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KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 

Maakuntaohjelma sisältää Kymenlaakson pitkän aikavälin vision ja strategian (maakuntasuunnitelma), 

maakunnan eri toimijoiden yhteisen kehittämisen tahtotilan seuraavaksi neljäksi vuodeksi sekä 

rahoitussuunnitelman ja vaikutusten arvioinnin. Ohjelmassa tuodaan esille maakunnan mahdollisuuksiin ja 

tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.  

 

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LAUSUNTO MAAKUNTAOHJELMASTA 2022->2040 

Kauppakamari antaa lausunnon näkökulmana elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytykset ja niiden 

turvaaminen ja parantaminen. 

 

2. Maakuntasuunnitelma 

2a. Yleinen palaute maakuntasuunnitelmasta 

Maakuntasuunnitelma on huolella ja hyvin valmisteltu. Siinä on otettu huomioon kattavasti  

koronapandemiaa edeltänyt tilanne ja kehitys sekä tehty yhteiskunnallisen tilanteen muuttuessa 

päivitykset vuonna 2020. Suunnitelma ottaa huomioon muun muassa osaavan työvoiman tarpeen, 

keskeiset liikenne- ja infrajärjestelmät, aluerakenteen kehityksen ja väestö- ja työpaikkakehityksen 

suuntaviivat elinkeinoelämän ja yritysten kannalta. 

2b. Pitkän aikavälin tavoitteet 

Maakuntaohjelman pitkän aikavälin tavoitteet on asetettu skenaarioiden pohjalta huomioiden maakunnan 

kilpailuedut, sijainnin, erityispiirteet ja vahvuudet. Tavoiteasetannassa on huomioitu elinkeinorakenteen 

muutoksen tarve ja siirtymä älykkään erikoistumisen kärkialoihin. Samoin tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

vahvistaminen edellytyksenä uusien yritysten sijoittumiselle ja syntymiselle Kymenlaaksoon on tuotu 

tavoiteasetannassa esille.   

Työvoiman saatavuus tulisi huomioida keskeisenä tekijänä suunnitelmassa mainittujen palvelualojen, mm. 

matkailualan, kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Muuttoliike kääntyy positiiviseksi pääosin yrityksissä 

muodostuvien uusien ja lisääntyvien työpaikkojen kautta. Kauppakamari esittää tavoitteena mainittavan 

panostukset työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 

Menestystä innovaatioista ja osaamisesta 

Kohtaan esitetään lisättäväksi: “Kymenlaaksossa panostetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja 

maakunnan kaikkien oppilaitosten houkuttelevuuteen...”  Perusteena alueella jo toimivien oppilaitosten 

monipuolinen osaajien koulutus sekä mahdollisten uusien oppilaitosten koulutustarjonta. Menestys syntyy 

eri koulutustasojen tuottaman ammatillisen työvoiman kautta, mikä on todennettu useissa yrityskyselyissä. 

2c. Visio 

Kymenlaakso on vuonna 2040   

• globaalisti vetovoimainen investointikohde 

• viihtyisä, asukkaistaan välittävä maakunta 

• yritysmyönteinen toimija 
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3. Maakuntaohjelma 

3a. Yleinen palaute maakuntaohjelmasta 

Maakuntaohjelma on huolella ja hyvin valmisteltu. Siinä on otettu huomioon kattavasti sekä 

koronapandemiaa edeltävä kehitys että päivitys 2020. Ohjelma huomioi kauppakamarin näkökulmasta 

keskeiset elinkeino- ja yritystoiminnan vaateet ja tulevaisuudennäkymät laajasti ja kattavasti. 

3b. Innovatiivinen Kymenlaakso -painopiste 

Ohjelmaluonnoksessa on tuotu monipuolisesti esille maakunnan tilanne ennen koronapandemiaa sekä 

koronapandemian aiheuttaman muuttuneen globaalin yhteiskunnallisen tilanteen aikaansaamat haasteet. 

Kauppakamari tervehtii ilolla ohjelmaan sisällytettyjä kehittämistoiminnan tavoitteita Kymenlaaksossa 

kuten yrittäjyyden vahvistaminen, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, toimintaedellytysten ja 

kilpailukyvyn tukeminen sekä erityisesti merkittävään rooliin nostettua kansainvälisten investointien ja 

yritysten houkuttelua maakuntaan. 

Osaaminen ja koulutus 

Tavoiteasetantaan tulisi nostaa esille oppilaitosten tärkein perustehtävä kouluttaa osaavaa työvoimaa 

yritysten, elinkeinoelämän, eri organisaatioiden ja Kymenlaakson kaikkien toimijoiden työvoimatarpeisiin, 

jotta työvoiman saatavuus turvataan, mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen ja positiivinen 

muuttoliike. Tavoitteena edelleen tiivistyvä yhteistyö ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, 

yliopistojen ja elinkeinoelämän ja yritysten kesken tarvittavan työvoiman tuottamiseksi maakuntaan. 

3c. Kestävä Kymenlaakso -painopiste 

Maakuntaohjelman luonnos huomioi työmatkaliikenteen sujuvuuden, elinkeinotoiminnan, viennin, kaupan 

ja teollisuuden kilpailukyvyn ja toiminnan kannalta elintärkeät väylät ja liikennejärjestelmän 

muutostarpeet. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on hyvin sisällytetty ohjelmaan. Uudet etä- ja 

hybridityöskentelyt mallit on niin ikään sisällytetty ohjelmaan ja näin huomioitu kestävän kehityksen 

asettamat vaateet.  

Tietoliikenneyhteydet 

Tavoitteeksi asetettu nopean laajakaistan (5G tai valokuitu) saatavuuden parantaminen koko maakuntaa 

kattavaksi on elintärkeää alueen väestökehitykseen, monipaikkaisen asumisen sekä yritysten perustamisen 

ja kehittymisen edellytyksenä. 

Vetovoimainen yhdyskuntarakenne 

Kauppakamari painottaa Kymenlaakson monipuolisten erityspiirteiden huomioimista; perinteinen 

agraarimiljöö, historiallisesti arvokkaat tehdasmiljööt sekä kehittyvät kaupunkikeskustat maakunnan 

vahvuutena ja rikkautena. Näiden ominaispiirteiden tukeminen eri keinoin tarjoaa hyvät 

sijoittumisedellytykset erilaisille yrityksille ja niiden työntekijöille. 

 

3d. Aktiivinen Kymenlaakso –painopiste. 
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Maakuntaohjelmaan esitetyt toimenpiteet tukevat hyvin maakunnan kehittymistä. Työ ja työn tekeminen 

luo ihmiselle taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tavoiteasetannassa olisi hyvä huomioida 

työn merkitys, työpaikkojen turvaaminen ja uusien työpaikkojen edellytysten turvaaminen  

kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevina toimintoina.   

 

4. Vaikutusten arviointi, ympäristöselostus 

Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ja yhteisvaikutukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 

myönteisiä tai neutraaleja. 

 

Kotkassa 30.9.2021 

 

Marika Kirjavainen 

toimitusjohtaja 

Kymenlaakson kauppakamari 


