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63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
  
   
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

64 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 

Ehdotus: Valitaan Hannu Muhonen ja Olli Nuuttila.  
 
 Päätös: Valittiin Hannu Muhonen ja Olli Nuuttila. 
 
 
 
 

65 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 Päätös: Esityslistan mukaan.  
  Sähköpostilla oli välitetty esityslistan lähettämisen jälkeen syntynyt § 73 

Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2014–2015 ja 
Kotkan-Haminan seutuohjelma, joka jaettiin myös kokouksessa. Keskuste-
lun aikana syntyivät 74 § Seutuvaltuuston kokous ja 75 § Seutufoorumin 
ajankohta ja paikka.  

  § 66 Kuntarakenneuudistus käsittelyä jatkettiin kokouksen lopussa n. klo 
8.50 alkaen. 
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66 § Kuntarakenneuudistus 

 
 
Seutuvaliokunta 29.1.2013 
 
  Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt mm. kau-

pungin- ja kunnanhallituksilta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. 
Luonnos perustuu Suomen hallituksen antamiin linjauksiin kuntauudistuk-
sesta. Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi nykyinen kuntajakolain 
nimike kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitys-
velvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutet-
taisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Sa-
malla muutettaisiin kielilakia. 

 
  Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa lakiluonnoksesta yleisesti se-

kä erityisesti 
  - selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja selvitysvelvollisuuden sisäl-

löstä; 
  - esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä; 
  - valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; 
  - yhdistymisavustusten ehdoista ja määrästä; 
  - sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. 
 
  Lausunto on annettava 7.3.2013 mennessä. 
 
  Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö liitteineen on osoitteessa 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/201211
22Kuntar/name.jsp 

 
Lausuntopyynnön jälkeen on sosiaali- ja terveysministeriö julkaissut palve-
lurakennetyöryhmän loppuraportin, jossa on luonnosteltu sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Uudistus jatkuu vuoden 2013 
alussa tehtävällä alueellisella selvityksellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain valmistelu alkaa maaliskuussa 2013. Kuntarakennelain ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kysymykset sivuavat toisiaan 
merkittävästi. 
 
Palvelurakennetyöryhmän raportti on osoitteessa 
 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DL
FE-25302.pdf 
 
Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala esittelee kokouksessa kunta-
rakennelakiluonnosta.  

  
 ./. Liitteenä ”Kuntauudistuksen eteneminen”, lausuntopyynnön liite 2. 
 
  

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20121122Kuntar/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20121122Kuntar/name.jsp
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DLFE-25302.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DLFE-25302.pdf
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 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy esittelyn perusteella keskustelun kuntarakenneuudis-

tuksen tulevasta etenemisestä Etelä-Kymenlaaksossa. 
 
 Asian käsittely: 

  
Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala esitteli kokouksessa kunta-
rakennelakiluonnosta. Esittelyn pohjalta käytiin keskustelua.  

 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  ___________________ 
     
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 

Hallitus on 4.4.2013 päättänyt antaa eduskunnalle kuntarakenneuudistus-
ta koskevan lakiesityksen. Sen mukaan kuntajakolaki muuttuu nimeltään 
kuntarakennelaiksi, johon lisätään säännökset kuntien selvitysvelvollisuu-
desta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdisty-
misen taloudellisesta tuesta. Kielilakia on tarkoitus muuttaa siten, ettei 
kuntien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Kuntien tulisi tehdä yhdisty-
misselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeis-
tään 1.7.2014. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta käy keskustelua asiasta ja päättää sen etenemisestä Kot-

kan-Haminan seudulla. 
 
 
Päätös: Keskusteltiin ja päätettiin palata asiaan toukokuun kokouksessa.  
 

  ___________________ 
     
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 

Kunta- ja sote-koordinaatioryhmä on 8.5.2013 antanut linjauksen kuntauu-
distuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen 
yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 
keskeisiksi periaatteiksi. Valtioneuvosto on 23.5.2013 hyväksynyt, että ko. 
soteryhmän linjaukset täydennetään hallituksen esitykseen kuntarakenne-
laista (HE 31/2013 vp), sen perusteluosioon. Lisäksi on täydennetty la-
kiehdotuksen vaikutusarviointia ja perustuslainmukaisuuden arviointia. 
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Linjauksen mukaan alle 20 000 asukkaan kunnalla ei ole oikeutta järjestää 
sote-palveluja.  
 
20 000 – 50 000 asukkaan kunnalla on oikeus pääsääntöisesti järjestää 
perustason sosiaali- ja terveyspalvelut sekä joitakin jo nykyisinkin järjes-
tämiään perusesikoissairaanhoidon palveluja. Kunnalla ei kuitenkaan ole 
kuntarakennelain 4 d §:ssä tarkoitetulla yhtenäisellä yhdyskuntarakenne- 
ja työssäkäyntialueella oikeutta järjestää perustason palveluja. Tästä poi-
keten kuntarakennelain 4 d §:ssä tarkoitetulla selvitysalueella oleva, nyt yli 
20 000 asukkaan kunta voi saada perustason sote-palvelujen järjestämis-
oikeuden sillä edellytyksellä, että suoritetun valtion erityisen kuntajakosel-
vityksen perusteella alueelle syntyy useamman kuin yhden kunnan yli 
20 000 asukkaan kunnan kokonaisratkaisu. 
 
Kunta, jossa on vähintään 50 000 asukasta, voi järjestää laajan perusta-
son sosiaali- ja terveyspalveluja edellyttäen, että sillä on laissa määritelty 
riittävä kantokyky (osaaminen, infrastruktuuri ja muut palvelujen järjestä-
misen edellytykset). Muut vähintään n. 50 000 asukkaan työssäkäyntialu-
een keskuskunnat, joilla on laissa määritelty riittävä kantokyky, voivat toi-
mia sote-alueen vastuukuntana. 

 
./. Liitteenä ”Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi”, 
8.5.2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta keskustelee jatkotoimista Kotkan-Haminan seudun kunta-

rakenneuudistukseen liittyen. 
 
Asian käsittely: 
 

Keskusteltiin asiasta kokouksen alussa ja pykälään palattiin kokouksen 
viimeisenä asiana n. klo 8.50 alkaen, jolloin johtaja Aija Tuimala, FCG Tie-
tojohtaminen Oy, oli kokouksessa paikalla.   
 

 
Päätös: Päätettiin pyytää tarjous FCG Tietojohtaminen Oy:ltä keskustelun perus-

teella.  
 
 
 
 
Osmo Havuaho poistui tämän pykälän aikana n. klo 9.
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67 § Seudun talousarvio vuodelle 2014 

 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 

 
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. 
 
Seudullinen Kaupunkiseutusuunnittelun työryhmä (Kassu), johon kuuluu 
edustaja seudun jokaisesta kunnasta, on esittänyt toivomuksen, että Kot-
kan-Haminan seudun kehityskuvan valmistuttua ja seudun strategisen 
yleiskaavatyön käynnistyttyä seudun kunnat voisivat yhä jatkaa rahoitusta 
1 €/asukas. Tämä rahoitus kohdennetaan seudun strategiseen yleiskaava-
työhön, jota pyritään myös hankkeistamaan rahoituksen tehostamiseksi.  

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 

2014 tulopohjaksi 5 €/asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksy-
mistä.  

 
Asian käsittely: 
 
 Keskustelussa todettiin, että tulevan kuntarakennelain mukaisesta yhdis-

tymisselvityksestä seudulle koituvat kustannukset tulisi sisällyttää vuoden 
2014 seutubudjettiin, alustava arvio n. 50 000 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 



 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 11.6.2013 8 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

 

68 §  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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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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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 

 
  __________ 
  
Seutuvaliokunta 11.6.2013 

   
Heti 26.2.2013 kokouksen jälkeen kävi ilmi, että Innovi ry ei ollut saanut 
vielä virallista rekisteröimispäätöstä. Rahoituksen hakijan edustajan kans-
sa sovittiin tuolloin, että hakemus tuodaan täsmennettynä uuteen käsitte-
lyyn, kun yhdistys on rekisteröity. 

 
Mediko on toiminnallaan tukenut ESR-rahoitteisia maahanmuuttajanpro-
jekteja, kuten espanjalaisia sairaanhoitajia Suomeen tuonutta Minfo-
hanketta. Medikon budjetti vuosittainen budjetti on ollut 70 000 € (2011), 
80 000 € (2012) ja 60 000 € (2013), josta seudun osuus on ollut 15 000 € 
ensimmäisenä vuonna ja 20 000 € kahtena seuraavana vuonna. Hank-
keella on ollut oma ohjausryhmä, jonka puhelinkokouksessa 20.5.2013 on 
tehty päätös toiminnan siirtämisestä Innovi ry:lle.  
 

./. Liitteenä tarkennettu hakemus liitteineen 
 
Kokousasiakirjoissa on nähtävissä pöytäkirjanote Innovi ry:n perustamis- 
ja järjestäytymiskokouksesta 12.12.2012 ja yhdistyksen säännöt. 
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Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee lisäselvitykset tietoonsa saatetuksi ja päättää 

edelleen myöntää hankkeelle sen viimeisen, vuoden 2013 rahoituserän 
20 000 €. Mahdollinen tuleva seudun rahoitus päätetään erikseen, eikä sii-
hen sitouduta tällä päätöksellä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
 Ote: Innovi ry 
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69 § 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 

 
  __________ 
   



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 

 

   
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee maa-

hanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakan ja seudullisen maahanmuuttaja-
työn koordinaattori Saara Marjasvaaran esittelyn Etelä-Kymenlaakson ko-
touttamisohjelma 2013–2018:sta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 

 
 Ote: Pirjo Puolakka/Kotkan kaupunki 
  Saara Marjasvaara/Kotkan kaupunki



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

70 § EU:n rakennerahastokausi 2014–2020 

 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 

 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 28.5.2013 linjannut EU-
rakennerahastokauden 2014.2020 toteuttamista Suomessa. Manner-
Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitus on tulevalla ohjelmakaudella n. 
1,2 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen kanssa julkista rahoitus-
ta on käytössä yhteensä n. 2,4 miljardia euroa. 
 
Alueellisesta rahoituksesta Itä- ja Pohjois-Suomi saa alueellisesta rahoi-
tuksesta n. 71 % (722 miljoonaa euroa, sisältää myös kansallisen rahoi-
tuksen), Etelä- ja Länsi-Suomi n. 29 % (286 milj.euroa) ja Ahvenanmaa n. 
0,5 % (n. 5 milj.euroa). 

 
EU:n rakennerahastoja ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Eu-
roopan sosiaalirahasto (ESR). Rakennerahastojen perusrahoitus jaetaan 
tasan (50/50) EAKR- ja ESR-rahastojen kesken. Itä- ja Pohjois-Suomen 
harvan asutuksen erityisrahoitus on kokonaisuudessaan EAKR-rahoitusta, 
joten yhteensä EAKR-rahoitus on noin 60 % ja ESR noin 40 % rahoituk-
sesta. Käytännössä tämä vastaa tilannetta nykyisellä 2007 - 2013 kaudel-
la.  

 
  Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat: 

- TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR),  
- TL2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 

(EAKR),  
- TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR),  
- TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)  
- TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) 
- TL 6 Tekninen tuki (EAKR) 
 
Lisäksi rahoitusta suunnataan vähähiiliseen talouteen (TL 1 ja 2, EAKR).  
Ohjelman perusrahoituksesta käytetään valtakunnallisiin teemoihin 
EAKR:ssä 10 % ja ESR:ssä 25 %. 
 
Valmisteluaikataulun mukaan komissio hyväksyy Suomen kumppanuus-
sopimuksen ja rakennerahasto-ohjelman keväällä 2014, minkä jälkeen oh-
jelman toimeenpano alkaa. 

 
./. Liitteenä Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014–2020, Manner-Suomen 

rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat, 28.5.2013.  
 
 Kokousasiakirjoissa on nähtävillä Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen 

suunnitelma rakennerahastokaudelle 2014–2020, luonnos 23.1.2013. 

 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi 

 
Päätös: Merkittiin. 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

71 §  Kouvolan & Kotkan-Haminan seudun yhteistyö  

 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 

 
Kotkan-Haminan seutu ja Kouvolan seutu ovat virkamies ja luottamushen-
kilötasolla tehneet yhteistyötä aluekeskusohjelman ja alueellisen koheesio- 
ja kilpailukykyohjelman (KOKO) myötä.  Yhteistyöpalavereja on pidetty se-
kä Cursorin ja Kouvolan kaupungin välillä, että Kotkan ja Kouvolan johdon 
välillä. Seutujen päättäjät kokoontuivat vuorovuosin jonkin yhteisen tee-
man äärelle. Henkilövaihdosten myötä yhteys seutuvaliokuntaan seutujen 
yhteystyön osalta on heikentynyt ja lopulta muuttunut yksittäisten työnteki-
jöiden keskinäisiksi palavereiksi ilman liitosta seutuvaliokuntaan.  
 
Cursor Oy:n edustajat (Mika Perttunen ja Marjo Luomi) ovat tavanneet 
13.5.2013 Kouvolan seudun edustajia. Keskustelussa on myös sivuttu 
seudun luottamushenkilöiden mahdollisia tapaamisia. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta käy keskustelun siitä, millaisia toiveita tai tarpeita on seu-

tujen väliselle yhteistyölle ja yhteydenpidolle seutuvaliokunnan ja –
valtuuston puitteissa. 

 
 Päätös: Asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.  

 
 
 
 

 

72 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
 
 
 Päätös: 6.8. klo 11.30 Wanha Fiskari.



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

73 § Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2014–2015 ja  

 Kotkan-Haminan seutuohjelma 
 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 

Kymenlaakson liitto on pyytänyt Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutuja koo-
tusti toimittamaan esityksensä Kymenlaakson maakuntaohjelman toteut-
tamissuunnitelmaan (uuden alueiden kehittämislain mukaan Toimeenpa-
nosuunnitelma) 2014–2015 12.8.2013 mennessä. Toiveena on, että seu-
dut kasaavat aikaisempien vuosien tapaan ns. ”pitkän hankelistan”. Tämä 
lista on käytännössä ollut seutuohjelma, jonka seutusopimuksen mukaan 
hyväksyy Kotkan-Haminan seutuvaltuusto. Liitto hyödyntää sitä toimeen-
panosuunnitelman (Topsu) lisäksi myös uuden maakuntaohjelman valmis-

telussa.  

 
Toivomuksena on priorisoida hankkeet, joilla maakuntaohjelman toteutta-
mista parhaiten edistetään tai sen pullonkauloja poistetaan. Lisäksi pyyde-

tään painottamaan useiden toimijoiden yhteisiä hankeideoita.  

 
Liitto pyytää myös seutuja esittämään maakuntaohjelman toteuttamiseksi 
muitakin kuin hanketyyppisiä toimenpiteitä. Vuotta 2014 koskevissa Top-
suissa tulee kuvata myös olemassa tai valmisteilla olevien valtion ja kau-
punkiseutujen sopimusten (kasvusopimus ja INKA) tavoitteet, mukana ole-
vat tahot sekä sopimusten merkitys maakuntaohjelman toteuttamisessa.  
 
Kotkan-Haminan seudun tiedot kerää Cursor Oy, joka on pyytänyt saada 
tiedot mm. seudun kunnista 2.8.2013 mennessä. 

 
Maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma ovat keskeinen osa aluehal-
linnon suunnittelua. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuun-
nitelma 2014–2015:ssa otetaan huomioon valmisteilla oleva uusi alueiden 
kehittämislaki sekä uuden maakuntaohjelman 2014–2017 alustavat paino-
pisteet. Toimeenpanosuunnitelman tarkoituksena on tarkentaa maakunta-
ohjelmaa sekä ajoittaa ja hankkeistaa sen toteuttamiseksi tarvittavat toi-
menpiteet. Topsuun kootaan maakunnan sekä Kymenlaakson ja Etelä-
Karjalan maakuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen kehittämisen 
kannalta keskeiset hankkeet ja muut toimenpiteet, joita toteutetaan laajalla 
yhteistyöllä. Rahoitukseen osallistuvat EU, valtio, kunnat ja yksityinen sek-
tori. Näihin hankkeisiin kuuluvat myös ELY:jen ja AVI:en tulossopimuksis-
sa määritellyt hankkeet. Topsuissa kuvataan myös Kaakkois-Suomen Ve-
näjä-kasvusopimus -ehdotuksen sekä Palveleva pakkaus ja Rubicon 
INKA-ehdotusten tavoitteet, tahot ja merkitys osana maakuntaohjelmaa. 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014–2017 lähtökohtana on edelleen 
maakunnan vetovoiman lisääminen elinkeinorakennetta monipuolistamalla 
ja panostamalla samalla korkean osaamisen palvelutuotteisiin sekä yksi-
tyisellä että julkisella sektorilla, kasvuyrityksiin ja kestävään ympäristöliike-
toimintaan. 



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

Alustavat toimintalinjat ovat:  
1. Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinojen kehit-
täminen,  
2. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen työvoiman saatavuuden tur-
vaamiseksi,  
3. Alueidenkäyttö, infrastruktuuri ja ympäristö sekä 
4. Vetovoimainen Kymenlaakso.  
 

Alustavat painopistealueet ovat: 
1.  Kasvua Tukholma-Pietari kehityskäytävältä 

-  invest in –toiminta 
-  tuotteistetut palvelukokonaisuudet, esim. Rubicon käyttöliittymä 
-  logistiikka 
-  matkailu 
-  kaupalliset palvelut 

2.  Metsäteollisuuden uudistaminen 
-  pakkausala, esim. Palveleva pakkaus –suunnitelma 
-  biojalostamot ym. 
-  metsäosaamisen hyödyntäminen ja konvergointi esim. vihreään ta-

louteen 
3.  Puhdas energia ja ekologinen rakentaminen 

-  tuuli- ja aurinkovoima 
-  muut uusiutuvat energiamuodot 
-  puurakentaminen 

4.  Peliala 
-  viihdepelit (mobiili, konsolit, mikro) 
-  hyötypelit esim. sote-alalle 
-  pelillistäminen. 

 
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala muodostavat 1.1.2010 voimaan tulleen alue-

lainsäädännön mukaisen yhteistoiminta-alueen. Niiden maakuntaohjelmiin 
2011–2014 on linjattu yhteiset kehittämisen teemat:  
1. metsäklusterin uudistaminen, 2. puhtaan energia ja ympäristöteknologi-
an kehittäminen, 3. Venäjä-yhteistyön vahvistaminen, 4. logistiikan ja inf-
rastruktuurin vahvistaminen, 5. osaamis- ja koulutusrakenteiden uudista-
minen sekä 6. ICT-liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen. Teemat 
tarkistetaan uuden maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä.  

 
Tarkoituksena on, että Kymenlaakson maakuntaohjelma 2014–2017 hy-
väksytään maakuntavaltuustossa kesällä 2014. 

 
Kokousasiakirjoissa on nähtävillä Kymenlaakson liiton kirje ”Kymenlaakson 
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2014–2015”, 5.6.2013. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä asian valmistelun tiedoksi. Varsinainen 

seutuohjelma on seuraavan kokouksen käsittelyssä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.



 Kokouspäivämäärä  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

 

74 §  Seutuvaltuuston kokous 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 
 Päätös: Ke 21.8. klo 14.30, klo 14 kahvi Eagle Kotka. 
 
 

 

 

 

 

 

75 § Seutufoorumin ajankohta ja paikka 
 
Seutuvaliokunta 11.6.2013 
 
 Päätös: Seutufoorumi pidetään tiistaina 8.10. kello 18–20, kahvi 17.30 Kotkan Vel-

lamossa. Alustavana aiheena on kuntarakenneinfo, ja tilaisuuteen kutsu-
taan seudun kuntien valtuustojen jäsenet.  

 


