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Tiiviisti: mistä on kysymys
• Hallituksen tulisi päättää elokuussa tulevan EU-rakennerahastokauden (2021-2027) varojen 

maakunnittaisesta jaosta. Alun perin päätös oli tarkoitus tehdä jo ennen kesälomia, mutta 
erimielisyydet varojen kohdentamisesta eivät sallineet päätöstä. 

• Rahaa tullaan jakamaan kaiken kaikkiaan kolmesta eri rahastosta: EAKR:sta, ESR:sta ja uudesta 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Eri rahastojen myöntämiä varoja voi käyttää eri tavoin. 

• TEMissä valmisteltu pohjaesitys on monella tapaa ongelmallinen teollisesta rakennemuutoksesta 
kärsivien maakuntien, kuten Kymenlaakso, osalta. Niiden tuottavuus, vienti ja BKT ovat korkealla 
tasolla, mutta ne eivät kierry aluetalouteen.  Kriteereitä ja niiden laskukaavoja, joihin esitetty jako 
perustuu, ei ole julkistettu.

• Aluekehityksen mittareilla erittäin ongelmallisessa tilanteessa oleva Kymenlaakso saisi esityksen 
mukaan kolmanneksi vähiten sille korostuneen tärkeää ja parhaiten soveltuvaa EAKR-rahoitusta.  

• Esitystä tulisi jatkoneuvotteluissa muuttaa siten, että kohdentuminen olisi nykyistä 
oikeudenmukaisempaa ja ottaisi huomioon teollisen rakennemuutoksen ja uuden rakentamisen. 

• Kymenlaakson liitto on valmis myös ratkaisuun, jossa sen EAKR-rahoituksen lisääminen voitaisiin osin 
maksattaa vähentämällä sen JTF-osuuksia. 

• Kymenlaakso ei ole ongelman kanssa yksin, vaan esityksen valuvika koskee myös muita vastaavassa 
tilanteessa olevia alueita kuten Etelä-Karjalaa ja Satakuntaa. 



TEMin kokonaisesitys kesäkuussa 2021
• Kaakkois-Suomelle tärkeä EAKR-

rahoitus on jäämässä erittäin 
matalalle tasolle.

• Tätä korvaamaan suunniteltu JTF-
rahoitus on 
käyttömahdollisuuksiltaan 
rajatumpi eikä sovellu alueiden 
tarpeisiin.

• Rahoitus on tarkoitettu 
korostuneesti alueellisten erojen 
kaventamiseen. Nyt heikoimmin 
menestyvät alueet ovat jäämässä 
heikoimpaan asemaan tärkeimpien 
instrumenttien osalta.  

• Kymenlaakson tulisi vertautua 
lähinnä Etelä-Pohjanmaahan



EAKR-rahoitusesitys verrattuna 
edelliskauteen

• Kuten TEMin esityksestä 
näkee, Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan EAKR-saannot 
ovat jäämässä reilusti ja 
suhteellisesti eniten alle 
edellisen rahoituskauden 
tason. 

• Tätä ei voida pitää 
perusteltuna tai 
oikeudenmukaisena ottaen 
huomioon aluetalouden 
tilanteen ja yritysrakenteen 
näissä maakunnissa.



Ongelmien konkretisointi
• Vuosien 2007–2017 välillä Kymenlaakson työpaikat vähenivät yli 13 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 

vajaa yhdeksän prosenttia.
• Kaakkois-Suomi uhkaa jäädä väliinputoajaksi rahoituskokonaisuudessa, jossa Itä- ja Pohjois-Suomi 

nauttii huomattavasti korkeammista EU-rahoitustasoista ja suuremmat Etelä- ja Länsi-Suomen 
maakunnatkin saavat lisärahoitusta aikaisempaan nähden sekä valtaosan kansallisesta tutkimus- ja 
kehitysrahoituksesta. 

• Aluekehittämisjärjestelmän tulee tunnistaa ja kohdentaa tukea ns. ruuhka-Suomen ja Itä- ja Pohjois-
Suomen välissä oleville maakunnille, jotka tuottavat suurteollisuudellaan kansantalouteen arvonlisää 
ja kohentavat Suomen vaihtotasetta.  Suurteollisuuden työpaikoilla maakunnat eivät kuitenkaan 
selviä, vaan negatiivisen työpaikka- ja väestökehityksen katkaisemiseksi Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
tulee saada tarvitsemansa tuki EU-alue- ja rakennepolitiikan välineistöstä. 

• Käynnissä oleva Kaakkois-Suomen näivettymiskehitys johtaa alueella pahimmillaan 
suurteollisuudenkin alasajoon, mikäli työmarkkinoita ja aluetaloutta ei saada monipuolistettua. 
Kaakkois-Suomi rajautuu Itä-Suomeen, jossa tukitasot ovat moninkertaiset. Tämä johtaa 
epäterveeseen kehitykseen.

• EU-alue- ja rakennepolitiikan rahastoista parhaiten työpaikkakehitykseen voidaan vaikuttaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) avulla. EAKR-rahoituksella voidaan tukea suoraan yritysten 
investointeja, kasvua ja kansainvälistymistä. Vastaavaa kansallista rahoitusmekanismia ei ole 
olemassa.



JTF ei pelasta –tiukasti rajatut 
hyödyntämismahdollisuudet

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on 
käytettävyydeltään EAKR:ää ja ESR:ää huomattavasti 
rajoitetumpi rahasto. Erityisesti EAKR-rahoitus on 
käyttökelpoisempi ja laaja-alaisempi aluetalouden 
uudistamisessa sekä työpaikkojen luomisessa.
• JTF:llä tuetaan toimia, joilla lievennetään 

turvetuotannon merkittävän vähenemisen tai 
loppumisen negatiivisia  sosioekonomisia tai 
ympäristöllisiä haittavaikutuksia

JTF-siirtymäsuunnitelmissa keskitytään ainoastaan 
aloihin, joihin turpeesta luopuminen vaikuttaa.

• Maakuntien siirtymäsuunnitelmissa esitettävien JTF-
tavoitteiden ja tuettavien toimintatyyppien tulee olla 
johdettavissa turvetuotannon alasajon 
haittavaikutuksista.

• Toimia kohdennetaan erityisesti turvealueille, joilla 
siirtymän haittavaikutukset ovat suurimmat 

• JTF:llä ei voida tukea toimia, jotka liittyvät yleisiin 
kehittämistarpeisin

• Ei esim. infrainvestointeja, jotka tärkeitä rakennemuutos- ja 
logistiikkamaakunnille 



Indikaattorit tukevat kaakon vahvempaa 
tukemista

• Pohjoismainen 
NORDREGIO arvioi 
Kymenlaakson tilanteen 
toiseksi heikoimmaksi 
Suomessa.

• Työpaikkoja on 
menetetty runsaasti 
eikä korvaavia ole 
syntynyt tilalle.

• Koulutustaso ja TKI-
menojen taso ovat 
Suomen matalimpia. 
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Mitä tulisi tehdä? 
• Etelä-Karjalan esitys EAKR-rahoitukseksi on yhteensä 41 M€, josta EU-

rahoituksen osuus on 24,6 M€ ja kansallinen osuus 16,4 M€. 
• Kymenlaakson esitys EAKR-rahoitukseksi on yhteensä 52 M€, josta EU-

rahoituksen osuus on 31 M€ ja kansallinen rahoitus 21 M€. 

• Vähintään tulisi tarkastella rahastojen välistä suhdetta: käyttökelpoisen 
EAKR-rahoituksen määrää tulisi nostaa ja vastineeksi voidaan osittain
vähentää JTF- ja ESR-rahoituksen osuutta kaakon kokonaissaannosta. 
Näitä varoja voidaan siirtää alueille, joilla on enemmän käyttöä näille 
instrumenteille.



Nyt TEMissä valmistellussa tukien jakoesityksessä nämä alueet ovat saamassa jopa 
aiempaa vähemmän ns. EAKR-tukea, joka on luonteeltaan kuitenkin parhaiten 
tämänkaltaisten alueiden yritysten tarpeisiin sopiva. Ongelmaa yritetään paikata 
turvetuotannon alasajoa helpottamaan tarkoitetulla JTF-tuella. Ajatus on kaunis, 
mutta kyseisen tuen käyttömahdollisuudet ovat vain rajalliset Kymenlaakson tai 
Etelä-Karjalan kaltaisille alueille, joilla turvemaita tai turvetuotannon arvoketjun 
yrityksiä on kuitenkin vain rajattu määrä. 

Suomessa puhutaan paljon perinteisen teollisuuden merkityksestä sekä sen 
arvoketjusta ja jalostusarvon nostamisesta. Samaan aikaan ollaan nyt kuitenkin, työ-
ja elinkeinoministeriön johdolla, luomassa tilanne, jossa tämän nimenomaisen 
teollisuuden merkittävin toimialue ollaan jättämässä vaille riittäviä välineitä tukea 
tällaista kehitystä. Tämä on perusteetonta.

Nyt olisikin aika ottaa valmistelussa tarvittava aikalisä ja vahvistaa Suomen teollisen 
menestyksen ja vientituloja suhteellisesti eniten tuovien alueiden 
rakennemuutokseen sopeutumisen edellytyksiä. Erityisen tärkeää tämän olettaisi 
olevan pääministeripuolueelle, jonka vankkaa tukialuetta kaakkoinen Suomi on. 

EU:n rakennerahastovarojen jaosta tulevalle kaudelle on kehittynyt kiista. Vaikka 
rahaa on kokonaisuudessaan jaossa enemmän kuin aiemmin kaikkiaan kolmen eri 
tukivälineen kautta (EAKR, ESR ja uutena oikeudenmukaisen siirtymän rahasto eli 
ns. JTF), keskusteluissa olleet luonnokset jaoksi ovat olleet kohtuuttomia. Erityisen 
ongelmalliseksi esitys on muotoutumassa teollisen rakennemuutoksen 
koettelemille alueille mm. Kaakkois-Suomessa, jotka ovat ajautuneet 
moniongelmaiseen tilaan.

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat alueita, jotka tuottavat edelleen merkittävän osan 
Suomen BKT:sta, mutta joissa tehtaiden sulkemiset ja väestön väheneminen ovat 
tarkoittaneet merkittävää työpaikkojen katoa. Samalla edellytykset uuden 
luomiseen ovat suhteellisesti muuta Suomea vähäisempiä alueen väestön 
keskivertaista matalamman koulutustason sekä pk-yritysten vähäisen määrän 
vuoksi. Kymenlaakson osalta myös TKI-panostukset ovat Suomen toiseksi 
pienimmät. 

Jaakko Mikkola Satu Sikanen
maakuntajohtaja maakuntajohtaja
Kymenlaakson liitto Etelä-Karjalan liitto

Petri Vanhala 
puheenjohtaja
Paperiliitto 
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Lisäindikaattoreita
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Kymenlaakso, Väestö 31.12
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Kymenlaakso Väestö

Ilman Iittiä

Kunnittain 31.12.2020 

Hamina 19877
Kotka 51668
Kouvola 81187

Miehikkälä 1868
Pyhtää 5125
Virolahti 3087
Yhteensä 162812



Kymenlaakso BKT €/asukas, käypiin hintoihin 31.12.
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Kymenlaakso, Työttömyysaste 31.12.
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Lähde: Tilastokeskus



Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevat, % 
väestöstä 2019
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Työpaikat 31.12 (TOL2008), Kymenlaakso 
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Lähde: Tilastokeskus
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Kymenlaakson asemoituminen maakuntien 
joukossa

Sädekaavio kertoo Kymenlaakson 
sijoituksen maakuntien joukossa 
(maakuntia 19 kpl). Mitä 
lähemmäksi viiva sijoittuu verkon 
sisäkehää muuttujan kohdalla, sitä 
parempi Kymenlaakson sijoitus 
kyseisen muuttujan kohdalla on 
suhteessa muihin maakuntiin. 

Lähde: MDI/ Tilastokeskus; Taloudellinen huoltosuhde 2018, yrittäjien lkm 2017, työllisten lkm 2017, korkeakoulutetut (%) 2018, työpakkojen lkm 2017, BKT 2017, 
teollisuuden jalostusarvo 2018, t&k-menot 2018, väestön lkm 2010-2019



Mitä suurempi luku, sitä heikompi 
aluekehityksen tila! 

Käytetyt indikaattorit:

• BKT/as
• TKI-menot €/as
• Kasvuyritysten määrä koko 

yrityskannasta
• Työllisyysaste 15-64 vuotiaat, %
• Väestön koulutustasomittain
• Alle 25-vuotiaiden työttömien 

osuus alle 25-V. työvoimasta

ELSA-laskijat, vaihtoehto 2
PISTEMÄÄRÄJÄRJESTYKSESSÄ

Kymenlaakso 89
Etelä-Savo 87
Pohjois-Karjala 71
Kainuu 70
Etelä-Pohjanmaa 66
Päijät-Häme 63
Keski-Suomi 57
Kanta-Häme 55
Keski-Pohjanmaa 54
Etelä-Karjala 53
Satakunta 53
Pohjois-Savo 50
Lappi 46
Pohjois-Pohjanmaa 35
Pirkanmaa 24
Pohjanmaa 24
Varsinais-Suomi 21
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