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Maakuntaohjelman aikataulu
•
•
•
•
•
•

Maakuntahallitus 21.8.2017
Lausuntokierroksella 29.9. asti
Yleisötilaisuudet: Kotka 13.9. ja Kouvola 14.9.
MYR ja valtuustoseminaari 17.10.
Maakuntahallitus 20.11.
Maakuntavaltuusto 4.12.
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Maakuntaohjelman laadinnassa huomioitavia
linjauksia, strategioita ym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje maakuntien liitoille 9.11.2016
Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet 2016-2019, valtioneuvosto
EU:n ja Suomen Itämeri-strategia
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteet ja -suunnitelmat
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiset tavoitteet ja suunnitelmat
Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategia RIS3
Kokonaismaakuntakaava 2040 tavoitteet sekä voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen tavoitteet
Väestö- ja työpaikkasuunnite
Kymenlaakson Luonnonvarastrategia 2020
Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2020
Kymenlaakson kuntien ja seutukuntien elinkeinostrategiat
Kymenlaakson Liikennejärjestelmästrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
EU:n rakennerahasto-ohjelmat
Kaakkois-Suomen maaseutuohjelma
ENI- ohjelma
Kymenlaakson ympäristökasvatus -strategia
Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma
Maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin tulokset
Kymenlaakson terveys- ja liikuntastrategia 2014-2020
Kotkan-Haminan seudun matkailustrategia vuoteen 2020
Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025
Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma 2016-20
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Nykytila-analyysi
• Kymenlaakso tänään
– Väkiluku, koulutus, ikärakenne, aluetalous,
työpaikat, työlliset ja työttömyys, vähähiilinen
talous ja ympäristön kestävä kehitys

• Tulevaisuuden näkymät ja skenaariot
• Kymenlaakson strategia 2040
• Kymenlaakson aluerakenne 2040
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Maakuntaohjelma 2018-2021
• Läpileikkaavat teemat
– Kestävä kehitys
– Kansainvälisyys

• Toimintalinjat
– Liiketoimintaympäristö
– Asuin- ja kulttuuriympäristö
– Osaamis- ja innovaatioympäristö
– Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä
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Liiketoimintaympäristö
•
•

Tavoitteena luoda maakuntaan uutta liiketoimintaa olemassa oleviin yrityksiin sekä
mahdollistaa edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle
Toimenpiteinä edistetään esim:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ulkomaisten yritysten sijoittumista
innovaatioiden kaupallistamista ja investointeja Kymenlaaksoon
pk-yritysten kansainvälistymistä ja palvelutason nostamista erityisesti matkailutoimialalla
kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta
biotuotteiden (biomateriaalit, biokemikaalit ja –yhdisteet, bioenergia) kehittämistä ja
kaupallistamista, ravinteiden kierrätystä maakunnan sisällä ja sitä tukevien tutkimus- ja
kehityshankkeiden edistämistä
kiertotaloutta ja alan osaamisen kehittämistä
edellytysten luomista sähköautojen, biokaasun ja muiden biopolttoaineiden liikennekäytön
lisäämiseksi
älykkäiden ja ympäristöystävällisten pakkausten kehittämistä
cleantech-alan kehittämistä
puurakentamisen ja komposiittituotteiden kehittämistä
maahanmuuttajien integrointia yhteiskuntaan ja työmarkkinoille
alueen vetovoiman, imagon ja vahvuuksien kehittämistä
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Asuin- ja kulttuuriympäristö
• Tavoitteena taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
• Toimenpiteinä edistetään esim:
– yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
– kaupunkiympäristöjen vetovoimaisuutta (tapahtumat, arkkitehtuuri,
saavutettavuus)
– rannikko-meri vuorovaikutuksen kehittämistä
– kaupunki-maaseutu vuorovaikutuksen kehittämistä
– Kymijoen ja saariston virkistys- ja matkailukäytön kehittämistä
– luonnon moninaiskäytön edellytysten luomista
– elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhdyskuntarakenteellista kehittämistä
– kantaväestön ja maahanmuuttajien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä
etnisten suhteiden parantamiseksi
– alueen vesistöjen virkistyskäytön edistämistä ja puhtaiden vesien säilyttämistä
– tietoisuutta kulttuuriympäristöistä ja niiden arvoista
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Osaamis- ja innovaatioympäristö
•
•

Tavoitteena aikaansaada vetovoimainen, toimiva innovaatioekosysteemi, joka
houkuttelee ulkopuolista huippuosaamista, -osaajia ja –yrityksiä
Toimenpiteinä edistetään esim:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koulutusviennin edistämistä
kansainvälisten osaajien houkuttelemista ja heidän verkostoidensa hyödyntämistä
uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämistä
väestön koulutustason nostamista
elinikäisen oppimisen tukemista
työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamista
työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämistä
monimuoto- ja muuntokoulutusta
oppisopimuskoulutusta
yrittäjyyskasvatusta
kv palveluvalmiuksien kehittämistä
cleantech-osaajien saamista maakuntaan sekä alan tietoisuuden lisäämistä ja riskeihin
varautumista
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Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä
• Tavoitteena sujuvat ja turvalliset henkilöliikenteen matkat ja
elinkeinoelämän kuljetukset mahdollistaen ulkomaan kaupan
kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet.
• Toimenpiteinä edistetään esim:
– Kuljetusketjujen ja niihin liittyvien pääväylien sujuvuuden
kustannustehokkuuden kehittämistä
– Kv. yhteyksien ja rajatoimintojen sujuvuuden ja luotettavuuden
parantamista
– Pääväylien sekä keskeisen alemman verkon toimivuuden
varmistamista
– Työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden parantamista
asukkaiden ja matkailun näkökulmasta
– Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamista
– Jalankulkua, pyöräilyä ja muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä
edistävien toimintatapojen ja toimenpiteiden edistämistä
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Rahoitus
– Rahoitusarvio on alustava
– EU:n rahoituskehyksestä 2020- ei tietoa
– Oletettavasti EU-rahoituksen volyymi laskee
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Lausuntokierrokselta lisättyä:
• Vastuut
• Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnitteiden
esitystapa
• Luonnonympäristön huomioiminen
• Yhteistyön teemat ja suunnat
• Kestävän kehityksen tarkentaminen
• Kiertotalous ja maaseudun kehittäminen
• Kulttuuri ja liikunta osana asuinympäristöä
• Paljon konkreettisia lisäyksiä toimenpidematriisiin
• Pieniä detaljeja lisätty kautta linjan
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Ympäristöselostus
Toteaa mm:
– Ympäristönäkökohdat on huomioitu kattavasti
– Kestävä kehitys ohjelman poikkileikkaava teema
– Ei esitetä hankkeita, jotka vaikuttaisivat välittömän
kielteisesti maakunnan ympäristön tilaan.
– Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ovat sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä pääosin myönteisiä
tai neutraaleja.
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Lisätietoja:
• Maakuntaohjelma:
– Vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala
puh. 040 512 3356
– Aluekehitysasiantuntija Mia Hämäläinen
puh. 044 056 6566

• Ympäristöselostus:
– Ympäristösuunnittelija Matti Konttinen
puh. 044 747 8514
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