle ja tukee paikallisten yritysten kansainvälistymistä 

Venäjän markkinoille. Lisäksi tuemme omistajakuntiemme Venäjä-

toimintoja.

Suomesta Venäjälle

Palvelualan kiinnostus Venäjää kohtaan lisääntyi. Venäjän 

kielen koulutuksia pidettiin kotkassa, Haminassa ja Virolah-

della, minkä lisäksi yritykset saivat eri tilaisuuksissa tietoa 

muun muassa venäläisten palvelemisesta ja verkkomark-

kinoinnista. Järjestimme valmistavalle teollisuudelle ja 

iCt-alalle moskovassa, Pietarissa ja Helsingissä kontaktiti-

laisuuksia ja messutapahtumia, joissa yritykset saivat suo-

ria kontakteja jälleenmyyjiin, asiakkaisiin ja alihankkijoihin. 

uusiutuvan energian yritykset osallistuivat seminaareihin ja 

muihin tilaisuuksiin kööpenhaminassa, moskovassa ja Pie-

tarissa. Vuosi osoitti, että kotkan-Haminan seudulla on kor-

keatasoista osaamista, jota kannattaa hyödyntää Venäjän 

kasvavilla markkinoilla. 

Vuonna 2012 Cursor kokosi etelä-suomen osaamista, 

liiketoimintaa, ympäristökysymyksiä, työllisyyttä, investoin-

teja ja kasvua tukevan tukholma-turku-Helsinki-kotka-Pie-

tari -kehityskäytävä-hankkeen. sen ensimmäiseen vaiheen 

toteutukseen saimme partnereiksi Helsingin ja turun. Li-

sääntyvien tavara-, ihmis- ja pääomavirtojen hyödyntämi-

sessä on selkeä Venäjä-painotus, joka on Cursorin osaamis-

aluetta.Rubicon Forum marraskuussa 2012. kuva Jukka koskinen
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Playan toimintaan 

kuuluu parhaiden 

käytäntöjen 

luominen ja 

jakaminen.

Peliyrittäjät kansainvälistyvät

Peliteollisuuden klusterin kehittämi-

nen on jatkunut vahvana. Peliklus-

teri Playa Game industry Hubin 

brändiä on kehitetty alueelli-

sesti, kansallisesti ja kansainvä-

lisesti, ja sen tunnettuus on 

kehittynyt myönteisesti. Playan 

toimintaan kuuluu peliliike-

toimintalähtöinen yrittäjyysval-

mennus sekä parhaiden käytäntö-

jen luominen ja niiden testaaminen 

käytännössä. Playan toiminnassa on ollut 

mukana 17 yritystä, joista vuonna 2012 perustettuja on 5. 

Peliyritykset työllistävät alueella jo yli 100 henkilöä.

Playa on osallistunut ja näkynyt aktiivisesti yhdessä alu-

een peliyritysten kanssa useissa keskeisissä kansainvälisis-

sä pelialan tapahtumissa kuten GDC / Game Connection 

usA san Francisco, Nordic Game malmö, e3 Los Angeles, 

Gamescom köln ja Game Connection Pariisi. Playa on tii-

vistänyt yhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaisten peli-

teollisuuden verkostojen kanssa kuten Neogames, iGDA ja 

Game industry support Group. toiminnasta on saatu 

hyviä tuloksia ja oppeja peliklusterin vahvista-

miseksi alueella.

iCt:n soveltaminen

C ursorin iCt-ohjelma keskittyy kansainvälistymispotentiaalia 

omaaviin kehittymis- ja kasvuhaluisiin yhtiöihin, uusiin markki-

nainnovaatioihin sekä kansainvälisten verkostojen hyödyntämiseen.

Yhteistyöllä uusia palveluja

Vuonna 2012 päättyneen Digiservi-

ce-hankkeen tavoite oli uusien di-

gitaalisten tuotteiden ja palvelui-

den kehittäminen muun muassa 

terveydenhuollon tarpeisiin, 

pelillistämisen soveltamiseen ja 

muiden korkeaa kaupallista po-

tentiaalia omaavien palveluiden 

kehittämiseen. 

Vuoden 2012 lopussa päättyi 

myös tuottajaverkostot-hanke, jonka 

avulla kehitettiin useita yritysverkostoja, jotka 

ovat toimineet Playa-yhteisön ja Venture Gym -kiihdyttä-

mön perustana. 

Lähtökohdaksi Start-up kasvuyrittäjyys 

Vuoden 2012 aikana taloudellisen epävarmuuden lisään-

tyessä kiinnitettiin erityisesti huomiota aloittavien iCt-yri-

tysten kansainvälisten toimintaedellytysten kehittämiseen. 

uuden start-up & spin-off Factory -hankkeen ja yrityskiih-

dyttämö Venture Gymin suunnitteleman yrityskiihdytysoh-

jelman avulla kiihdytettiin 12 yritystä, joista osa on jo 

saanut merkittävää rahoitusta ja luonut alueel-

le työpaikkoja. 

Playa Game Industry Hub on yhteinen markkinointibrändi  

kaakkoissuomalaisen peliteollisuuden toimijoille.
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Yritys suomen ostohyvitys oy

Toimiala ryhmähyödyt

Palvelut bonusta verkko-ostoksista, 

mukana yli 400 verkkokauppaa 

Yhteystiedot www.ostohyvitys.fi

Tavoite olla kolmen suosituimman 

suomalaisen kanta-asiakasohjelman 

joukossa

Haasteellisinta on 
hallita sekä lyhyen 

että pitkän aikavälin 
tavoitteita.

– LaSSe JärVinen

Cursorin Venture 
Gymin ansiosta  

kolminkertaistimme 
kasvuvauhtimme.

– LaSSe JärVinen
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Terveyspalvelut murroksessa

Väestö-, kunta- ja palvelurakenteen muutokset asettavat 

haasteita terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiselle 

ja kehittämiselle.  sosiaali- ja terveysalan henkilöstön elä-

köitymisen, vanhusikäluokkien kasvamisen ja lisääntyneen 

palvelutarpeen vaikutuksesta sosiaali- ja terveysalalla arvi-

oidaan olevan vuonna 2025 vähintään 20  000 työntekijän 

vaje. kunnat eivät yksin kykene järjestämään tarvittavia 

sote-palveluita tulevaisuudessa vaan tarvitaan tiivistä yh-

teistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä 

sekä uusia, innovatiivisia tuotantomalleja ja palveluita. 

Liike on lääke

sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta voidaan ennaltaeh-

käistä tai lykätä elintapamuutoksilla. Liikunta yhdistettynä 

muihin terveyttä edistäviin elintapoihin on keskeinen tekijä 

useiden pitkäaikaissairauksien, kuten sydän- ja verisuoni-

tautien, tyypin 2 diabeteksen, keuhkosairauksien, tuki- ja lii-

kuntaelinsairauksien ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä. 

Vuonna 2012 käynnistyi kahdeksan osahankkeen 

muodostama ylimaakunnallinen Liikettä!-hanke, jonka 

tavoitteena on liikunta- ja hyvinvointialan liiketoiminnan 

kehittäminen ja uusien yhteistyömallien synnyttäminen. 

Cursor oy:n osahankkeessa painotetaan terveys-, liikunta-, 

wellness- ja hyvinvointialan yritysten toimintaympäristöjen 

kehittämistä, alan hyvien käytäntöjen levittämistä ja verkos-

tojen rakentamista. 

Uusia toimintamalleja

terveys- ja hyvinvointitoimialalla on jo tapahtunut suuria 

muutoksia, ja ala on keskittymässä yhä suurempiin yksiköi-

hin. kilpailuttamisosaaminen korostuu tilaajatahoilla, jotta 

paikallisten yritysten toimintaedellytykset säilyvät. kunta- ja 

sote-uudistuksen reunaehtojen määrittelyt sekä Hyvinvoin-

tipuiston suunnitelmat vaikuttavat kuntien omiin ratkaisui-

hin ja koko toimialan kehittymiseen.  kotkan terveyskioskit, 

maakunnallinen terveyden edistäminen, kansainvälinen 

moving towards Wellbeing ja senioripuisto -hankkeet sekä 

ulkomaalaissairaanhoitajakokeilu ovat toivottuja avauksia 

uusiin toimintamalleihin. terveyden ja hyvinvoinnin matkai-

lullinen kehitys on orastamassa. uusien tuotteiden ja palve-

luiden kysyntä kasvaa. Vauhdilla.

Hyvinvointipalvelut

C ursorin Hyvinvointipalvelut-painopisteohjelma kehittää kotkan-

Haminan seudun terveys- ja hyvinvointialoja, jotta kasvuhalui-

set yritykset pystyisivät vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja 

lisääntyvien palvelutarpeiden haasteisiin.

Mielestäni on tärkeää, että sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämisessä on 

vaihtoehtojen  kirjoa. Tarvitaan vahvaa 

yhteistyötä ja verkottumista kuntien 

ja yritysten välillä. Yksilöllisten palve-

lutarpeiden jatkuva kasvu huutaa sitä.

– PäiVi MaTTiLa, PeruSTurVaJoHTaJa,  

HaMinan kauPunki

St. Elisabeth -hoivakoti Hollannissa. kuva Harri A. Holopainen
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Yhteinen näkemys tulevaisuudesta

seutuyhteistyö otti harppauksen eteenpäin, kun kotkan-

Haminan seudun kehityskuva 2040 valmistui ja hyväksyttiin 

seutuvaltuustossa ja kaikissa seudun kunnissa. samalla vah-

vistettiin seudullisen suunnittelun toimintamalli.

kehityskuva on yhteinen näkemys tulevaisuuden seu-

turakenteesta, jota tavoitellaan maankäytön, asumisen, 

liikenteen sekä uusien työpaikkojen ja palvelujen sijoittu-

misen osalta. Haluamme vahvistaa elinympäristön viihtyi-

syyttä, arjen sujuvuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.   

KOKOsta kilpailukykyohjelmaan

kesäkuun lopussa päättyneen Alueellinen koheesio- ja kil-

pailukykyohjelman (koko) työtä jatkoi  kotkan-Haminan 

seudun kilpailukykyohjelma 2011–2012. Niiden rahoituk-

sella tehtiin merkittävää hankevalmistelua, päivitettiin elin-

keinostrategiaa ja järjestettiin erilaisia tilaisuuksia, kuten 

XX kansallinen kaupunkifoorumi ”kehittäminen ei tunne 

rajoja”  yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, kotkan kau-

pungin ja kansallisen Venäjä-verkoston kanssa.

seutubudjetista, johon kunnat maksavat 4 euroa/

asukas, rahoitettiin muun muassa seudun matkailumarkki-

nointia, muuttajan palveluja, seudun kuntien turvallisuus-

suunnitelmien tekemistä, kotkan terveyskioskikokeilua 

sekä ulkomaisten terveysalan ammattilaisten sijoittumista 

seudulle. Lisäksi seudun kunnat tukivat 1 eurolla/asukas yh-

teisen kehityskuvan luomista kaakon suunta -hankkeessa. 

Aktiivista osallistumista

seutu osallistui valtakunnallisiin verkostoihin: Hyvinvointi 

ja terveys, mAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne), Yri-

tyskehittäjien valtakunnallinen Venäjä ja Demo-ikäraken-

neverkosto. maaseutumaisten alueiden maankäytön ja 

palveluiden paikkatietopohjaista suunnittelua kehitettiin 

valtakunnallisessa maapaikka i -hankkeessa.

seutu

s eudusta rakennetaan kansainvälisesti merkittävä kokonaisuus 

osana tukholma-turku-Helsinki-kotka-Pietari -kehityskäytävää 

hyödyntäen e18-tien tunnettuutta ja taloudellisia mahdollisuuksia. 

seuraava askel on seudun strateginen yleiskaava.

Kotkan-Haminan seudullisen suunnittelun toimintamalli

seuranta

seudulliset ja maakunnalliset strategiat ja suunnitelmat

kotkan-Haminan seudun 
kehityskuva 2040  
(kuntien yhteinen  
mALP -tavoitetila,  

seudulliset  
pääperiaatteet)

kuntien maankäytön 
suunnittelu, kaavoitus ja 

rakennusluvat

kotkan-Haminan seudun 
strateginen yleiskaava 

(maankäyttö- ja rakennuslaki)

seudulliset sopimukset ja 
ohjelmat sekä muut kehi-
tys- ja toteutusprosessit
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Mitä teet Cursorilla ja millainen on taustasi?

Markku olen yrityspalvelujohtaja. minulla on vaimo, 4 

lasta ja 5 lastenlasta. olen suorittanut kunnallistutkinnon 

tampereen Yliopistosta. minulla on ollut tilaisuus olla luo-

massa uutta toimintaa eri aloilla, ja olen toiminut muun 

muassa terveyskeskuksen talouspäällikkönä sekä hallinto- 

Cursorilaisen silmin

k esällä 2013 eläkkeelle jäävä markku merovuo ja vastikään 

Cursorilla  aloittanut Jan storgårds kertovat, mitä ajattelevat 

työn antajastaan. 

ja talousjohtajana nostamassa turvetuotantoyrityksen kan-

sainväliseksi tekijäksi.

kiinnostuin kuitenkin pienyritystoiminnasta ja olin vuo-

den päivät yrittäjäkurssin johtajana Pohjanmaalla. tänä 

aikana opin ymmärtämään henkisten voimavarojen mer-

kityksen yrittämisessä, kun parinkymmenen yrittäjän lisäksi 

kurssille otetut pari työtöntäkin perustivat yrityksen. Pereh-

Jan Storgårds (vasemmalla) ja Markku Merovuo. kuva Jukka koskinen
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dyin myös liikeideateoriaan ja sen lainalaisuuksiin. Liikeide-

an peruselementtien, tarve, tuote/palvelu ja ennen kaikkea 

yrittäjäpersoona, tulee olla kunnossa. 

tulin kotkan kaupungin elinkeinotoimistoon yritysneu-

vojaksi vuonna 1984. rakennemuutos oli käynnistynyt ja 

kotkan työttömyysprosentti 10, mitä pidettiin vaarallisen 

korkeana. toisaalta rakennemuutoksen varjosta kuoriutui 

uusi yrittäjyys, eikä yrityksen perustajista ollut pulaa. kot-

kan Portti, nykyinen Cursor käynnistettiin 1988, minä siirryin 

yhtiön palvelukseen 1996. 

Jan minulla on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten 

sähköisten palveluiden ja tuotteiden johtamisesta sekä 

tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnasta niin käytännöstä 

kuin tutkimuksellisista lähtökohdista. koulutukseltani olen 

kauppatieteiden tohtori ja olen aiemmin toiminut muun 

muassa start-up-yrityksen toimitusjohtajana. Väittelin vuon-

na 2011 Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta digitaalis-

ten pelien ainutlaatuisten arvotekijöiden kehittämisestä. 

toimin iCt:n soveltaminen ohjelmapäällikkönä. teh-

täväni on kehittää iCt-toimialan seudullisia toimintamah-

dollisuuksia erityisesti digitaalisten pelien ja innovatiivisten 

iCt-palveluiden osalta. 

Millainen työpaikka Cursor on?

Markku täytän maaliskuussa 64 vuotta, jolloin jään myös 

pois työelämästä. seitsemäntoista vuotta on kulunut no-

peasti. Cursor on ollut monella tapaa edelläkävijä kehit-

tämisyhtiönä. se perustettiin ensimmäisten joukossa, se 

otti varhaisessa vaiheessa käyttöön strategiapohjaisen toi-

mintatavan, ja sen perusrahoitus perustuu pitkäjänteiseen 

malliin, jolla pystytään paitsi rahoittamaan perustoiminnat 

myös ”vivuttamaan” osa rahoituksesta volyymiltaan yli vii-

sinkertaiseksi. myös Yrityspalvelut on ollut kehittämisen 

kärjessä kuten esimerkiksi kansallisen Yritys-suomi -ohjel-

man seudullisessa toteutuksessa. Cursor on myös pystynyt 

aina uudistumaan sekä rakenteellisesti että organisatori-

sesti.

Parasta mitä olen saanut, on oman tiimin erittäin hyvä 

palaute henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä. se suorastaan 

mykisti tällaisen monessa mukana olleen toimijan. 

Jan Cursor on asiantuntijaorganisaatio, edelläkävijä, hy-

vin verkostoitunut näköalapaikka seudun kehittämiselle ja 

uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Cursor on riittävän 

iso ottamaan merkittävää vastuuta mutta sopivan pieni ja 

dynaaminen ympäristö kehittää uusia ideoita. oman vas-

tuualueeni osalta voin sanoa, että työni on todella hauskaa!

Millainen on Cursorin rooli yrityskentässä?                         

Markku sen roolina on toteuttaa omalta osaltaan seudul-

lista elinkeinostrategiaa ja sen tavoitteita mahdollisimman 

hyvin. Cursor vahvistaa yrittämisen edellytyksiä ja kasvun 

mahdollisuuksia ja kasvattaa seudun vetovoimaa. seudulli-

sesti se on elinkeinotoimijoiden veturi, joka kannattaa ver-

kostotoimijoiden  tasavertaista yhteistoimintaa. Yrittäjille 

Cursor on tukija, kannustaja ja kumppani. 

Jan Cursorilla on suuri merkitys erityisesti liiketoimin-

taympäristön kehittämisessä, paikallisten yritysten sosiaa-

lisen pääoman kasvattamisessa ja kansainvälisessä verkot-

tumisessa. käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Cursor on 

niitä harvoja puolueettomia toimijoita, jolla on kyky hakea 

ja koordinoida hankkeita yritystoiminnan kehittämiseksi 

koko seudun hyväksi.

Millaisena näet seudun elinkeinotulevaisuuden ja kehi-

tyksen?

Markku seudun on uudistuttava kaikilla tasoilla niin 

asenteellisesti kuin toiminnallisestikin. Yritykset pitää saada 

entistä laajemmin kasvuun ja elinkeinorakenne pitää saada 

uudistumaan. tarvitsemme lisää keskisuuria yrityksiä. täällä 

olevien yritysten lisäksi tarvitsemme tänne ”uutta verta” eli 

uusia sijoittuvia yrityksiä seudun ulkopuolelta, jotta saam-

me vielä tehokkaammin kurottua kiinni rakennemuutok-

sessa aiheutuneita työpaikkamenetyksiä. maantieteellinen 

sijaintimme tukholma-turku-Helsinki-kotka-Pietari -kehi-

tyskäytävällä pitää pystyä hyödyntämään vielä paremmin 

elinkeinotoiminnassa. 

Jan uskon vahvasti älykkääseen erikoistumiseen. tämä 

tarkoittaa sitä, että alueen liiketoiminnan kehittämisessä 

otetaan huomioon olemassa oleva osaaminen, kyvykkyy-

det, resurssit ja toimintaedellytykset, jotka nivotaan tule-

vaisuuden trendeihin ja kysyntään. maailma on erityisesti 

iCt-toimialalla vahvasti verkottunut, ja arvoketjuissa pitää 

löytää paikka omille vahvuuksille. uskon, että seudulla tu-

lee olla osaamisalueita ja liiketoimintaa, joilla voimme ylpe-

ästi sanoa olevamme maailman huippuluokkaa. 
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Cursorin henkilöstö

Järvinen Jari
projektiasiantuntija

Kallionpää Kalle
projektipäällikkö

Kanerva Merja
projektiassistentti

Karpova Anastasija
projektiassistentti

Kiili Noora
projektipäällikkö

Korkiakoski Pauli
projektipäällikkö, 
seutusuunnittelija

Kunttu Johanna
projektiassistentti

Kähärä Mikko
projektipäällikkö

Karavirta Hannu
toimitusjohtaja

Pulkkinen Carina
johdon assistentti, 
henkilöstövastaava 

Perttunen Mika
kehittämisjohtaja 

Pellikka Tuija
kehittämisassistentti

Vesala Jarpo
ohjelmapäällikkö, 
uusiutuva energia

Holopainen Harri A.
ohjelmapäällikkö, 
Hyvinvointi palvelut

Luode Jouko
ohjelmapäällikkö, 
kasvu ja kansain-
välistyminen

Johto ja hallinto Painopisteohjelmat

Nieminen Hanna
markkinointi-
suunnittelija

Yrityspalvelut

Storgårds Jan
ohjelmapäällikkö, 
iCt:n soveltaminen 

Suni Birthe
ohjelmapäällikkö, 
matkailu ja  
tapahtumat

Lybeck Toomas
ohjelmapäällikkö, 
Venäjä

Troshkov Sergey
ohjelmapäällikkö, 
rubicon, FDi

Merovuo Markku
yrityspalvelujohtaja,
jää eläkkeelle 
1.7.2013

Hämäläinen Mia
johtaja

Tiitinen Heli
yrityspalvelu- 
assistentti

Holopainen Marja
projektipäällikkö

Ahvenranta  
Marianne
projektiasiantuntija

Gorelkina Katja
projektipäällikkö

Falck Anna
projektipäällikkö

Hämäläinen Eija
projektiasiantuntija

Koverola Maarit
projektipäällikkö

Kuparinen Kristiina
palvelupäällikkö

Kuusela Pirjo
palvelupäällikkö

Larvi Ilmo
projektipäällikkö

Lehkonen Milla
yritysneuvoja

Perttola Sami
yritysasiamies,  
ProAgria etelä-suomi

Sainio Teppo
projektipäällikkö

Sjögren Heidi

yritysneuvoja

Tolmunen Petri
osaamisjohtaja

Rajala Salme 
osaamisassistentti

Björkqvist Camilla
projektiassistentti

Ahtiainen Samppa
asiantuntija

osaamispalvelut
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Liikka Tiina
projektiassistentti

Liimatainen Mervi
seutuasiantuntija

Luomi Marjo
projektipäällikkö

Rajala Taini
projektipäällikkö

Rissanen Paula
projektiassistentti

Råmark Markus
projektipäällikkö

Taimisto Kari
projektipäällikkö

Turoma Maria
projektiassistentti

Suni Tiina
talous- ja hallinto-
johtaja

Hämäläinen Jaana
pääkirjanpitäjä

Tähtinen Suvi
toimistoassistentti

Rantala Annemari
kiinteistöassistentti

Nuutinen Ari*
kiinteistöpäällikkö

Järnstedt Pasi
tietohallintopäällikkö

Rosenblad Tarja
kirjanpitäjä

Ronkainen Hilkka
toimistoassistentti

Taskinen Raija
kirjanpitäjä

Ahvenainen Suvi
talous- ja hallinto-
assistentti

talous ja hallinto

Yritysneuvoja
Marie Skavø-Sinisalo 
työlomalla

*Ari Nuutinen toimii 
kiinteistöpäällikkö 
Kati Kolarin
vanhempain vapaan 
sijaisena

Kuvat Jukka koskinen 
ja kuva km salonen oy

koulutusala työkokemus alalla

kv

yhteiskunta-
tieteet

humanistiset

tekniikka

talous

tutkija

49 %

14 %

15 %

9 %

11 %

2 % 2 %

11 %

9 %

42 %

6 %

30 %

koulutus

ylempi 
korkeakoulututkinto

alempi 
korkeakoulututkinto

keskiaste

perus

38 %

24 %

38 %

0 %

ikäjakauma

2 %
2 %

29 %

30 %

29 %

8 %

yli 20

16–20

11–15

6–10

2–5

alle 2

yli 60

50–59

40–49

30–39

25–29

alle 25
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Cursorin hallitus

Ylhäältä vasemmalta

Ari-Pekka saari, steveco oy

Juha turunen, indekon oy

olli Nuuttila, Pyhtään kunta

osmo Havuaho, Virolahden kunta

terhi Lindholm, kotkan kaupunki

Ylhäältä oikealta

Pentti Leisti, kymenlaakson osuuspankki

teppo sainio, kymen Yrittäjät ry

Antti Jämsén, miehikkälän kunta                                                

rami Hasu, Haminan kaupunki

Henry Lindelöf, kotkan kaupunki

samppa Ahtiainen, Ahlström Capital oy

kuvasta puuttuu olli-Pekka reunanen, stora enso oyj
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tilinpäätös

Cursor oy -konserni

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011 TASE 31.12.2012 31.12.2011

Liikevaihto 11 035 012,11 11 021 281,62 VASTAAVAA

materiaalit ja palvelut -14 982,53 -26 013,47 Pysyvät vastaavat

Henkilöstökulut -3 041 705,62 -3 045 696,25 konserniliikearvo 430 376,12 516 451,96

Poistot ja arvonalentumiset -1 335 841,16 -1 128 307,98 Aineettomat hyödykkeet 794 553,67 842 708,45

Liiketoiminnan muut kulut -6 129 016,10 -6 208 896,44 Aineelliset hyödykkeet 29 804 042,50 30 671 936,91

sijoitukset 2 862 129,22 3 871 851,73

Liikevoitto 513 466,70 612 367,48 Pysyvät vastaavat yhteensä 33 891 101,51 35 902 949,05

rahoitustuotot ja -kulut -311 639,54 -886 153,58 Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset 4 038 096,17 3 514 494,38

Voitto/tappio ennen  
satunnaisia eriä 201 827,16 -273 786,10

rahat ja pankkisaamiset 695 670,96 387 377,21

Vaihtuvat vastaavat  
yhteensä 4 733 767,13 3 901 871,59

satunnaiset erät  

osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksista

-22 347,51 -1 576,87 Vastaavaa yhteensä 38 624 868,64 39 804 820,64

Voitto/tappio  
ennen tilinpäätös - 
siirtoja ja veroja 179 479,65 -275 362,97 VASTATTAVAA

Vähemmistöosuus 11 718,83 40 711,57 Oma pääoma

osakepääoma 9 246 972,20 9 246 972,20

Tilikauden voitto/tappio 191 198,48 -234 651,40 sij.vapaan oman pääoman rahasto 3 450 000,00 3 450 000,00

kertyneet tappiot -2 045 161,42 -1 810 510,02

tilikauden voitto/tappio 191 198,48 -234 651,40

Oma pääoma yhteensä 10 843 009,26 10 651 810,78

Vähemmistöosuus 2 503 961,29 2 494 304,61

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 21 877 890,53 23 372 390,43

Lyhytaikainen vieras pääoma 3 400 007,56 3 286 314,82

Vieras pääoma yhteensä 25 277 898,09 26 658 705,25

Vastattavaa yhteensä 38 624 868,64 39 804 820,64
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Cursorin palvelut lukuina

tietoja Cursorin asiakas- ja sidosryhmäkontakteista

Asiakkaat 2012 2011 2010 2009

Asiakkaita yhteensä 1 572 1 709 1 587 1 357

kontakteja yhteensä 4 446 5 007 4 156 3 224

Yhteisneuvonta-asiakkaita, asiakkaita 350 479 495 566

Alkavien yritysten neuvonta, asiakaskontaktit 949 924 940 884

toimivien yritysten neuvonta, asiakaskontaktit 2 081 2 711 1 945 1 867

sijoittumisneuvonta, asiakaskontaktit 234 100 104 165

tietoja seudun yritystoiminnan kehittymisestä

Uudet yritykset seudulla 2012 2011 2010 2009

Aloittaneet yritykset 391 407 354 347

Lopettaneet yritykset -176 -201 -136 -138

Nettolisäys 215 206 218 209

Syntyneet uudet työpaikat seudulla 2012 2011 2010 2009

Yhteensä 922 1 037 1 038 875

Cursorin kautta hallinnoituja ja rahoitettuja seudun hankkeita

Kehittämishankkeet 2012 2011 2010 2009

kpl yhteensä, 73 75 63 72

joista Cursorin toteutuksessa 55 52 41 48

Hankesalkku € 31 158 939 31 976 215 31 970 128 27 904 168

toteutuneet kustannukset €/vuosi 7 321 360 9 035 471 8 656 992 7 100 425

rahoitettu Cursorin kehittämisrahastosta €/vuosi 1 153 622 1 364 781 1 393 754 1 108 019

Vipuvaikutuskerroin 6,3 6,6 6,2 6,4

Cursorin kiinteistötoiminta seudulla toimiville yrityksille

Cursorin kiinteistöt seudulla toimiville yrityksille 2012 2011 2010 2009

vuokrattavat tilat m2 30 844 30 844 30 844 30 844

käyttöaste 97,39 % 95,12 % 95,06 % 96,39 %

tiloissa vuokralaisia kpl 35 36 32 32

tiloissa työpaikkoja 699 674 660 660

Lähde kaupparekisteri
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Cursor-mittareita 2012 2011 2010 2009

Henkilöstötyytyväisyys (1–7 paras) 5,4 5,03 4,75 4,79

omavaraisuusaste % emoyhtiö 33,4 31,7 30,6 29,5

omavaraisuusaste % konserni 28,1 26,8 26,1 25,3

Asiakaskontaktit, yritykset

135 165 104 100
234

1 278 884 940 924 949

1 534

1 867 1 945

2 711

2 081

Cursorin asiakkaat

Asiakas- ja sidosryhmäkontaktitAsiakkaita

20122011201020092008

1 310

3 143

1 357

3 224

1 587 1 709

4 156

5 007

4 446

1 572

sijoittuvat yritykset
Alkavat yritykset
toimivat yritykset

20122011201020092008

Cursorin kehittämisrahastosta 

hallinnoidut ja rahoitetut seudun 

kehittämishankkeet

kuntien panostus –  

Cursorin liikevaihto vuosina 2006–2012

12 000 000 €

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

0 €

seudun kehittämiseen – Cursorin liikevaihto

kuntien panostus, sisältää koko/seutuyhteistyö

2006        2007        2008        2009        2010        2011        2012

Eu ja  
kansallinen  

rahoitus  
4,6 meur

63%

Kuntien  
panostus

kehittämis-
rahasto 

1,2 meur
16%

Yritykset 
0,8 meur

11%

Muut  
kumppanit 

0,8 meur
11%

Kiinteistöt
Kuusisen kalankäsittelyhalli
kokonaisala 730 m², 1 vuokralainen
Karhulan autoparkki
361 autopaikkaa 

Tytärkiinteistöyhtiöt
Kiinteistö Oy Takojantie 14, 100 %
kokonaisala 1 620 m² (tuotanto- ja 
 varastotilaa), 1 vuokralainen 
Kiinteistö Oy Twin Eagle, 100 %
kokonaisala 3 992 m², 1 vuokralainen
Kiinteistö Oy Eagle 3, 100 %
kokonaisala 4 800 m², 5 vuokralaista
Kiinteistö Oy Datariina, 100 %
kokonaisala 7 800 m²,  27 vuokralaista
Kiinteistö Oy Eagle, 54 %
kokonaisala 5 884 m², Cursorilla 3 
 vuokralaista 

Kiinteistöyhtiöt
Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7, 10 %
kerrosala 2 847 m², Cursorin omistuksessa 
455 m² tilaa, 1 vuokralainen
Kiinteistö Oy Haminan Hailikari, 33 %
tilaa yhteensä 13 450 m², 1 vuokralainen
Vaalimaan Liiteri Oy, 33 %
tilaa 3 450 m2, 1 vuokralainen

kiinteistöt ja omistusosuudet
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kehittämisohjelmat 

KOKONAISBUDJETTI TOTEUTUNUT 2012 KEHITTÄMISRAHASTO Vipuvaikutus Yht.

€ € toteutunut 2012 € kerroin kpl

kAsVu JA kANsAiNVÄListYmiNeN 11 090 689 1 955 668 183 184 10,7 27

uusiutuVA eNerGiA 4 455 667 1 174 610 209 622 5,6 6

mAtkAiLu JA tAPAHtumAt 5 567 073 1 387 198 147 215 9,4 14

VeNÄJÄ 2 182 251 690 258 162 921 4,2 5

iCt:N soVeLtAmiNeN 5 262 123 1 639 635 184 138 8,9 10

HYViNVoiNtiPALVeLut 767 954 147 893 48 169 3,1 3

muut 1 833 183 326 098 218 373 1,5 8

YHTEENSÄ 31 158 939 7 321 360 1 153 622 6,3 73

Cursorin hallinnoimia ja kehittämisrahastosta  

rahoitettuja kehittämishankkeita vuonna 2012

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet painopisteohjelmittain

kasvu ja kansain-
välistyminen

uusiutuva  
energia

matkailu ja 
tapahtumat

Venäjä iCt:n  
soveltaminen

Hyvinvointi-
palvelut

muut

Hankkeita (kpl) 27 6 14 5 10 3 8 
Vipuvaikutus 10,7 5,6 9,4 4,2 8,9 3,1 1,5

toteutuneet  
kustannukset
2012
7,3 M€

rahoitettu  
kehittämis- 
rahastosta  
2012
1,2 M€

€
26,7 %

16,0 %

18,9 %

Venäjä-
toimintoja
toteutettiin 

myös 
muilla

painopiste-
ohjelmilla

9,4 %

22,4 %

2,0 %

4,5 %
15,9 % 18,2 %

12,8 % 14,1 % 16,0 %
4,2 %

18,9 % Vipuvaikutus-
kerroin ilmaisee 
kehittämis-
rahastoon 
sijoitetun rahan 
vaikutuksen 
ulkopuoliseen 
rahoitukseen.

Vipuvaikutus-
kerroin   

6,3
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Hallinnoija toteutusaika kokonais-
budjetti

toteutunut 
2012

kehittämisrahasto
toteutunut 2012

kAsVu JA kANsAiNVÄListYmiNeN

kasvu ja kansainvälistyminen -painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 118 000 27 686 26 319

kymenlaakson yrityspalvelujen kehittäminen Cursor oy 2010–2012 175 941 61 294 19 258

Luovat alat kotka-Hamina -ohjelma Cursor oy 2008–2012 1 150 000 69 066 -3 353

menesty muutoksessa - menestysväylä Cursor oy 2012–2014 299 540 13 877 3 470

mussalon puutekniikan laboratorion jatko Cursor oy 2012–2013 55 000 43 096 4 309

Palkeet - Palvelujen kehittämishanke Cursor oy 2009–2012 891 000 24 638 5 772

Poistokalastuksen laajeneminen, kuusisen kalasa-
tama

Cursor oy 2012–2013 96 820 22 190 2 220

teknologian kasvuohjelma 2007–2011 technogrow Cursor oy 2007–2012 2 406 832 221 331 -34 603

Yes 2 Cursor oy 2012 44 500 38 811 9 746

Varuskuntien lakkautusten vaikutusten minimointi 
kotkan-Haminan seudulla, selvityshanke

Cursor oy 2012–2013 71 430 69 69

Cursorin hallinnoimat hankkeet 5 309 063 522 058 33 207

kymenlaakson Y4 elinkeinoilmaston ja yrittäjyys-
ilmapiirin kehittämisprojekti, osatoteutusprojekti

Cursor oy 2012–2014 355 800 71 520 6 952

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 355 800 71 520 6 952

Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit 
Biotuli

Lut/Cursor oy 2010–2013 19 305

Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit 
Biotuli, osatoteutusprojekti

90 000 24 480 7 794

Yes goes to lukio -verkostohanke Yes ry/Cursor oy 2012–2013 114 000 38 000 19 744

YtY-Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen kyAmk/Cursor oy 2012–2013 400 000 91 251 0

YtY-Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen, osatoteutusprojekti 100 000 33 561 6 713

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 704 000 187 292 53 557

Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (13 kpl) 4 721 826 1 174 798 89 468

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN YHTEENSÄ 11 090 689 1 955 668 183 184

uusiutuVA eNerGiA

uusiutuva energia -painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 60 000 5 106 5 106

Cursorin hallinnoimat hankkeet 60 000 5 106 5 106

Bio refine tech - Biojalostamo-osaamisen ja liike-
toiminnan kehittäminen, osatoteutusprojekti

Cursor oy 2012–2014 1 200 000 231 739 21 003

GreenJobs - rakennemuutoksesta vihreisiin työ-
paikkoihin (eAkr)

Cursor oy 2012–2014 506 667 18 606 8 820

kaakosta voimaa - tuulivoiman ja bioenergian 
osaamisen kehittäminen k-suomessa

Cursor oy 2009–2012 842 000 115 537 11 575

rajukaasu - rakennemuutoksen johtaminen 
kaakkois-suomessa, osatoteutusprojekti

Cursor oy 2011–2013 682 000 279 398 59 834

renewtech - tuulivoimateknologian ja -liiketoimin-
nan kehittäminen, osatoteutus

Cursor oy 2011–2013 1 165 000 524 223 103 283

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 4 395 667 1 169 504 204 516

UUSIUTUVA ENERGIA YHTEENSÄ 4 455 667 1 174 610 209 622
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mAtkAiLu JA tAPAHtumAt

matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 135 000 29 119 34 145

kalamatka (kalastusmatkailun  
kehittämishanke)

Cursor oy 2011–2012 119 120 51 809 1 324

kestävän luontomatkailun kaakko 135° Cursor oy 2012–2014 475 390 70 537 8 591

kymenlaakson matkailuverkosto kmV Cursor oy 2011–2012 171 200 17 644 8 957

kymi Film Location Leijonasydän pilotti Cursor oy 2012–2013 99 200 70 675 3 562

Langinkosken kehittäminen vaihe i, Langinkosken 
kehittämisen suunnittelu

Cursor oy 2010–2012 169 700 31 987 4 148

Langinkosken kehittäminen toteutusvaihe Cursor oy 2012–2014 685 000 5 955

munapirtin luontomatkailualueen kehittämis-
suunnitelma

Cursor oy 2011–2012 199 410 74 641 699

Cursorin hallinnoimat hankkeet 2 054 020 346 412 67 381

Active Park Cursor oy 2011–2013 302 739 95 614 19 955

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 302 739 95 614 19 955

kymenlaakson matkailureittien kehittäminen, 
osatoteutusprojekti

kinno/Cursor oy 2012–2013 88 500 21 175 0

Valitse kymi kinno/Cursor oy 2010–2012 48 128 6 689

Valitse kymi, osatoteutusprojekti kinno/Cursor oy 2010–2012 338 276 25 335 1 683

Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen 
matkailuun etelä-suomessa, osatoteutusprojekti

imatran kehy/ 
Cursor oy

2011–2013 1 000 207 357 345 41 866

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 1 426 983 451 984 50 239

Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (2 kpl) 1 783 331 493 189 9 640

MATKAILU JA TAPAHTUMAT YHTEENSÄ 5 567 073 1 387 198 147 215

VeNÄJÄ 

Venäjä -painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 280 346 47 408 26 408

rubicon Cursor oy 2011–2013 631 000 261 877 74 650

Cursorin hallinnoimat hankkeet 911 346 309 285 101 057

BLesk, osatoteutusprojekti Cursor oy 2011–2014 763 510 183 712 54 392

Contract, osatoteutusprojekti Cursor oy 2011–2013 395 195 166 995 4 776

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 1 158 705 350 707 59 169

Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) 112 200 30 266 2 696

VENÄJÄ YHTEENSÄ 2 182 251 690 258 162 921
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iCt:N soVeLtAmiNeN

iCt:n soveltaminen -painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 110 000 20 100 20 100

Digiservice - Digitaalisten palvelujen ja tuotteiden 
kehittäminen

Cursor oy 2010–2012 1 215 000 557 604 2 339

iCt-palvelujen tuottajaverkostot Cursor oy 2010–2012 489 200 330 796 3 670

sote-iCt -liiketoimintaverkosto Cursor oy 2012–2014 490 000 8 017 3 291

Cursorin hallinnoimat hankkeet 2 304 200 916 517 29 400

kaakon Peliklusteri (Cursor-kyAmk) Cursor oy 2011–2013 459 800 307 867 55 281

kaakon Peliklusteri (Cursor-Lut) Cursor oy 2011–2013 43 253 13 204 3 235

Game Cluster, osatoteutusprojekti Cursor oy 2012–2014 908 070 228 602 58 893

start-up and spin-off Factory, osatoteutusprojekti Cursor oy 2012–2014 661 200 153 252 31 615

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 2 072 323 702 926 149 024

some, osatoteutusprojekti kinno/Cursor oy 2010–2012 100 000 20 193 5 713

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 100 000 20 193 5 713

Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) 785 600 0 0

ICT:N SOVELTAMINEN YHTEENSÄ 5 262 123 1 639 635 184 138

HYViNVoiNtiPALVeLut

Hyvinvointipalvelut -painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 114 000 9 790 9 790

Cursorin hallinnoimat hankkeet 114 000 9 790 9 790

LiikettÄ-uuteHYVis, osatoteutusprojekti LADeC/Cursor oy 2011–2013 560 000 116 485 36 078

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 560 000 116 485 36 078

Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) 93 954 21 618 2 300

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ 767 954 147 893 48 169

muut

Painopisteohjelma Cursor oy 2010–2013 488 000 153 378 153 378

toimitusjohtajan raha Cursor oy 2010–2013 125 183 32 384 32 384

koko 2010–2011 - Alueellinen koheesio- ja 
 kilpailukykyohjelma

Cursor oy 2010–2012 1 100 000 70 720 9 406

kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma Cursor oy 2012–2013 120 000 69 616 23 205

Cursorin hallinnoimat hankkeet 1 833 183 326 098 218 373

MUUT YHTEENSÄ 1 833 183 326 098 218 373

Cursorin hallinnoimat hankkeet 12 585 812 2 435 265 464 315

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 8 285 234 2 390 271 439 617

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 2 790 983 775 953 145 587

CURSOR TOTEUTTAJANA 23 662 028 5 601 489 1 049 519

Muut kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet 7 496 911 1 719 871 104 103

YHTEENSÄ 31 158 939 7 321 360 1 153 622
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seutu lukuina

1,1 %

4,6 %

15,1 %

7,0 %

26,8 %13,5 %

31,9 %

Alkutuotanto

teollisuus

rakentaminen

Liike-elämän palvelut

kotitalouksien palvelut

tuntematon

kauppa, kuljetus ja 
varastointi, majoitus- ja 
ravitsemusala

elinkeinorakenne

kotkan-Haminan seudulla | työvoiman mukaan 31.12.2010

Lähde tilastokeskus

työttömyysaste (%)

kotkan-Haminan seudulla 2000–2012
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12111009080706050403020100
Lähde työvoimahallinto
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13,3 13,3 13,0

11,6
10,3 10,6

13,5 13,5 13,5 14,0

16,2

elinkeinoilmasto

koko maa / kotkan-Haminan seutu Lähde suomen Yrittäjät
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kaakko kasvuun

kAAkoN kAsVuoHJeLmA VuosiLLe 2013–2017

Julkisen ja yksityisen puolen yhteistyöllä 
on olennainen merkitys seudun kehitty-
miselle. Julkisen puolen pitää aktiivisesti 
luoda edellytyksiä yritystoiminnalle eli 
rakentaa perustuksia, jolle yritykset vuo-
rostaan rakentavat liiketoimintansa. 

– keHiTySJoHTaJa TerHi  
LindHoLM, koTkan kauPunki

Vahvaa elinkeinopolitiikkaa tarvitaan 
seudulla nyt enemmän kuin koskaan 
- Yritysten toimintaympäristö kilpailuky-
kyiseksi ja siten kaakko kasvuun!

– eLinkeinoJoHTaJa raMi HaSu,  
HaMinan kauPunki

HELSINKI –
TUKHOLMA –

EU –
LÄNSIMAAT

VENÄJÄ –
PIETARI

E18

TeemamaTkailu 

• Ostosmatkailu

• Terveys, hyvinvointi ja liikunta

• luonto ja meri

• action

• Tapahtumat

• Historia ja kulttuuri

maTkailijOiden 
kaupalliseT  

palveluT

meTsäTeOllisuuden 
Osaamisen 

HyödynTäminen 

• uusiutuva energia 

• Tuulivoiman osaaminen 

• materiaalikierrätyksen 
prosessit

• kemianteollisuus

lOgisTiikka-
palveluT

peli- ja media-
liikeTOiminTa

kasvuohjelmassa määritellään seudun elinkeinojen 

kehittämiselle yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet. 

ohjelman tavoitteena on  käynnistää seudulla voima-

kas elinkeino rakenteen uusiutuminen, jonka avulla 

seutu saadaan kasvu-uralle.

Läpäisevät kehittämisteemat

1) seudun eu:n ja venäjän välittäjä-
roolin kehittäminen

2) e18-palveluverkon vahvistaminen 
(sis. maankäyttö ja julkinen infra)

3) seudun myynti ja markkinointi 
(e18-näkökulma)

a) yrityksille 

b) kuluttajille ja matkailijoille

c) Osaajille

Vientiyritykselle toimiva infrastruktuuri 
on tärkeä ja logistiikan rooli korostuu. 
tarvitsemme erilaisia hyviä yrityskump-
paneita toimintojemme joka alueella; 
puunhankinnasta vaikkapa matkailupal-
veluihin.

– ToiMiTuSJoHTaJa TuiJa  
Suur-HaMari, koTkaMiLLS oy

PPP-yhteistyön (Public Private Part-
nership) merkitys korostuu uudessa 
taloudellisessa ja henkisessä ilmastossa. 
mahdollisuudet uusiin, aluetta tukeviin, 
palvelu- ja tuoteinnovaatioihin avau-
tuvat. koulutusjärjestelmä on vahvasti 
mukana yhteistyön ytimessä tarjoamas-
sa yhden P:n lisää - People!

– reHTori PeTTeri ikonen,  
kyMenLaakSon aMMaTTi- 
korkeakouLu
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suurimmat työnantajat

tiedot ovat suuntaa antavia. tiedot perustuvat Cursor oy:n tammi–helmikuussa 2013 toteuttamaan sähköiseen kyselyyn.

kotka 2012 2013 muutos

kotkan kaupunki1 3 677 3 458 -219 

kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) 1 145 1 310 165 

steveco oy 618 659 41 

sulzer Pumps Finland oy 449 510 61 

kotkamills oy 498 498 0 

kymen seudun osuuskauppa 489 489 0 

kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (etelä-kymenlaakson ammattiopisto)2 418 425 7 

Vaasan oy 264 263 -1 

ANDritZ oy 265 250 -15 

kymenlaakson ammattikorkeakoulu3 202 210 8 

kristina Cruises oy 205 210 5 

kymen Puhelin oy (kYmP-konserni) 188 190 2 

kotka-kymin seurakuntayhtymä 190 175 -15 

stora enso oyj sunilan tehdas 169 163 -6 

kymijoen ravintopalvelut oy 132 163 31 

sonoco-Alcore oy ei 2012 lukua 155 -

Lassila-tikanoja oyj4 160 150 -10 

itella oyj 113 134 21 

Jakelusuora oy5 126 126 0 

Danisco sweeteners oy 115 124 9 

9 423 9 662 84 

Hamina 2012 2013 muutos

Haminan kaupunki 1 494 1 146 -348 

reserviupseerikoulu 227 227 0 

kymen seudun osuuskauppa 142 142 0 

oy rakennuspartio 123 123 0 

J. m. Huber Finland oy 125 101 -24 

Haminan seurakunta 73 73 0 

itella oyj 72 66 -6 

Vr-Yhtymä oy 70 60 -10 

Haminan energia oy 44 50 6 

mCm timber oy 38 46 8 

2 408 2 034 -374

1kotkan kaupunki liikelaitoksineen
2mukana kaikki kotkan-Haminan seudulla työskentelevät
3kotkan toimipiste
4kotkan-Haminan seudulla
5kotka-Hamina-Pyhtää-alueella
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Pyhtää 2012 2013 muutos

Pyhtään kunta 228 225 -3

Pyroll Converting oy 51 55 4

A-klinikkasäätiö, itä-suomen palvelualue 48 53 5

Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry (Palvelutalo mäntyrinne) 34 33 -1

kymen seudun osuuskauppa 24 24 0

385 390 5

miehikkälä 2012 2013 muutos

miehikkälän kunta 244 225 -19

Palveluyhdistys rateva ry 9 10 1

A-klinikkasäätiö, itä-suomen palvelualue 8 9 1

miehikkälän osuuspankki 6 6 0

kymen seudun osuuskauppa 6 6 0

273 256 -17

Virolahti 2012 2013 muutos

Virolahden kunta 161 129 -32

Vaalimaan tulli 112 116 4

Harjun oppimiskeskus oy 42 43 1

Vaalimaan kauppakartano oy (rajamarket) 28 29 1

kymen seudun osuuskauppa 15 15 0

r. Hallikainen ky 14 15 1

suurpää oy 12 15 3

384 362 -22

kuva Matti Immonen



Kuvat sivu 4 – tuuli koivisto, sivut 7, 9, 11, 15 ja 22 – Jukka koskinen

Painatus Painotalo Westman

Paperi Paperi Lumisilk 300 g/m2, Lumisilk 170 g/m2

Työryhmä Hannu karavirta, Hanna Nieminen, tuija Pellikka, mika Perttunen, Carina Pulkkinen

Tekstien muokkaus ilkka enkenberg/mainostoimisto Hypno

Graafinen suunnittelu tuuli koivisto/tandem Graphics ja Jarkko meretniemi/mainostoimisto Hypno





Cursor Oy 

kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 

Toimipisteet

kyminlinnantie 6, PL 14, 48601 kotka

raatihuoneentori 16, PL 126, 49401 Hamina

keskus 040 190 2500

faksi 040 190 2599

info@cursor.fi

 

www.cursor.fi 

Cursor Facebookissa www.facebook.com/Cursormenestykaakossa

Cursorin blogi http://blog.cursor.fi/


