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Johdanto
Kymenlaaksossa tehtiin laaja skenaariotyöskentely vuosina 2018-2019 maakuntauudistuksen valmistelun 
yhteydessä. Tällöin maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Työskentelyn aikana 
ei kuitenkaan  pystytty ennakoimaan vuoden 2020 koronapandemiaa. Skenaariot haluttiinkin päivittää 
syksyn 2020 aikana huomioimaan pandemian ja sitä seuraavan ”uuden normaalin” vaikutukset 
maakunnalliseen toimintaympäristöön.

Päivitystyön yhteydessä on tunnistettu erilaisia heikkoja sekä vahvoja vuoden 2020 aikana esiin 
nousseita signaaleja. Lisäksi on tarkasteltu erityisiä kysymyksiä liittyen alueiden ja yhteisöjen 
kehitykseen. Pandemian nostattamia signaaleja ja kysymyksiä ei kuitenkaan voida toistaiseksi täysin 
arvottaa. Tulevaisuus on edelleen osittain sumuverhon takana. Vasta jälkikäteen voimme todeta, mitkä 
tällä hetkellä tunnistetuista signaaleista kehittyvät pitkälle tulevaisuuteen vaikuttaviksi 
kehityskuluiksi. Erilaisten, niin pitkä- kuin lyhytjänteisempienkin viestien tunnistaminen on kuitenkin 
tärkeässä roolissa ennakointi- ja varautumistyössä. Lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna koronan 
synnyttämät muutokset ovatkin olleet merkittäviä.

Päivitystyö pohjautuu vuonna 2019 julkaistuun skenaarioraporttiin1. Raportissa kuvatut skenaariot 
on nyt päivitetty niiltä osin kuin nyky-ymmärryksen valossa päivitystarpeita niistä tunnistettiin. Muutoin 
vuonna 2019 julkaistut skenaariot on säilytetty ennallaan. Skenaarioiden hyödyntämistä 
helpottaaksemme olemme sisällyttäneet tähän raporttiin myös nämä ennallaan pysyneet osiot 
sellaisenaan. Skenaarioluvut ja skenaariosta riippumattomat toimenpiteet ovatkin siis yhdistelmä 
vanhaa ja uutta. 

Skenaarioiden päivittämisessä on hyödynnetty laajasti erilaisia asiantuntija-arvioita 
koronapandemian vaikutuksista sekä kevään 2020 jälkeen julkaistuja tulevaisuus- ja 
skenaariotarkasteluja. Lisäksi skenaarioihin ja niihin varautumiseen liittyviä päivitystarpeita 
tunnistettiin syksyn 2020 aikana toteutetussa kolmen työpajan sarjassa. Työpajoihin osallistui laaja 
joukko (noin 70 henkeä) kymenlaaksolaisia toimijoita, jotka edustivat mm. maakunnan 
koulutusorganisaatioita, kuntasektoria, yrityksiä ja yritysjärjestöjä sekä kehitysyhtiöitä. Lisäksi 
skenaariotyötä käsiteltiin kunnanjohtajille pidetyssä seminaarissa.  Skenaarioiden päivitysprosessista 
vastasi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. 
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Kuva 1. Kymenlaakson skenaarioiden 2040 päivitysprosessi.

https://www.uusikymenlaakso.fi/attachments/article/337/Kymenlaakson%20skenaariot%202040_Versio%20kommentoitavaksi_11.02.2019.pdf


Viisi olettamusta kansallisista alue- ja väestönkehityksen trendeistä 
koronakriisin jälkeen 2020- ja 2030-luvuilla 

Muuttoliike suuriin kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille, korkeakoulukaupunkeihin ja eräisiin maakuntakeskuksiin 
jatkuu, mutta kasvavillakin kaupunkialueilla mikrosijainnin merkitys korostuu aiempaa enemmän. Suurten kaupunkien 
kehysalueelle ja kaupungin läheiselle maaseudulle suuntautuu kaupungeista muutto- ja vastavirtoja, mutta hajonta 
paikkojen välillä kasvaa erityisesti sijaintiin ja yhteyksiin perustuen.
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Muuttoliikkeen volyymit vähenevät määrällisesti kuntien ja alueiden välisessä muuttoliikkeessä 20- ja 30-luvuilla 
nuorten muuttoalttiiden ikäluokkien pienentyessä. Kasvavien kaupunkiseutujen muuttovoitot alenevat, kun perinteisillä 
lähtöalueilla potentiaalisten muuttajien määrä vähenee. Kuntien ja saman toiminnallisen alueen sisäisten muuttojen 
määrässä ei tapahdu olennaisia muutoksia.
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Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan noin 390 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Ikäryhmässä 
on paljon yksinasuvia. Senioreiden asumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on jatkossa nykyistä suurempi merkitys. Avoin 
kysymys on, hakeutuvatko seniorit lähimpiin kuntataajamiin, seutu- tai maakuntakeskuksiin vai lähemmäksi lapsia ja 
lastenlapsia muualle maahan?

Vieraskielisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan noin 480 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Vieraskielisten 
osuus koko väestöstä kasvaisi nykyisestä 7,1 %:sta 15,6 %:iin. Nykyisen kehityksen perusteella tiedetään, että 
maahanmuuttajien muutot ovat keskittymishakuisimpia kuin kantaväestön. Vieraskielisten osuus alueiden sisäisissä ja 
välisissä muutoissa kasvaa merkittävästi nykyiseen verrattuna. 

Alueiden resilienssi korostuu eli toipumis-, sopeutumis- ja uusiutumiskyky välittömästi kriisin jälkeen ja keskipitkällä 
aikavälillä. Isoja avoimia kysymyksiä ovat työn murroksen, digitalisaation, robotisaation, ilmastomuutoksen, 
asumispreferenssien liittyvien muutosten jne. vaikutukset alueellisiin kehityskulkuihin. Kaikki muutokset voivat 
periaatteessa joko vauhdittaa entisestään keskittymistä tai johtaa tasoittumis- ja hajautumiskehitykseen.



YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA



Kiihtyvä 
kansainvälinen 

kamppailu, 
heikkenevä ilmasto ja 

digitalisaation uhat 
kiihtyvät talouskriisin 

myötä

Paikallisten yhteisöjen 
rooli korostuu 

sisäänpäin 
keräytyvässä 
maailmassa

Kiihtyvä maailmanpoliittinen 
kamppailu saa lisävirtaa 

globaalien tuotantoverkostojen 
uudelleenjärjestymisestä

Talouskriisi ja pandemian 
jälkivaikutukset aiheuttavat 
suurta kaupunkiköyhyyttä ja 

polarisaatiota

Talouskriisi pitkittyy 
systeemiseksi ongelmaksi

Eriarvoisuus, syrjäytyminen ja 
massatyöttömyys vaivaavat

Globaalit muuttovirrat kiihtyvät 
ympäristöongelmien myötä

Talouskriisi ja globaali 
epävarmuus heikentävät 

ilmastonmuutoksen vastaisia 
toimenpiteitä

Alkutuotannon sekä vientiteollisuuden 
haasteet monimutkaistuvat 

ympäristökysymysten sekä globaalin 
kaupan esteiden vuoksi

Kaupunkiyhteisöjen koettu 
arvaamattomuus

Ideologinen polarisaatio kiihtyy 
somessa, monimutkaistuva 

maailma pelottaa

Muuttovirtojen muutokset 
jäävät pysyviksi Työnteon muutokset kiihtyvät

Uusi yhteisöllisyys, rauhallisen 
elämäntavan korostuminen 

vastavetona maailman 
myrskyille

Pienempien yhteisöjen 
menestys ja monipaikkaisen 

asumisen lisääntyminen

Yhteiskunnan 
uudelleenjärjestyminen 
lokalisaation hengessä

SKENAARION ETENEMINEN
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YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA

Koronaviruspandemia 
on aiheuttanut 

merkittävän 
maailmanlaajuisen 

talouskriisin

Talouskriisi ruokkii osaltaan 
muita maailmanpoliittisia 

muutoksia, kuten 
nationalismin ja 

protektionismin kasvua

Monimutkaisen maailman ilmiöt kuten 
informaatiovaikuttaminen, tietomurrot ja 

sosiaalisen median jättien aseman 
ylikorostaminen heikentävät luottamusta 

digitalisaatioon

Samaan aikaan 
ilmastonmuutoksen 

eteen ei kyetä tekemään 
tarpeeksi vaikuttavia 

toimia

SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT 

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040. 



TEHOKKUUDEN ARMOILLA



Globaalit 
valtakamppailut 

raaistuvat, ja 
demokraattisten 
maiden asema 

heikkenee. 
Valtiojohtoiset 
teknologiajätit 

hallitsevat 
tuotantoketjuja

Etenkin pienemmät valtiot 
joutuvat kilpailemaan 

entistä voimakkaammin 
pärjätäkseen. 

Tehokkuusvaatimukset 
levittyvät yhä laajemmin 
kaikille yhteiskunnan osa-

alueille.

Valtioiden strategiset 
investoinnit kaappaavat 
eurooppalaisten maiden 

toimintoja

Keskusjohtoiset valtiot 
selviävät 

pandemiakriisistä muita 
paremmin

Suvereenin 
kansallisvaltion asema 

muuttuu

Kriisin selättäminen vaatii 
hyvinvointivaltioissa kipeitä 

leikkauksia ja 
tehostamistoimia

Koventuva 
kilpailuyhteiskunta

Vanheneva ja sairas Eurooppa 
uhkaa jäädä jälkeen muista 

ilman merkittäviä panostuksia

Uudet teknologiset 
innovaatiot määrittelevät 
suurta osaa tuotannosta

Tehokkuus määrää yhteiskunnan 
kehittämistoimia, keskittyvä 

aluekehitys kiihtyy

Hupenevat julkiset 
resurssit

Valtiojohtoisten 
teknologiajättien 

voimakkaampi esiinmarssi

Globaali kilpailu 
huippuosaajista kiihtyy 

entisestään

Hyvinvointiyhteiskunnan 
asteittainen rappeutuminen 

pandemian aiheuttaman 
talouskriisin vuoksi

Hajanainen EU

Venäjän ja Kiinan 
vaikutusvalta kasvaa

TEHOKKUUDEN ARMOILLA
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SKENAARION ETENEMINEN

Globaalilla pandemialla ja sen talouskriisillä on merkittäviä 
vaikutuksia kansallisvaltioiden toimintaan. Etenkin 

keskusjohtoiset valtiot menestyvät kriisin torjunnassa 
demokraattisia valtioita paremmin

Globaalit voimasuhteet 
muuttuvat ja raaistuvat. 

Pandemia-aika voimistaa teknologisia 
muutoksia, mutta ei pelkästään hyvään 

suuntaan. Algoritmien ja datan 
omistajuus politisoituu.

SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT 

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040. 



YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA



Yhteiskunnat kohtaavat 
ongelmia talouden 

pitkittyneen kriisin, 
ilmastonmuutoksen sekä 
alueellisen epätasa-arvon 

selättämiseksi. Kuitenkin EU-
tason yhteistyö sekä 

kansallinen konsensus 
auttavat luomaan ratkaisuja

Valtiokeskeisen 
hyvinvointiyhteiskunnan 

uusi tuleminen

Globaalit 
demokratialiittoumat 
vahvistuvat. EU:n uusi 

renessanssi

Teknologinen kehitys 
muokkaa valtion 

toimintaa ja 
palvelutuotantoa 

Uusi demokratia-aalto 
muokkaa mm. Venäjän 

sisäpolitiikkaa

Avoin ja turvallinen  data

Ilmastonmuutos kiihtyy ja 
aiheuttaa ääri-ilmiöitä

Laajempi yhteisymmärrys 
tarvittavista ilmastotoimista sekä 
talouden paradigmanmuutoksen 

tarpeesta

Paikkariippumaton työ, 
valtio ohjaa talouden 

alueellista sijoittumista 

Valtioiden välinen 
yhteisymmärrys ja 

vapaakauppa lisääntyvät
Kierto- ja jakamistalous 

tuovat kilpailuetua

Alustatalous muokkaa talouden 
toimintaa ja alueellisia 

mahdollisuuksia

Luontoarvot leimaavat 
päätöksentekoa 

Uudet osaamistarpeet

Koronaviruspandemia korostaa 
demokraattisen 

hyvinvointiyhteiskunnan 
merkitystä kriisien 

taltuttamisessa. Teknologiset 
harppaukset ja poliittinen 

yhtenäisyys eivät kuitenkaan 
ehkäise ilmastonmuutosta 

tarpeeksi  

YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA
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SKENAARION ETENEMINEN

Vuoden 2020 
koronaviruspandemia ja sen 

aiheuttamat 
maailmanpoliittiset muutokset 

pakottavat valtiot 
yhteistyöhön selättääkseen 

globaalin talouden ongelmat

Globaalin politiikan 
murros heikentää 

autoritaaristen 
valtioiden johtoa 
aiheuttaen uuden 
demokratia-aallon

EU:n yhtenäisyys 
vahvistuu 

pandemian 
jälkihoidon 
vaatiman 

yhtenäisyyden 
myötä

Korona-ajan teknologiset 
harppaukset kehittävät 
myös julkisen hallinnon 

toimintaa ja julkisten 
palveluiden tarjontaa

Pandemia jättää varjoonsa 
muita oleellisia 

kehityskulkuja, kuten 
ilmastonmuutoksen

SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT 

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040. 



SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET



MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS / SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET 

Tehokkuutta ja investointeja teollisuuteen sekä kierto- ja biotalouteen
• Voimakas panostaminen kierto- ja jakamistalouteen lisäten resurssien käytön tehokkuutta. Resurssitehokkuuden ja kiertotalousajattelun 

levittäminen kaikille alueen toimijoille.
• Kehitetään kestävää biotaloutta ja biotaloustuotteiden jalostusastetta, luodaan kestävä yritysten bioekosysteemi ja uusi 

luonnonvarastrategia.
• Huolehditaan teollisuustoimijoiden ja vientiyritysten kilpailukyvystä mahdollistamalla tulevaisuuteen tähtäävät investoinnit ja huolehditaan 

muun muassa Korona-elpymispaketin varojen kohdentamisesta kilpailukykyä ja uudistumista tukeviin toimiin.

Matkailuliiketoimintaa vetovoimaisuustekijöistä
• Tuotteistetaan ja paketoidaan alueen vetovoimaisuustekijöihin (luonto, saaristo, kaupungit) liittyvät palvelut kokonaisvaltaisesti ja 

hyödynnetään niitä alueen matkailutarjoaman markkinoinnissa.
• Hyödynnetään alueen sijaintia ja luodaan palvelukokonaisuus, joka houkuttelee turisteja esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Hyödynnetään 

alueen risteilyliiketoiminnan vahvuuksia enemmän.

Menestystä osaamisesta
• Panostetaan alueen korkeakoulun (XAMK) houkuttelevuuteen, erinomaiseen sekä ajantasaisen opetuksen laatuun sekä innovoidaan 

yhteistyömalleja kotimaisten ja ulkomaisten koulutusorganisaatioiden (Aalto, LUT, ITMO) kanssa uusiin alueelle tärkeisiin aloihin liittyen 
(bio-ja kiertotalous). Perustetaan esimerkiksi Shanghain teknologiayliopiston biotalouden Euroopan kampus Kymenlaaksoon yhteistyössä 
XAMK:in ja maakunnassa toimivien suuryritysten kanssa.

• Hajautettujen oppimisympäristöjen luominen sekä uudenlaisten koulutussisältöjen kehittäminen. Panostetaan uudenlaisiin oppimisen
ympäristöihin kuten virtuaaliyliopistoon

• Turvataan strategisten kärkien osaaminen.
• Olemassa olevan kyberosaamisen vahvistaminen sekä logistiikkaosaamiseen panostaminen ja logistiikan lisäarvopalveluiden kehittäminen.
• Kehitetään maakuntaan virtuaalista osaamiskeskittymää. Tavoitellaan Digital Innovation Hub-toimintaa maakuntaan.
• Tunnistetaan palveluliiketoiminnan mahdollisuudet ja panostetaan palvelullistumisen ja palvelumuotoiluun liittyvän osaamisen 

kasvattamiseen.

Voimaa verkostoista ja yhteistyöstä
• Sitoutetaan maakunnan eri toimijat mukaan kehittämiseen.
• Hyödynnetään verkostoista syntyvää vaikuttavuutta.
• Kehitetään alustoja ja foorumeita yhteistyölle.
• Vahvistetaan yritysyhteistyötä tki-toiminnassa.
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Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040. 



SAAVUTETTAVUUS JA ELINYMPÄRISTÖ / SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET

Vetovoimaisuutta älykkäällä maankäytön suunnittelulla

• Keskiössä Kotkansaaren ja Kouvolan kaupunkikeskusten kehittäminen ja niiden vetovoimaisuuden vahvistaminen.
• Turvataan elinvoimaiset palvelut tiiviin rakentamisen avulla, ja panostetaan myös olemassa olevien alueiden kunnostamiseen ja

uudistamiseen.
• Panostetaan tie- ja raidehankkeisiin, mm. valtatieverkon parantaminen, Kouvola-Kotka yhteyden kehittäminen.
• Toteutetaan monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavia ratkaisuja.

Sujuva arki nykyisillä ja uusilla kestävillä liikkumisen muodoilla

• Hyödynnetään alueen kompaktiutta ja panostetaan sisäisten yhteyksien kehittämiseen. Liikenne saatava mahdollisimman jouhevaksi niin 
hälytysajoneuvoille kuin perusliikenteelle (esimerkiksi nelikaistateillä). Nopeutetaan myös rataverkkoa. Joukkoliikenteen kattavuutta sekä 
vuorotiheyksiä parannetaan.

• Päästöttömien liikenteen käyttövoimien (sähkö, biokaasu, biopolttoaineet) jakeluverkkojen rakentaminen.
• Lisäksi hyödynnetään uusia teknologioita asumisen ja liikkumisen (esimerkiksi yhteiskäyttöautot) mahdollistamisessa koko alueella.
• Turvataan tiedon sujuva liikkuminen panostamalla informaatioverkostoihin. Mahdollistetaan etätyö myös reuna-alueilla, esimerkiksi loma-

asunnoilta sekä maaseudulla.
• Vaalitaan strategisia yhteyksiä muihin metropoleihin niin fyysisen infrastruktuurin kuin suhteiden osalta.

Houkuttelevuutta vetovoimaisen ja luonnon monimuotoisuuden ympärille rakennetulla brändillä

• Panostetaan luontokohteiden saavutettavuuteen ja monipuolisen luonnon säilymiseen. Hyödynnetään näitä tekijöitä alueen markkinoinnissa 
ja korostetaan niitä matkailu- ja hyvinvointiliiketoiminnassa.

• Hyödynnetään ympäristöä ulkomaisten huippuosaajien houkuttelemisessa, ja panostetaan myös lähiluonnon säilymiseen ja kehittämiseen.
• Näyttäydytään houkuttelevana vaihtoehtona turistien pikakäynneille ja panostetaan myös lyhytkestoisiin ostosmatkailuasiakkaisiin kestävää 

kulutusta korostaen.

Panostukset tulevaisuuden digitaalisiin ratkaisuihin ja asukkaiden digiosaamiseen

• Varmistetaan 5G-verkko koko maakuntaan.
• Kehitetään digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Digitalisoidaan edelleen Kymsoten palveluita. 14

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040. 



Pitovoimaa yhteisellä päätöksenteolla

• Osallistetaan niin yritykset kuin yksilöt päätöksentekoon ja luodaan helpot kanavat vaikuttamiseen (erilaiset
osallistamisalustat kuten Facebook ryhmät ja sovellukset).

• Luodaan paikallisia päätöksentekomahdollisuuksia (uusia tilaisuuksia ja tapoja osallistua). Turvataan paikallisen tason vaikuttaminen ja
kehittäminen.

• Huomioidaan ja osallistetaan lapset, nuoret ja erityisryhmät vahvemmin päätöksenteossa.

Hyvinvointia yhteisöllisyydestä

• Yhteisöllisyyden aktiivinen rakentaminen koulutuksen, aluerakenteen ja viestinnän kautta. Väestön vähetessä luodaan yhteisöllisyyden
kautta uusia mahdollisuuksia alueen elinvoimaisuudelle.

• Tuetaan ja kannustetaan kolmatta ja neljättä sektoria ottamaan lisää vastuuta palveluiden tarjoamisessa.
• Mahdollistetaan omaehtoinen toiminta ja organisoituminen (esim. paikalliset alustat, järjestöt ja verkostot jotka suorittavat kuntouttavaa

työtoimintaa ja talkootöitä).
• Panostetaan varhaisen tuen mahdollisuuksiin eri toimintoineen ja tehdään mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä aikuisväen sosiaalituen

rakenteista joustavampia, jotta ne vastaavat paremmin palvelutarpeisiin.
• Edistetään syrjäytyneiden ja erityisryhmien mahdollisuuksia työllistyä. Kannustetaan yhteisöjä pitämään huolta heikommassa tilanteissa

olevista.
• Huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma osana kaikenikäisten kymenlaaksolaisten arkea. 

Terveyttä teknologian tuella

• Taataan kaikille helposti saavutettavat ja yhdenvertaiset palvelut liikkuvia palveluita kehittämällä ja uusia digitaalisia kanavia hyödyntäen
(kasvotusten ja digitaalisesti; esim. Chat, älykkäät oirelomakkeet).

• Luodaan toimiva asiakaskokemus kaikissa kanavissa (mobiili, verkko, kasvotusten).
• Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelurakennetta.
• Panostetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ennakointikyvykkyyksiin ja korostetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin periaatetta.
• Hyödynnetään aktiivisesti teknologisia innovaatioita terveyspalveluiden tarjoamisessa (kotiin vietävä teknologia, tekoäly, sekä etä- ja 

itsehoito). 

HYVINVOINTI JA OSALLISUUS / SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET
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Maakuntaohjelman vuosikello 2021 
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Tammi
2021

Helmi
2021

Maalis
2021

Huhti
2021

Touko
2021

Kesä
2021

Syys
2021

Loka
2021

Marras
2021

Joulu
2021

MYR/valtuusto –työpaja 
10.2.2020

Maakuntahallitus 18.1.2021
Tiedoksi ÄES-strategia päivitys

MYR/valtuusto-seminaari 
huhti-toukokuu?

Asukaskysely

Sidosryhmä vuoropuhelut

Elo
2021

Heinä
2021

Kuntien vuorovaikutustilaisuudet
24.8 -> 

Kuulutus
luonnos, ympäristöselostus

24.8.-24.9.2021

MYR/Valtuustoseminaari 
19.10/2021

Maakuntahallitus 23.8.2021
LUONNOS

NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntahallitus 15.11.2021

Maakuntavaltuusto 
joulukuu 2021

EHDOTUS VALTUUSTOLLE

HYVÄKSYMINEN



Maakuntaohjelman valmistelutilanne
Syksyn 2020 aikana Kymenlaaksossa tehtiin skenaarioiden päivitystyö

- Tilannekuvan päivitys työpaja 23.9.2020
- Kuntajohtajien työpaja 1.10.2020
- Uudet valinnat –työpaja 29.10.2020
- Toimijoiden sitouttaminen –työpaja 18.11.2020

Skenaarioiden päivittämisessä mukana maakunnan koulutusorganisaatioita, kuntasektoria, yrityksiä 
ja yritysjärjestöjä sekä kehitysyhtiöitä. 

Hyödynnetty erilaisia asiantuntija-arvioita koronapandemian vaikutuksista sekä tulevaisuus- ja 
skenaariotarkasteluja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ollut nähtävillä marras-joulukuun vaihteessa. 

Maakuntaohjelmaseminaari 10.2.2021. 
Kutsuttu maakuntahallitus, -valtuusto, maakunnan yhteistyöryhmä/sihteeristö, kuntien 
nuorisovaltuustojen pj:t



Maakuntaohjelman alustava rakenne
1 Hiilineutraali Kymenlaakso
- ilmastonmuutoksen hillintä 
- luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
- kestävä yhdyskuntakehitys 
- maakunnan saavutettavuus

2 Innovatiivinen Kymenlaakso. 
- maakunnan elinvoimaisuus
- uudistuva elinkeinoelämä ja matkailu

3 TKI-toiminnan vauhdittaminen ja älykkään erikoistumisen strategian kärjet: 
- bio- ja kiertotalous 
- logistiikka 
- digitalous

4 Aktiivinen Kymenlaakso 
- Asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy 
- Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana 
- Kulttuuri ja liikunta



Kouvola   Kotka    Hamina  Pyhtää   Virolahti   Miehikkälä 

www.kymenlaakso.fi
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