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Vaikuttaminen
• LVM: Vetoomus valtatien 15 rahoituksesta huhtikuun kehysriiheen

• Määräraha Paimenportin eritasoliittymään myönnetty

• Liikenneministeri Harakka: vetoomus rahoituksen saamisesta vt15:lle
• Syksy vahvan vaikuttamisen aikaa

• LVM: Lausunto väylämaksujen väliaikaisesta poistamisesta
• Puolituspäätös ensi vuodelle tehty. Jatketaan vaikuttamista maksujen kokonaan 

poistamiseksi.

• Rajavartiolaitos: Vetoomus vartiolaiva M/S Merikarhun luovuttamisesta Kotkan-
Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle uudeksi koululaivaksi

• Asia on valtioneuvoston käsittelyssä syyskuussa

• Kaikki lausunnot ja vetoomukset julkaistaan 
www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/vaikuttaminen -sivuilla

• 12-vuotisen liikennesuunnitelmahankkeen keskustelutilaisuus 16.9. (verkossa)

• 12-vuotisen liikennesuunnitelman tilaisuus elinkeinoelämälle 18.9. (verkossa)

http://www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/vaikuttaminen


• Kaupan alan valiokunta - Vaikuttamiskohteena Osaava työvoima

• Vaikuttamiskohde aluetasolla: Oppilaitosyhteistyön tiivistämine
• KV-opiskelijoiden TET. 

• Kauppakamarin Oppilaitosyhteistyö -käsikirja yrityksille.

• Puhujapankki. Vierailevat luennoitsijat yrityksistä opintojaksoille. 

• Ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisen/työllistymisen tukeminen lisäämällä kielikoulutusta. 

• Vaikuttamiskohde eduskunta-/ministeriötasolla: Koulutusperäiseen 
maahanmuuttoon vauhtia
• Annetaan korkeakouluille oikeus laittaa opiskelijan oleskelulupahakemus vireille, kun opiskelija on ottanut 

opiskelijapaikan vastaan. 

• Suomessa on otettava käyttöön uusi kansallinen viisumi (ns. D-viisumi), joka mahdollistaa maahantulon kolmen 
kuukauden ajaksi opiskelijan oleskelulupaprosessin ollessa vielä kesken. 

• Toimeentulon edellytysten tarkastamista on kevennettävä merkittävästi ja siirryttävä kolmansista maista tulevien 
kansalaisten osalta samaan käytäntöön kuin EU- ja ETA-alueen kansalaisilla.

Valiokuntien vaikuttamistyön toimenpiteet



Valiokuntien vaikuttamistyön toimenpiteet

• Teollisuuden alan valiokunta - Vaikuttamiskohteena Osaava 
työvoima 

• Vaikuttamiskohde aluetasolla: Jatkuva osaamisen ylläpito sekä Osaajien 
saaminen muualta sekä alueen identiteetti ja vetovoima
• Kauppakamarin sijoitusvarallisuuden käyttäminen perusteltuihin vaikuttamiskohteisiin.

• Rehtoririnki vs. Kymenlaakson korkeakouluyhdistys.

• Jäsenaamukahvit Muuntokoulutus –teemalla. Tietoisuuden lisääminen muuntokoulutuksista

• Teollisuuden alan koulukiertue kohteena alueen 8. ja 9. luokkalaiset

• Osallistuminen toimenpiteisiin: KV-opiskelijoiden TET-päivä, Oppilaitosyhteistyö -käsikirja yrityksille, Luennoitsijapankki 
sekä XAMK:n Robotiikka ja tekoäly insinöörikoulutuksen yhteiskehittäminen ja koulutuksen suunnittelu

• Vaikuttamiskohde eduskunta-/ministeriötasolla: Elinikäinen jatkuva oppiminen
• Oppisopimuskoulutus kasvuun: Palkkauskustannuksia porrastamalla ja Koulutuskorvausten minimiä säätämällä. 

• Muunto- ja täydennyskoulutuksen jatkuva rahoitushaku. 

• Hyvät perustaidot jokaiselle: Tarkastellaan mahdolliset vaikuttamistoimet resurssilisäyksiä vaativiin asiakokonaisuksin 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen riittävät resurssit sekä Oppilashuollon ja tukipalveluiden vahvistaminen  

• Korkeakoulujen lyhyttutkintojen käyttöönotto. 



Valiokuntien vaikuttamistyön toimenpiteet

• Logistiikan alan valiokunta - Vaikuttamiskohteena Toimiva infra ja VT 15

• Vaikuttamiskohde aluetasolla ja eduskunta-/ministeriötasolla
• VT 15 

• Kauppakamarin liikennehanke 2020 / Kaakkois-Suomen liikennestrategiasta nostettavat kärkikohteet

• Lisäksi vaikuttamiskohde eduskunta-/ministeriötasolla
• Meriliikenteen väylämaksut ja päästökauppa

• Matkailun alan valiokunta - Vaikuttamiskohteena Yhtenäinen maakunta ja 
hyvä maine 

• Vaikuttamiskohde aluetasolla: Tietoisuuden lisääminen matkailun alan merkityksestä 
maakunnalle
• Matkailun alan tilannekuvaus – Kymenlaakson matkailuvaikutusten infograafi sekä Medianäkyvyys Korona kesänä 

2020 sekä vaikuttamisviestintä 

• Matkailun tiekartta – Maakuntaohjelma/Maakunnan RIS-strategian ja skenaarioiden valmisteluun osallistuminen

• Vaikuttamiskohde eduskunta-/ministeriötasolla: Matkailutoimialan kehittäminen 
kokonaisuutena 
• Maakunnalliset matkailustrategiat 

• Kehittämistoimien alueelliset ja maakunnalliset kohdentamiset 
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