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20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
  
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin.  
 
 
 

21 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

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

22 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 Päätös. Poistettiin esityslistalta ja käsittelystä § 25 Seutuvaltuuston järjestäytymi-

nen, joka oli käsitelty jo 16.1.2013. 
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23 § Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan laatiminen 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Kassu-työryhmä pj. Markku Hannonen p. 0400 760 284, seutusuunnittelija Pauli Kor-
kiakoski p. 040 190 2577: 

 
Paras-lain mukainen kaupunkiseutusuunnittelu aloitettiin Kotkan-Haminan 
seudulla 2007. Samana vuonna tehtiin päätökset seudun kehityskuvan ja 
strategisen yleiskaavan laatimisesta. Vuosina 2010–2012 suunnittelua to-
teutettiin Kaakon suunta -hankkeen kautta, jossa laadittiin seudun kehitys-
kuva ja seudullisen suunnittelun toimintamalli. Seutuvaltuusto hyväksyi ke-
hityskuvan ja toimintamallin 14.6.2012 ja kaikki seudun kunnat vuoden 
2012 loppuun mennessä. 

 
Seutusuunnittelun seuraava askel on Kotkan-Haminan seudun strategisen 
yleiskaavan laatiminen. Kassu-työryhmän näkemyksen mukaisesti tär-
keimmät perusteet seudun strategiselle yleiskaavalle ovat: 

 
– Seudun kehityskuvan tarkentaminen ja käytäntöön vieminen 
 Juridinen perusta kehityskuvan toteuttamiselle 
 Perusta kuntien maankäyttöpolitiikalle (kaavoitus ja maapolitiik-

ka) 
• Yhteisen päälinjan hakeminen 
• Seudulle strategisesti tärkeiden kohteiden yhtenäi-

nen toteutuspolitiikka 
 

– Kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen 
 Seudun elinkeinostrategian toteuttaminen yhdyskuntasuunnitte-

lun osalta 
 E18 kytkeytyvien elinkeinoalueiden profilointi 
 Virtapaikat: innovatiivisten toimintamallien ja -ympäristöjen 

mahdollistaminen 
 Monipuolisesti muunneltavia vaihtoehtoja → joustavuutta, rea-

gointikykyä 
 Kaupan sijainnin suuntaaminen ja ohjaus 
 Logististen toimintaedellytysten kehittäminen 

 
– Asumisen kehittäminen ja kaupunkirakenteen vaihtoehtojen tutki-

minen 
 Täydennysrakentamisen suuntaaminen ja laajenevan raken-

teen ohjaaminen 
 Muutosmahdollisuuksien tunnistaminen ja ohjaaminen 
 Kaupunkirakenteen tehokkuudesta ja keskustojen elinvoimasta 

huolehtiminen 
 Houkuttelevan, riittävän ja erilaisiin tarpeisiin vastaavan tontti-

tarjonnan varmistaminen 
 Liikenteen sujuvuuden varmistaminen ja uudet yhteydet 
 Energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen 
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 Joukkoliikenteeseen perustuvan rakenteen täydentäminen  
ja laajentaminen 

 Seudullisesti tärkeiden kevyen liikenteen reittien ja niiden laatu-
tekijöiden osoittaminen 

 Viher- ja virkistysalueverkoston eheyden varmistaminen ja saa-
vutettavuuden kehittäminen 

 
– Maaseutumaisten alueiden kehittäminen 
 Lähtökohtana maaseutu itse 
 Olemassa olevien ja uusien maaseutuelinkeinojen kehittämis-

mahdollisuuksien turvaaminen 
 Olemassa olevan palveluverkoston tukeminen ja verkostojen 

(esim. yhdyskuntatekniikka) tehokas hyödyntäminen 
 Asuminen maaseudulla 

– Osoitetaan uudelle asumiselle houkuttelevia ja siihen hyvin 
soveltuvia kohteita 

– Osoitetaan alueet, joille ei asukkaiden, elinkeinojen eikä 
kuntien näkökulmasta ole perusteltua ohjata rakentamista 

 
Seudun strategisen yleiskaavan laatimiseksi Kassu-työryhmä esittää pe-
rustettavaksi seudun yleiskaavatoimikunnan, jonka tärkeimmät tehtävät 
ovat: 
 strategisista valinnoista käytävä keskustelu ja linjaukset 
 kaavatyöhön liittyvien päätösehdotusten valmistelu kunnanhallituksille 
 seudun luottamushenkilöiden asiantuntemuksen vahvistaminen strate-

giseen suunnitteluun ja seudun yleiskaavoitukseen liittyvissä asioissa 
 tiedon välittäminen ja yleiskaavaan liittyvän julkisen keskustelun käy-

minen 
 

Kassu-työryhmä vastaa suunnittelusta ja työn ohjauksesta. Kassun jäsenil-
lä on läsnäolo-oikeus seudun yleiskaavatoimikunnan kokouksissa, 
 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelevät asiaa kokouksessa. 
 

./.  Liitteenä esitys ”Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava – Kassun 
ehdotus toteuttamisesta”.  

 
   
 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy esittelyn perusteella keskustelun seudun strategisen 

yleiskaavan laatimisen käynnistämisestä ja sen edellyttämästä poliittisesta 
prosessista. 

 
Seutuvaliokunta päättää ehdottaa kunnanhallituksille seudun strategisen 
yleiskaavatyön käynnistämistä ja seudun yleiskaavatoimikunnan perusta-
mista. Lisäksi seutuvaliokunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitukset 
nimeävät seudun yleiskaavatoimikuntaan tarvittavan määrän jäseniä siten, 
että toimikunta muodostuu noin 10–12 hengen suuruiseksi. 

 
Työ käynnistetään 2013 mm. seuraavilla toimenpiteillä: ohjelmointi ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen, olemassa olevien selvi-
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tysten ja uusien selvitystarpeiden kartoittaminen, hankemahdollisuuksien 
selvittäminen ja ensimmäisten hankkeiden valmistelu, kaavan tavoitevai-
heen keskustelujen aloittaminen sekä prosessin edellyttämän budjetoinnin 
valmistelu. 

 
Työn rahoitus budjetoidaan 2014–2016 seutubudjetin seutusuunnitte-
luosuuteen. Seutuvaltuustolle ja -valiokunnalle raportoidaan säännöllisesti 
työn etenemisestä ja toimenpiteistä. Seutuvaltuusto osallistuu työn ohjaa-
miseen seudullisten työpajojen kautta. 

  
Seutuvaliokunta päättää antaa seutuvaltuustolle tiedoksi Kotkan-Haminan 
seudun strategisen yleiskaavan laatimisen käynnistämisen. 

 

 
 Asian käsittely: 
 

Kassu-työryhmän puheenjohtaja. Markku Hannonen esitteli työryhmän eh-
dotusta Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta, minkä pe-
rusteella käytiin keskustelua. 

 
 Päätös: Seutuvaliokunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 
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24 § Seutuvaltuuston kokoonpano    
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 
  Kotkan-Haminan seutusopimuksen ja seutuyhteistyön johtosäännön mu-

kaan seutuvaltuustoon kuuluu 25 valtuuston toimikaudeksi valittua jäsentä 
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  

 
  Kotkan kaupunginvaltuusto valitsee kymmenen jäsentä ja varajäsentä, 

Haminan kaupunginvaltuusto kuusi jäsentä ja varajäsentä sekä Pyhtään, 
Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot kukin kolme jäsentä ja varajä-
sentä. 

 
  Seudun kaupungit ja kunnat ovat valinneet seuraavat henkilöt seutuval-

tuustoon kaudelle 2013–2016: 

   

  Kunta Jäsen  Varajäsen 
   
  Kotka Annika Aalto-Partanen Nanni Mamia  
  Kotka Nina Brask  Teppo Järnstedt 
  Kotka Juhani Hodju  Natalia Martikainen  
  Kotka Pekka Jylhä   Kirsi Mäkinen 
  Kotka Marika Kirjavainen  Saila Piipari-Huovila  
  Kotka Matti Koski  Pasi Hirvonen  
  Kotka Mikko Kähärä Jari Elo 
  Kotka Jorma-Kalevi Merivirta Vesa Levonen 
  Kotka Tiina Montonen Ninni Taavitsainen  
  Kotka Markku Saastamoinen Kai Holmberg  
     
  Hamina Aarni Ahtola  Katja Andrejev  
  Hamina Elina Inkeroinen  Eeva Rautamaa 
  Hamina Tapio Lepistö Timo-Jussi Talsi  
  Hamina Peter Muurman Hannu Järvinen 
  Hamina Olavi Muuronen Nina Peltonen 
  Hamina Kalervo Tulokas Antti Pakkanen 
 
  Miehikkälä Tarja Alastalo Aleksi Kivelä 
  Miehikkälä Jari Heinonen Wilma Kirkkopelto-Pakarinen 
  Miehikkälä Veijo Porkka  Jukka Hallikainen 
 
  Pyhtää Seija Halme  Bengt Renlund 
  Pyhtää Osmo Kallio  Kari Huovila 
  Pyhtää Sari Tjeder  Hannu Tähtinen 
 
  Virolahti Seppo Kiri  Vappu Kuokka 
  Virolahti Risto Kouki  Aira Paavola 
  Virolahti Jukka Lappi  Marjaana Hellä 
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  Seutuvaltuuston varsinaisten jäsenten osalta kokoonpano ei vastaa tasa-

arvolain vaatimusta siitä, että kumpaakin sukupuolta on kunnallisessa toimie-
limissä oltava vähintään 40 %. 

  
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se toteaa seutu-

valtuuston kokoonpanon vuosille 2013–2016 ja antaa sen tiedoksi seudun 
kaupunkien ja kuntien hallituksille mahdollisia toimenpiteitä varten.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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25 § Kotkan-Haminan seudun toimintakertomus ja budjetin toteutuma 2012  
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto kokoontui viisi kertaa vuonna 
2012. Käsiteltäviä asioita oli seutuvaltuustolla 44. Seutuvaltuusto mm hy-
väksyi seutubudjetin, Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 ja seu-
dullisen suunnittelun toimintamallin sekä päätti käynnistää Kotkan-
Haminan seudun kilpailukykyhankkeen. 
 
Seutuvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja käsitteli 86 asiaa. Seutuva-
liokunta mm. päätti seudun hankkeiden rahoituksesta Kotkan-Haminan 
seudun seutubudjetista sekä toimi Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyoh-
jelman (KOKO) ja sitä seuranneen Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky-
ohjelman ohjausryhmänä. 
 
Seutufoorumi järjestettiin päivitettävän Kotkan-Haminan seudun elinkeino-
strategian työpajana 28.11.2012 Kotkassa.  
 
Seudullinen matkailuyhteistyöryhmä toimi seudun matkailu- ja tapahtuma-
tuotannon strategian mukaisten toimenpiteiden eteenpäin viejänä noudat-
taen seudun kuntien ja Cursorin yhteismarkkinointisopimusta.  
Kaakko135

O
 - Hyvän tuulen rannikko –brändiviestintä lanseerattiin Kaak-

ko135
O
 tammikuun Matka 2012 –messuilla. Aktiiviseen matkailuyhteistyö-

hön sisältyi myös muita messuesiintymisiä, julkaisuja ja internet-
markkinointia. 
 
Kotkan – Haminan seutubudjetin tulot vuonna 2012 muodostuivat kirjanpi-
don mukaan 31.12.2012 mennessä seuraavasti:  
- kuntien asukasmäärän mukaan 4 €/asukas maksama osuus 349 040 €,  
- kuntien maksama osuus kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen  
1 €/asukas 87 260 €  
- matkailumarkkinoinnin kuntarahoitus 159 900 € 

                                         - Muuttajan palvelujen Kotkan lisärahoitus 2 032,53 € 
- vuoden 2012 budjetista vuodelle 2011 siirretty -33 062,33 €. 
Yhteensä tuloja oli 565 170,20 €.  
  
Kun seutubudjetin menot vuonna 2012 olivat 594 861,20 €, käytettiin vuo-
den 2012 menoihin 29 692 € vuoden 2013 budjetista. 
 

./. Liitteenä vuoden 2012 Kotkan-Haminan seudun toimintakertomus, joka si-
sältää seutubudjetin 2012 toteutuman. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää hyväksyä vuoden 2012 seutubudjetin toteutuman 

ja seudun toimintakertomuksen ja esittää seutuvaltuustolle niiden hyväk-
symistä.    

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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26 § Seudun talousarvio vuodelle 2013 
 
Seutuvaliokunta 29.5.2012 

 
Seudun talousarvio on viime vuosina rakennettu niin, että kuntien panos-
tus seutuyhteistyöhön on 4 €/asukas (asukasluku edellisen vuoden viimei-
nen päivä) ja Kaakon suunta –hankkeeseen 1 €/asukas. Seutubudjettia 
käytetään Kotkan-Haminan seutuyhteistyön hallinnointiin ja kuntaosuutena 
niille seudullisille hankkeille ja toimenpiteille, jotka eivät voi saada rahoitus-
ta esimerkiksi Cursorin kehittämisrahastosta. 
 
Kaakon suunta –hanketta koordinoiva seudullinen Kassu-ryhmä on esittä-
nyt toivomuksen, että Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan valmistuessa 
seudun kunnat voisivat jatkaa rahoitusta 1 €/asukas. Tämä rahoitus koh-
dennetaan seudun suunnittelun jatkamiseen, jota pyritään myös hankkeis-
tamaan rahoituksen tehostamiseksi.  

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2013 tu-

lopohjaksi 4 + 1 €/asukas, yhteensä 5 €/asukas ja antaa sen kunnille tie-
doksi vuoden 2013 budjettivalmisteluja varten.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
 Ote: Seudun kunnat 

 
________ 

   
 
Seutuvaliokunta 5.11.2012 

 
  Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin rahoitus on tarkoitettu seu-

dullisiin hankkeisiin, jotka eivät ole elinkeinopoliittisia.  

   
 ./. Liitteenä ehdotus seudun talousarvioksi vuodelle 2013. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se hyväksyy seudun 

talousarvion vuodelle 2013. Talousarvio tarkentuu vielä maalis-
kuussa 2013, kun tiedossa on, miten seudun vuoden 2012 budjetti 
on toteutunut. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
________ 
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Seutuvaltuusto 28.11.2012 

 
  Ehdotusta seudun talousarvioksi vuodelle 2013 on seutuvaliokunnan 

5.11.2012 käsittelyn jälkeen korjattu siten, että tuloissa kohdassa ”Matkai-
lumarkkinointi, kuntien rahoitus” on summaa pienennetty 245 000 €:sta 
105 000 €:on. Suurempi summa sisälsi myös Cursorin osuuden, jota ei 
puolestaan ole ko. kohdassa vuoden 2012 budjetissa. 

 
 ./. Liitteenä ehdotus seudun talousarvioksi vuodelle 2013. 

 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto hyväksyy seudun talousarvion vuodelle 2013. Talo-

usarvio tarkentuu vielä maaliskuussa 2013, kun tiedossa on, miten 
seudun vuoden 2012 budjetti on toteutunut. 

 
Asian käsittely: 

 
Cursor Oy:n uusi kehittämisjohtaja Mika Perttunen esittäytyi ja selvitti seu-
tuvaliokunnan käsittelyn jälkeen budjettiin tehdyn korjauksen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  __________ 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
 
 ./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle 2013. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin 
vuodelle 2013 ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. 

 
Asian käsittely: 
  

Seutubudjettia käsiteltiin tulojen osalta esityslistan järjestyksessä. Sen kä-
sittely jätettiin kesken ja siihen palattiin, kun vuoden 2013 seutubudjetista 
rahoitusta hakevat hankkeet oli käsitelty.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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27 § Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 

 
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista on vuosina 2008–2012 myönnet-
ty Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelmalle rahoitusta yhteensä  
90 000 euroa. Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma (1.1.2013–
31.12.2018) on suoraa jatkoa Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-
ohjelmalle.  Ohjelman nimi on muuttunut lain muutoksen myötä (Laki ko-
touttamisen edistämisestä 13861/2010). 
 
Seudullisen kotouttamisohjelman ohjausryhmä on saanut valmiiksi Etelä-
Kymenlaakson kotouttamisohjelman 2013–2018, joka tulee kuntien val-
tuustoihin hyväksyttäväksi kuluvan vuoden aikana. Seudullinen maahan-
muuttajatyön koordinaattorin toimi on perustettu. Seudullinen neuvontapis-
te (Virkaneuvo) aloittaa toimintansa 1.3.2013 koordinaattorin ja yhden 
neuvojan voimin. Tarkoituksena on seutubudjetin rahoituksella palkata toi-
nen henkilö neuvontapisteeseen, koska yhden neuvojan työaika ei riitä 
kaikkien palvelemiseen. 
 
Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelmalle myönnettiin vuodelle 2012 
44 000 €. Siitä jäi käyttämättä 11 140,08 €, jota anotaan siirrettäväksi vuo-
delle 2013 Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman käyttöön. Lisäksi 
anotaan tälle vuodelle 22 819,92 € tämän vuoden budjetista, yhteensä 
33 960 €. 
 
Sirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
./. Liitteenä Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013–2018 ja sen tilas-

toliite. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta siirtää Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman 

vuonna 2012 käyttämättä jääneen osuuden 11 140,08 € Etelä-
Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman käyttöön ja rahoittaa 22 819,92 
€:lla vuoden 2013 Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista, yhteensä 
enintään 33 960 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote: Heli Sahala, Kotkan kaupunki 
  Pirjo Puolakka, Kotkan kaupunki
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

28 § MIMIC-hanke 
 
Seutuvaliokunta 2.11.2010 
 

Merikotka-tutkimuskeskus on valmistellut MIMIC-hanketta (Minimizing 
risks of maritime oil transport by holistic safety and security strategies), jo-
ka keskittyisi öljykuljetusten riskien ja uhkatekijöiden kartoittamiseen ja 
pienentämiseen. Hankkeessa jatkokehitetään SAFGOF-hankkeessa 
(2008–2010) luotua monitieteistä mallia, ja sisällytetään siihen uusina ele-
mentteinä erilaiset turvallisuusuhat sekä onnettomuusskenaarioiden talou-
delliset kustannukset. Lisäksi siinä kootaan ja jäsennetään myös laajasti 
muissa hankkeissa tuotettua tietoa. 

  
Kustannusarvio hankkeelle on kokonaisuudessaan n. 1,6 milj. euroa, josta 
suomalaispartnereiden osuus on noin 1,1 milj. euroa. Ohjelman rahoitus-
prosentti on 75 %, ja omarahoitusta hankkeelle haetaan Kotkan kaupungil-
ta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Hankehakemus on tarkoitus 
jättää Central Baltic -ohjelmaan marraskuun lopussa. 
 
Hankkeen partnereina ovat Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimus-
yhdistys Kotkasta, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turun yli-
opistosta, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston Teknillinen 
korkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tallinnan teknillinen korkeakoulu, Tarton 
yliopisto, sekä Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen instituutti. Projekti 
toimii läheisessä yhteistyössä myös viranomaistahojen, varustamoiden, 
sekä öljyvahinkoihin ja merenkulun turvallisuuteen liittyvien hankkeiden 
kanssa.  

 
Rahoitussuunnitelma (hankkeen suomalaispartnereiden osalta) 

   

Rahoittaja 2010 2011 2012 2013 YHTEENSÄ 

EAKR (75 %) 0 270869 361159 361159 993187 

Varsinais-
Suomen ELY-
keskus (11,33 %) 

0 40909 54545 54546 150000 

Kotkan kaupunki 
(8,07 %) 

0 29156 38875 38874 106905 

Cursor (5,60 %) 0 20225 26967 26966 74158 

Yhteensä: 0 361159 481546 481545 1324250 

 
./. Liitteenä rahoitushakemus seutubudjetista ja hankkeen tiivistelmä.  

Kokouksessa on nähtävänä alustava hankehakemus (englanninkielinen).   
 

Kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen neuvottelee Merikotkan edustajien 
kanssa hankkeen rahoituksesta 29.10.2010. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää rahoittaa MIMIC-hanketta 20 225 €:lla vuoden 

2011 seutubudjetista ja sitoutuu rahoittamaan hanketta vuosina 2012–
2013. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 14.2.2012 

 
MIMIC-hanke hakee siirtoa vuoden 2011 seutubudjetista 8 766 € vuodelle 
2012 ja uutta rahoitusta vuoden 2012 budjetista 26 967 €, yhteensä 35 
733 €. 
    
Hankkeen aloitus on myöhästynyt suunnitellusta aikataulusta, mutta vuo-
den 2011 toteuttamatta jääneet toimenpiteet on tarkoitus tehdä vuoden 
2012 aikana. 
 

  Rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää MIMIC-hankkeen vuonna 2011 käyttämättä 
jääneen osuuden 8 766 € käytettäväksi vuonna 2012 ja rahoittaa 26 967 
€:lla vuoden 2012 seutubudjetista, yhteensä 35 733 € edellyttäen, että 
Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 talousarviossa varataan tarvittava 
määräraha tähän tarkoitukseen. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote:  Jouni Lappalainen / Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Meri-

kotka ry 
  __________ 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
    

Vuonna 2012 MIMIC-hankkeessa on työstetty seitsemää raporttia, joista 
kaksi on julkaistu. Lisäksi on ollut mm. useita esityksiä, lukuisia artikkelei-
ta. ja kolme seminaaria.  
 
Vuonna 2013 on tarkoitus luoda suosituksia viranomaisille ja sidosryhmille 
mahdollisimman kustannustehokkaasta öljyntorjunnasta, jossa otetaan ta-
loudellisuuden lisäksi huomioon ympäristöarvot, turvallisuusuhat, riskien 
todennäköisyys sekä yhteiskunnalliset ja yritysten näkökulmat.  
 
MIMIC-hanke hakee siirtoa vuoden 2012 seutubudjetista 5 605,04 € vuo-
delle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 budjetista 26 966,00 €, yhteen-
sä 32 571,04  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää MIMIC-hankkeen vuonna 2012 käyttämättä 

jääneen osuuden 5 605,04 € käytettäväksi vuonna 2013 ja rahoittaa 
26 966,00 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 32 571,04 €.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Anna Kiiski, Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

29 § Mediko III 
 
Seutuvaliokunta 16.3.2011 
 

Kotkan kaupunki on käynnistämässä Mediko III –hanketta, johon se hakee 
rahoitusta Kotkan-Haminan seutubudjetista. Hankkeen budjetti vuosille 
2011–2013 on 255 000 €, josta seutubudjetista haetaan 55 000 € siten, et-
tä v. 2011 15 000 €, v. 2012 20 000 € ja v, 2013 20 000 €. Vuosi 2012 ja 
2012 budjetit ovat vielä alustavia. 
 
Hankkeessa Suomeen jo muuttaneille tai muuttoa suunnitteleville ulko-
maalaisille, joilla on lähtömaassaan hankittu sosiaali- ja terveysalan tutkin-
to, rakennetaan polku työhön hanketta rahoittavien sosiaali- ja terveysalan 
työnantajien palvelukseen. Erityinen kohderyhmä ovat EU:n ulkopuolella 
lääkäritutkinnon suorittaneet henkilöt, joita tuetaan omaksumaan riittävä 
suomen kieli ja ammattialansa sanasto, sekä pätevöitymään ammattiinsa 
Suomessa. 
 
Hankkeessa mukana olevat yritykset 
• Sosiaali- ja terveysalan työnantajat ja rekrytoijat: 
• Kotkan kaupunki 
• Carea 

 
Mediko III -hanke on mukana seuraavien toimintojen kehittämisessä: 

 
• sosiaali- ja terveysalan suomen kielen opiskelu yhdistettynä työelämään 
tutustumiseen (Suomeen muuttaneille) 
• Suomeen muuttoa suunnittelevien kolmansien maiden kansalaisten en-
nakko-ohjaus ja neuvonta 
• suomen kielen opiskelun tukeminen jo lähtömaassa (kielikurssit, itse-
opiskelu, etäopiskelu ym.) 
• Valviran lupaprosessissa neuvominen 
• suomea hyvin osaavien henkilöiden työlupaprosessin tukeminen (ulko-
mailta muuttaville) 
• alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Suomeen muuttajille (asunnot, lasten 
koulunkäynti, arjen asioiden järjestäminen, neuvontatuki suomen kielen 
opiskeluun ja työelämään myös aviopuolisoille) 
• suomalaisen ammattipätevyyden hankkimisen tuki 

 
Hanke toteutetaan Kotkan kaupungin MINFO-keskuksen koordinoimana 
kiinteässä yhteistyössä KymenRekryn rekrytointipalvelujen kanssa. Yhtenä 
kehittämistavoitteena on vakiinnuttaa toiminto ajan myötä esim. osaksi 
KymenRekryn toimintaa.  

 
Toteutuksessa hyödynnetään Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveysalan ja 
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, Kymen-
laakson ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittä-
miskeskus Palmenian asiantuntemusta. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Mediko III – hankkeen laajempana kehittämistavoitteena on valmiuksien 
kerääminen ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista ennakoiden mahdollista 
työvoimatarvetta hoiva-alalla ja myös muilla aloilla. 
Lähtökohtana on eettinen rekrytointi ja kunnan rooli uusia ulkomailta muut-
taneita asukkaita kohtaan. 

 
 ./. Liitteenä Mediko III:n rahoitushakemus. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Mediko III –hanketta 15 000 €:lla vuo-
den 2011 seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuosina 2012 
ja 2013, yhteensä enintään 55 000 €:lla.   

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Ohjausryhmään nimettiin 

seutuvaliokunnan yhteyshenkilöksi ohjelmapäällikkö Harri A. Holopainen. 
 
 
Ote: Anne Hiiri, Kotkan kaupunki 
 Pekka Kivilahti, Kotkan kaupunki 

  Harri A. Holopainen, Cursor Oy 

  

 
  __________ 
   
Seutuvaliokunta 14.2.2012 

 
Mediko III –hanke hakee 20 000 € Kotkan-Haminan vuoden 2012 seutu-
budjetista 
 
Rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 20 000 €  Mediko III –hankkeelle vuoden 
2012 seutubudjetista edellyttäen, että Kotkan-Haminan seudun vuoden 
2012 talousarviossa varataan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
Ote: Anne Hiiri, Kotkan kaupunki 
 Pekka Kivilahti, Kotkan kaupunki 

  Harri A. Holopainen, Cursor Oy 
 
   __________ 
  
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Vuonna 2012 Mediko on osallistunut 15 espanjalaisen sairaanhoitajan 
saapumiseen Etelä-Kymenlaaksoon joulukuussa 2012. Medikon kautta on 
työllistynyt kolme amanuenssia, yksi hammaslääkäri ja kaksi hoitoapulais-
ta.   
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
Vuoden 2013 tavoitteena on jatkaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien polun 
tukemista Medikoa rahoittavien työantajien palvelukseen. Lisäksi on tavoit-
teena laatia esitys vakiintuneeksi ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin tuki-
palveluksi, jonka on tarkoitus palvella valtakunnallisesti suomalaisia sosi-
aali- ja terveysalan työantajia. 
 
Toiminnan vakiinnuttamiseksi Mediko siirtyy Kotkan kaupungin alaisuudes-
ta Innovi ry:n hallinnoimaksi 1.3.2013. Innovi ry on vuonna 2012 perustettu 
suomalainen yhteiskunnallisen kehityksen yhdistys. Se toimii valtakunnalli-
sesti ja sen kotipaikka on Kotka. 
 
Mediko 2013 hakee 20 000 € Kotkan-Haminan vuoden 2013 seutubudje-
tista 
 
Rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 20 000 € Mediko 2013 –hankkeelle vuo-

den 2013 seutubudjetista.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote:  Timo Jalkanen, Innovi ry 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

30 § Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK - ARTU 

 
Seutuvaliokunta 31.10.2011 
 

 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta on 17.2.2010 (18 §) päättänyt asettaa 
tavoitteeksi koko Etelä-Kymenlaaksoa koskevan yhteisen turvallisuus-
suunnitelman aikaansaamisen ja suosittanut, että kunnat työstävät turvalli-
suussuunnitelmaa yhdessä. Kunnat ovat ilmoittaneet omat edustajansa 
turvallisuustyöryhmää työstävään työryhmään.  

 
 Seutuvaliokunnan 2.11.2010 kokouksessa (96 §) asiaan on seutuvalio-

kunnan varapuheenjohtaja Hannu Muhosen aloitteesta palattu ja annettua 
kaupunginsihteeri Raino Hassiselle tehtäväksi koolle turvallisuussuunni-
telmaa työstävä työryhmä.  

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

punginsihteeri Raino Hassisen selvitys asian valmisteluista Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun kanssa.  

 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta hankkeelle Etelä-
Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU. Hankkeen 
päätavoitteina on  
1) laatia turvallisuussuunnitelma sisäisen turvallisuuden ohjelman mukai-
sesti Etelä-Kymenlaakson kuntiin,  
2) jalkauttaa ohjelma käytäntöön ja  
3) tuottaa tiedot päivittyvään valtakunnalliseen ARTU-ohjelman (Arjen tur-
vallisuus) 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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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä tiedoksi saadun hakemuksen.  

Rahoitushakemukseen palataan alkuvuodesta 2012, kun Kotkan-Haminan 
seudun KOKO:n vuoden 2012 budjetti ja Kotkan-Haminan seutubudjetti 
vuodelle 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 seutubudjetista.  

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

hankkeen päivitetty projektisuunnitelma on liitteenä.  

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

den 2012 seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuonna 
34 000 € edellyttäen, että Kotkan-Haminan seudun vuoden 2012 talousar-
viossa varataan 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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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU –hanke 
on vuonna 2012 työstänyt mm. riskianalyysiä ja hankkeen seurannan arvi-
ointikriteerejä. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen on turvallisuussuun-
nitelman laatiminen kuntalähtöisesti mm. viiden kunnan asukkaiden turval-
lisuuskyselyillä 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 
johdetut toimenpide-ehdotukset. Loppuvuodesta 2013 järjestetään Kot-
kassa valtakunnallinen turvallisuusseminaari. 
 
Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma, EK – ARTU hakee 
siirtoa vuoden 2012 seutubudjetista 13 493,93 € vuodelle 2013 ja uutta ra-
hoitusta 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 
osuuden 13 493,93 € käytettäväksi vuonna 2013 ja rahoittaa 34 000,00 
€:lla vuoden 2013 seutubudjetista, yhteensä 47 493,93 €.  

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

 
 

 

 

31 § Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma  
 
Seutuvaliokunta 29.5.2012 
 
  Seutuvaltuusto on 23.2.2012 (5 §) päättänyt rahoittaa Kotkan-Haminan 

seudun vuoden 2012 seutubudjetista 150 000 €:lla eurolla hanketta, joka 
korvaa Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) loppumista. 
Hanketta on valmisteltu Cursor Oy:ssä nimellä Kotkan-Haminan seudun 
kilpailukykyohjelma –hanke. 

 
  Rahoitusta hankkeelle on haettu Kymenlaakson liitosta, joka 14.5.2012 on 

myöntänyt Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeelle maa-
kunnan kehittämisrahaa 40 000 €, 50 % kokonaisbudjetista, haetun 
150 000 € sijaan. Kokonaisbudjetti on näin ollen 80 000 €, josta 20 000 € 
on Kymenlaakson liiton päätöksellä käytettävä seudun elinkeinostrategian 
päivitystyöhön ja 60 000 € hankevalmisteluun laajojen ja merkittävien han-
kekokonaisuuksien aikaan saamiseksi. 

                                          

 

BUDJETTISUUNNITELMA  

 
Rahoittaja 2012 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Kymenlaakson liitto 40 000    40 000 

K-H seudun seutubudjetti 40 000    40 000 

Yhteensä 80 000    80 000 

 

Kustannukset 2012 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Henkilöstö 33 000     

Matkat 5 000     

Ostopalvelut 30 000     

Vuokrat 4500     

Aineet, tarvikkeet, tavarat 2500     

Muut 5000     

Yhteensä 80 000     
 

 
  Osaamisjohtaja Petri Tolmunen esittelee hanketta kokouksessa. 
 
                      ./.                 Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toimen-

piteet. 
 
  Kokousasiakirjoissa on nähtävissä Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky-

ohjelma –hankkeen rahoitushakemus.  
 
                      Ehdotus:     Seutuvaliokunta päättää myöntää vuoden 2012 seutubudjetista 40 000 € 

Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma -hankkeelle ja saattaa asian 
seutuvaltuuston tietoon.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
  ___________________ 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

Seutuvaltuusto 14.6.2012 

 
Seutuvaltuusto on 2.9.2003/ 18 § siirtänyt seutuvaliokunnalle ratkaisuval-
taa kehittämishankkeiden käynnistämisessä ja rahoituksessa. Seutuvalio-
kunnalle on siirretty ratkaisuvalta kehittämishankkeiden käynnistämisessä 
ja rahoittamisessa omissa budjetiltaan alle 100 000 €:n hankkeissa sekä 
muiden hallinnoimissa hankkeissa, joissa Kotkan-Haminan seudun oma-
rahoitus/riski on alle 100 000 €.  Kun hankkeen budjetti on pienentynyt 
80 000 €:oon, se kuuluu seutuvaliokunnan päätösvaltaan. 

 
                      ./.                 Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toimen-

piteet. 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotkan-Haminan seudun kilpailu-
kykyohjelma –hankkeen suunnitellut toimenpiteet ja budjetin. 
 
 

Asian käsittely: 
 
  Osaamisjohtaja Petri Tolmunen esitteli asiaa. 
 

Vesa Salminen toivoi ja painotti sitä, että käytetään Cursoria ja Kymen-
laakson maakuntaliittoa, kun rakennetaan isoja hankkeita, joilla seudun 
asioita viedään eteenpäin. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 

___________________ 
 
Seutuvaliokunta 4.9.2012 
 

Seutuvaltuuston 14.6.2012 kokouksen jälkeen Cursor Oy on hakenut Kot-
kan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen budjetin muutosta. 
Kymenlaakson liitto on antanut muutospäätöksen 15.8.2012. Sen mukaan 
hankkeen budjetti on 120 000 €, minkä myötä se ei enää sisälly seutuva-
liokunnalle delegoituun päätösvaltaan. 

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toimen-

piteet uuden budjetin mukaan. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se päättää käyn-

nistää Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen. Lisäksi 
seutuvaliokunta päättää toimia hankkeen ohjausryhmänä, mikäli seutuval-
tuusto päättää käynnistää hankkeen. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
  ___________________ 
  
 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

Seutuvaltuusto 19.9.2012 

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toimen-

piteet uuden budjetin mukaan. 

 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää käynnistää Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky-

ohjelma –hankkeen. 

 
Asian käsittely: 

 
Keskustelussa Markku Saastamoinen kysyi, onko kasvukäytävä E18 sel-
keästi otettu huomioon kilpailukykyohjelmassa. Petri Tolmusen mukaan se 
näkyy erityisesti maakuntaohjelman priorisoinneissa. 
 

 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
 Ote:  Kymenlaakson liitto 

___________________ 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 
  Projektipäällikkö Marjo Luomi esittelee kokouksessa hankkeen tuloksia. 
 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky –hankkeen raportti  
  1.6.–31.12.2012. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky –

hankkeen raportin 1.6.–31.12.2012. 

 
Asian käsittely: 

 
  Projektipäällikkö Marjo Luomi esitteli kokouksessa hankkeen tuloksia. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote: Kymenlaakson liitto 
 
  __________ 
  
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma -hanke hakee siirtoa vuoden 
2012 seutubudjetista 16 791,33 € vuodelle 2013.   
 
Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyoh-

jelma -hankkeen vuonna 2012 käyttämättä jääneen osuuden 16 791,33 € 
käytettäväksi vuonna 2013.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
 Ote: Marjo Luomi, Cursor Oy 

 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

32 § 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 yhteis-
työssä 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 
tuottavan yritysverkoston, jonka asiakastarpeisiin perustuvia innovatiivisia 
ratkaisuja pilotoidaan hankkeen aikana. Kehittämistarpeet on tunnistettu 
sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa käydyissä kes-
kusteluissa, MediIT:n ja Carean laatimien selvitysten, Cursorin elinkeino-
strategian ja TEMin HYVÄ-strategian pohjalta.  
 
SOTE-ICT –verkostohankkeen alkuvaiheessa muodostuu arviolta kaksi 
verkostoa, joissa toimii molemmissa 3-4 yritystä. Nämä verkostot rakentu-
vat luontaisesti yhtiöiden yhteisten tuotekehitysprojektien sekä pilottien 
ympärille. Hanke tukee verkoston yhteisiä tuote-, ja palvelukehitysprojekte-
ja sekä niiden pilotointeja edistääkseen verkoston eheytymistä ja yhteisten 
tuotteiden syntyä.  
 
Seuraavassa vaiheessa erilliset verkostot tuodaan yhteen, luomaan uusia 
konsepteja ja liiketoimintaa. Toimiala tarvitsee myös uusia innovaatioita, 
joiden kaupallistaminen onnistuu ainoastaan verkostomaisesti toimivan lii-
ketoimintamallin 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 €.  



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

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 seutubudje-
tista. 

 
 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 
hankesuunnittelua ja etsitty hankkeeseen sopivia yhteisöjä. Vuonna 2013 
käynnistyvät tuotteiden/palvelujen pilotit. Yritysverkoston sisälle rakenne-
taan ns. ”konseptikone”, joka tuottaa kaupallisesti kannattavia asiakasläh-
töisiä tuote- ja palvelukonsepteja. Verkostolle ryhdytään luomaan omaa lii-
ketoimintasuunnitelmaa.  
 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
SOTE-ICT liiketoimintaverkosto -hanke hakee siirtoa vuoden 2012 seutu-
budjetista 4 691,66 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 
20 000,00 €, yhteensä 24 691,66 €. 
  

  Siirto/jatkorahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 
 

 
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, yh-
teensä 24 691,66 €.  

 

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

 

 

 

 



 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.2.2013 29 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

33 § Seutusuunnittelun toimenpiteet 

  
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 

 
  Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat rahoittaneet Kaakon suunta –

hanketta vuonna 2012 1 €/asukas summalla. Vuoden 2012 seutubudjetista 
on hanketta rahoitettu 42 608,09 €:lla, josta käyttämättä on jäänyt 
16 710,80 €. 

 
Kaakon suunta -hanke päättyi 31.8.2012, minkä jälkeen työtä jatkettiin 
seuturahoituksella. Vuonna 2013 on tarkoitus käynnistää strategisen 
osayleiskaavan valmistelu, mikä sisältää mm. ohjelmoinnin, 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisen sekä hankemahdol-
lisuuksien selvittämisen (svlk 26.2.2012 § 23). 

 
  Seutusuunnittelun toimenpiteisiin Cursor Oy hakee vuonna 2012 käyttä-

mättä jääneen 16 710,80 €:n siirtoa vuodelle 2013 ja vuoden 2013 budje-
tista n. 87 260 € eli 1 €/asukas (tarkka summa täsmentyy virallisen asu-
kasluvun myötä). 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää siirtää Kaakon suunta –hankkeesta vuonna 2012 

käyttämättä jääneen 16 710,80 € vuodelle 2013 ja myöntää vuoden 2013 
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista 1 €/asukas eli n. 87 260 €, joka 
täsmentyy virallisen asukasluvun myötä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 
 
 Ote: Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 
 

 
 
 
 
 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

34 §  Muuttajan palvelut –hanke 

  
Seutuvaliokunta 27.1.2012 

 
Muuttajan palvelut –hanke tekee Kotkan-Haminan seudun kuntia tunne-
tuksi hyvänä asuinseutuna potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Juu-
rensa hankkeella on Kotkan kaupungin Asu Kotkassa –hankkeessa, joka 
2000-luvun alussa laajeni seudulliseksi Cursorin toimintana. Vuosien aika-
na työmuotoina ovat olleet messuesiintymiset, viestintä- ja markkinointima-
teriaali, rekrytointikampanjat (erillinen Ulos purkista –kampanja) ja tutki-
mukset. Muuttajan palveluja on rahoitettu ensin erillishankkeella ja sittem-
min Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelman (AKO) sekä Alueellisen 
koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) rahoituksella. Vuosittainen toi-
mintabudjetti on ollut 23 000 – 70 000 €. 

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

o
-brändin 

mukaiseksi. Lisäksi Cursorissa on keskusteltu toiminnan ja palvelun kehit-
tämisestä 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 erillishankkee-
na, mutta pyritään löytämään muuttajan palvelujen jatkokehittämiseen so-
pivaa 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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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Muuttajan palvelut –hankkeessa on vuonna 2012 mm. osallistuttu Oma Pi-
ha 2012 –messuihin, julkaistu Kaakko135

o
-seutulehti, päivitetty Kotkan-

Haminan seudun asuntotonttiesite ja tehty kysely seudun kiinteistönvälittä-
jille. 

 
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 inter-
netsivuja. 

 
Muuttajan palvelut –hanke hakee hakee siirtoa vuoden 2012 seutubudje-
tista 8 670,42 € vuodelle 2013 ja uutta rahoitusta vuoden 2013 25 000,00 
€, yhteensä 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 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

 

35 § Kymenlaakson 7. maaseutufoorumi 13.3.2013 
 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
 

Kehittämisyhdistys Sepra ry järjestää yhteistyössä mm. Pohjois-Kymen 
Kasvu ry:n, Kouvolan kaupungin, Cursor Oy:n ja Kymenlaakson kesäyli-
opiston kanssa Kotkassa 13.3.2013 Kymenlaakson 7. maaseutufoorumin, 
jonka teemana on tänä vuonna ”Monimuotoinen turvallisuus”. Cursor Oy 
on osallistunut maaseutufoorumin rahoitukseen mm. Alueellisesta kohee-
sio- ja kilpailukykyohjelmasta vuosina 2010–2012.  
 
Cursor Oy:n rahoitusosuus on vuonna 2013 yhteensä 2 500 €, josta 1500 
€ maksetaan Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelmasta ja josta 
1000 € ehdotetaan maksettavaksi seutubudjetista. 

 
./. Liitteenä Kymenlaakson maaseutufoorumin ohjelma 13.3.2013. 

 
Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Kymenlaakson maaseutufoorumia 1000 

€:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2013 seutubudjetista.     
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
Ote: Kehittämisyhdistys Sepra ry 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

36 § Kuntaedustajien nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään vuosiksi  

2013–2016 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
 

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja ra-
kennerahasto-ohjelmien toimenpanon yhteensovittamista varten maakun-
nan yhteistyöryhmä (laki alueiden kehittämisestä 1651/2009 ja rakennera-
hastolaki 1401/2006).  
 
Kymenlaakson maakuntahallitus asettaa 21-jäsenisen yhteistyöryhmän, 
jossa on edustettuina Kymenlaakson liitto ja sen jäsenkunnat (7 edustajaa), 
ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ym. (7 edustajaa) ja alueen kehit-
tämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt (7 
edustajaa). 
 
Kymenlaakson Liitto pyytää jäsenkuntiensa tekevän ehdotuksensa maa-
kuntahallitukselle yhteistyöryhmän kuntasektorin jäsenistä ja varajäsenistä 
siten, että Kotkan-Haminan seudulta valitaan kaksi edustajaa ja heille hen-
kilökohtaiset varaedustajat. 
 

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää valita kaksi henkilöä Kotkan – Haminan seudun 
edustajiksi maakunnan yhteistyöryhmään ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet.   
 

Päätös:  Seutuvaliokunta päättää esittää Kymenlaakson maakuntahallitukselle, että 
Kymenlaakson yhteistyöryhmän valitaan Terhi Lindholm, Kotka (henkilö-
kohtainen varajäsen Raino Hassinen, Kotka) ja Rami Hasu, Hamina (hen-
kilökohtainen varajäsen Antti Jämsén, Miehikkälä).    

 
 
 Ote: Kymenlaakson liitto 
  Terhi Lindholm, Kotkan kaupunki 
  Rami Hasu, Haminan kaupunki 
  Raino Hassinen, Kotkan kaupunki 
  Antti Jämsén, Miehikkälän kunta 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

37 § Tiedoksi asiat 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 

1.) Hyvän tuulen palvelu – Kotkan terveyskioski hyvinvoinnin edistä-

jänä 
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista on rahoitettu Kotkan terveyskios-
ki –hanketta (1.9.2011–31.12.2012) 20 000 €:lla. Hankkeen loppuraportti 
on nähtävissä kokousasiakirjoissa. 

 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin. 
 
 
 

 

38 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 
   
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajan ja paikan. 
 
 Päätös: Keskiviikkona 20.3.2013 klo 11 Eagle. 
 
 


