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A-osio:  

 
Ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä aiheutuvien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja 
alueellisten vaikutusten arviointi. Taloudellinen toiminta ja toimialat, joihin vaikutus kohdistuu, 
ja erotetaan toisistaan – taantuvat alat, joiden toiminnan odotetaan loppuvan tai vähenevän 
merkittävästi asteittain siirtymään liittyen; mukaan on liitettävä myös aikataulu sekä 
murroksessa olevat alat, joiden odotetaan muuttavan toimintaansa, prosessejaan ja tuotostaan. 
Kummankin alan osalta seuraavat: odotetut työpaikan menetykset ja uudelleenkoulutustarpeet, 
ottaen huomioon taitotarpeiden ennusteet, talouden monipuolistamiseen liittyvä potentiaali ja 
kehitysmahdollisuudet (max 12 000 merkkiä): 

 
Taantuvat alat  
 

Kymenlaakson maakunta (171 000 asukasta v. 2020) on 2000-luvun alusta lähtien kärsinyt Suomen 
vaikeimmasta rakennemuutoksesta, joka käynnistyi globaalin metsäteollisuuden järjestelyistä. Aluetalouden 
ja työllisyyden ongelmat ovat kasautuneet maakunnassa, joten lähtötilanne on jo valmiiksi huono 
ja resilienssi heikko. Koronakriisi on heikentänyt tilannetta entisestään. Maakunnan haasteena on kapea 
elinkeinorakenne, keskisuurten yritysten vähyys, väestön matala koulutustaso, työttömyys, poismuutto ja 
väestön ikärakenne. Maakuntien välisessä T&K-menojen määrällisessä tarkastelussa Kymenlaakson T&K-
menot olivat vuonna 2019 kolmanneksi matalimmat, mutta ne ovat kuitenkin kääntyneet kasvuun viime 
vuosina. Maakunnalla ei ole varaa menettää yhtäkään työpaikkaa, sillä työttömyysaste (15,2 %) on muuta 
Suomea heikompi. V. 2008-2018 Kymenlaaksosta on poistunut n. 10 000 työpaikkaa (3. eniten Suomen 
maakunnista).  Kymenlaakson väestö on vähentynyt 2. eniten Suomen maakunnista v. 2010-2015. Myös 
ikääntyneiden osuus on maakunnassa suuri (30 % yli 65-vuotiaita v. 2020) ja kasvaa jatkuvasti.   
 

Yksinomaan maakunnan turvetoimialan tuotannon bruttoarvo on 8,1 M€ (PTT, 2021). Lisäksi esimerkiksi 
turvetta hyödyntävän kotieläintuotannon yhteenlaskettu bruttorahavirta Kymenlaakson kotieläintiloilla on 
n. 100 M€.  Suurin osa Kymenlaakson turvetuotannosta (ympäristöluvitettuja yli 2 000 ha v. 2018, 27 kpl, 
lisäksi pienempiä turvetuotantoalueita) on energiaturpeen (jyrsin- ja palaturve) tuotantoa, mutta turvetta 
tuotetaan myös kuivikkeeksi ja kasvualustaksi.  Suurin osa tuotantoalueista (20 kpl) sijaitsee keskeisessä 
Kymenlaaksossa Sippolan, Hirvelän, Saveron, Enäjärven ja Kuivalan kylien alueella Kouvolassa. Toinen 
tuotantoaluekeskittymä sijaitsee Kotkassa Ahvion, Hurukselan, Pernoon ja Juurikorven kylien alueella. Lisäksi 
tuotantoalueita on Virolahden kirkonkylän, Ravijoen ja Yläpihjalan kylien, Haminassa Pyhällön kylän, 
Miehikkälän pohjoisosan ja Kouvolan Tuohikotin kylän alueilla. Turpeen energiakäytön väheneminen 
vaikuttaa välillisesti koko Kymenlaakson maakunnan alueella. 
 

Turpeen energiakäyttö vähenee Kymenlaaksossa hallitsemattoman nopeassa tahdissa jo nyt. 
Turvetuotantoyritysten, maaseudun koneurakoitsijoiden, turvetta kuljettavien ja turvetta jalostavien 
yritysten toiminnan loppumisen ja työpaikkojen häviäminen on jo alkanut. Välittömiä ja välillisiä palveluita 
häviää jo ennestäänkin vaikeassa tilanteessa ja erittäin nopeassa aikataulussa vähintään 50 M€ alueen 
asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa tehdyn arvion mukaan.   
 

Turpeen energiakäytön väheneminen lisää alueellista eriarvoistumista haja-asutusalueilla. 
Turvetuotantoyritykset ja aliurakoitsijat ovat suurimmaksi osaksi paikallisia yrityksiä, ja myös työntekijät 
asuvat Kymenlaaksossa. Maaseudun elinvoimaisuus ja ostovoima heikkenee työpaikkojen 
vähentyessä. Työpaikkojen väheneminen kohdistuu erityisesti maaseutualueiden nuoriin sekä matalasti 
koulutettuihin miehiin, joiden työttömyys on suurempaa kuin naisten. Myös muiden maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytykset vaikeutuvat, mikä heikentää aluetaloutta ja lisää alueellista eriarvoistumista. 
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Kiinteistöjen arvot laskevat ja palvelut vähenevät. Työtä on etsittävä kauempaa ja mahdollisesti muutettava 
muualle, kuten pääkaupunkiseudulle.    
 

Ympäristönäkökulmasta turvetuotantoalueet ovat vähentäneet luonnon monimuotoisuutta, 
kuormittaneet valuma-alueiden alapuolisia vesistöjä ja heikentäneet vesistöjen kalakantoja ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksia.  Turvetuotannon äkillinen alasajo lisää vesistökuormituksen riskejä, jos tuotantoalueiden 
sulkeminen jää tekemättä asianmukaisella tavalla 

 
Murroksessa olevat alat  
 

Kymenlaakson erityispiirteitä ovat mm. Suomen suurin vientisatama, maakunnan sijainti EU:n 
ulkorajalla, metsäteollisuus, jonka tuotantolaitokset toimivat samalla yhdyskuntien sähkön- ja 
lämmöntuotantolaitoksina sekä maa- ja metsätalous. Turpeen energiakäytön nopea alasajo 
heikentää kasvihuone-, puutarha-, ja eläintilojen kannattavuutta toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. 
Myös sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten kannattavuus ja toimintaedellytykset heikkenevät ja 
huoltovarmuudelle aiheutuu riskejä Kymenlaaksossa.   
 

Kasvihuoneet, puutarhat ja luomutilat. Turvetta käytetään puutarha- ja kasvihuoneyrityksissä kasvualustana, 
ja luomutuotannossa turpeella on tärkeä rooli. Maatalous- ja puutarhayrityksiä on Kymenlaaksossa noin 1 
650 kpl, joista yli 200 kpl on luomutiloja. Kasvihuoneyrityksiä on 23 kpl. Turpeen energiakäytön loppuminen 
heikentää merkittävästi kasvuturpeen saatavuutta, mikä vähentää puutarhayritysten, kasvihuoneiden ja 
metsätaimitarhojen tuotantomahdollisuuksia.  Kasvihuoneissa turve on käytännössä korvaamaton ja sen 
saannin tyrehtyessä tuotanto lakkaa. Metsätaimitarhoilla ja puuntaimien kasvatuksessa turpeen rooli on 
olennainen.   
 

Eläintilat. Kymenlaaksossa on n. 250 eläintilaa. Turpeen energiakäytön alasajo heikentää merkittävästi 
eläintilojen kustannusrakennetta. Korvaavaa laadukasta, edullista ja kotimaista kuiviketta, joka olisi samalla 
myös helposti hyödynnettävissä maanparannusaineena ja lannoitteena, on vaikeaa löytää.  
 

Turvetta käyttävät laitokset. Kymenlaaksossa turvetta käytetään sähkön- ja lämmöntuotannossa ja 
teollisuuden tukipolttoaineena (v.  2018 n. 300 GWh ja v. 2019 n. 150 GWh). Esim. Kotkan Energia käytti n. 
15 % turvetta kaukolämmön energiantuotannosta v. 2019. Kymenlaaksosta myös viedään jyrsinpoltto- ja 
palaturvetta Uudellemaalle. Turpeen energiatuotannon alasajo heikentää turvetta polttoaineena käyttävien 
laitosten toimintaedellytyksiä ja edellyttää energialaitoksilta uusia, ennenaikaisia laiteinvestointeja sekä 
investointeja hakkeen varastointialueisiin. Turpeen vaihtaminen esim. kotimaiseen hakkeeseen 
nostaa polttoainekustannuksia 37 %, ja tähän on lisättävä laite- ja varastoalueinvestoinnit sekä hakkeen 
saatavuuteen liittyvät ongelmat. Haketta voidaan alkaa tuoda ulkomailta, esim. EU:n ulkopuolelta 
Venäjältä. Ulkomailta tuodun hakkeen osalta työ- ja verotulojen osuus jää suurilta osin Suomen ja EU:n 
ulkopuolelle, ja on pois aluetaloudesta ja paikallisilta toimijoilta. Tämä heikentää aluetaloutta.  
 

Muut biomassoja käyttävät energiantuotantolaitokset. Turpeen energiatuotannon alasajo kasvattaa 
metsähaketta tai muita biopolttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten 
polttoainekustannuksia. Kymenlaakso on osa globaalisti merkittävää metsäteollisuuskeskittymää, ja 
Kymenlaaksossa on muuta Suomea enemmän energiaintensiivistä teollisuutta. Metsäteollisuuslaitokset ovat 
Kymenlaaksossa yhdyskunnille tärkeitä energialaitoksia. Ne tuottavat puupohjaisista sivuvirroistaan 
uusiutuvaa kaukolämpöä. Biomassojen kysyntä energiakäyttöön on Kymenlaaksossa suurta ja kasvaa koko 
ajan. Metsien käyttöaste on korkea. Turpeen energiatuotannon ja -käytön vähenemisen aiheuttama 
lisääntynyt puuhakkeen tarve energiatuotannossa aiheuttaa haasteita puun riittävyydelle korkeamman 
jalostusarvon tuotteisiin. Turpeen energiakäytön loppuminen nostanee biomassojen, ml. hakkeen hintaa. 
Tämä vaikuttaa sähkö- ja lämpölaitosten käyttökustannuksiin ja kannattavuuteen.    
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Huoltovarmuus. Turpeella on EU:n ulkorajalla sijaitsevalle Kymenlaaksolle huoltovarmuuden 
kannalta erittäin merkittävä rooli. Turpeen korvaamiseen ei ole olemassa kotimaista, kustannustehokasta, 
helposti varastoitavaa ja riittävästi saatavilla olevaa ratkaisua. Esim. hakkeen varastointi ja hankkiminen on 
turvetta paljon haasteellisempaa.  Haketta aletaan tuomaan todennäköisesti ulkomailta, kuten Venäjältä, 
mikä heikentää huoltovarmuutta.  Korkean kysynnän aiheuttama metsäenergian puute luo 
huoltovarmuusriskin. Tuulivoimakaan ei ole energiantuotannon vaihtoehto Kymenlaaksossa, koska 
puolustusvoimien tutkille aiheuttamien häiriöiden vuoksi niitä ei voida rakentaa.   
 

Muut vaikutukset. Kymenlaaksossa on myös turvetuotantokoneiden valmistusta, esim. Raussin Metalli Ky. 
Energiaturvevolyymien vähentyminen vaikuttaa uuden kaluston hankinnan vähenemisen myötä 
koneliikkeisiin ja yritysten käyttämiin korjaamo- ja varaosapalveluihin. Turpeen käytön vähentyessä hakkeen 
käyttö lisääntyy, ja jo nyt heikossa kunnossa olevaan alempaan tieverkostoon kohdistuu yhä suurempaa 
käyttöpainetta.   
   

 

Työpaikkamenetykset ja uudelleenkoulutustarpeet  
 

Energiasiirtymän merkitys Kymenlaakson aluetaloudelle on merkittävän suuri. Välittömiä ja välillisiä 
palveluita häviää jo ennestäänkin vaikeassa tilanteessa ja erittäin nopeassa aikataulussa vähintään 50 M€. 
Maakunnan turvetoimialan tuotannon bruttoarvo on 8,1 M€ (PTT, 2021). Turvetuotannon väheneminen 
johtaa laajoihin irtisanomisiin turvetuotantoyrityksissä. Kuljetusalan työntekijöitä irtisanotaan, ja 
kaivinkoneyrittäjiä jää vajaatyöllisiksi. Kuljetus- ja kaivinkoneyrittäjille turvealan tulot ovat tärkeitä.  Nuoria 
kesätyöntekijöitä ei palkata. Turvetuotanto- ja kuljetusketjussa on tulossa lähivuosina vähintään 
50 htv vähennykset (PTT, 2021), ja myös muita työpaikkojen menetyksiä aiheutuu. Tämä on merkittävä osuus 
lähialueiden työpaikoista. Ympäristö-, kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden heikentyminen heikentää 
kasvihuone- ja maatalous- eläintilayritysten kannattavuutta, mikä heijastuu työpaikkamenetyksinä. 
Kymenlaakson kotieläintuotannon yhteenlaskettu vuotuinen bruttorahavirta kotieläintiloilla on noin 100 
M€.   
 

Turpeen energiakäytön alasajo aiheuttaa turvetuotantoyrityksille nopeassa tahdissa ongelmia kassavirroissa 
ja velkojen maksussa. Tuotantoalueiden perustamisen, vesiensuojelujärjestelmien, tuotantokoneiden ja 
kuljetuskaluston investoinnit jäävät hyödyntämättä. Turvetuotantokalustolle ei ole korvaavaa 
käyttökohdetta, mikä aiheuttaa satojentuhansien eurojen alaskirjaukset. Kuivike- ja kasvuturvetoimintojen 
yritysten liikevaihto laskee merkittävästi.    
 

Osassa turvetuotantoyrityksiä kalustoa käytetään tuotantokauden ulkopuolella lumiurakointiin tai 
maatalouteen. Työtehtävien väheneminen aiheuttaa yritystoiminnan ajamisen kokonaan alas tai 
kustannusten nousupainetta muussa urakointitoiminnassa.   
 

Turvetuotanto on tärkeä kesätyöpaikka monelle kone-, maa- ja metsätalous sekä metallialan opiskelijalle, 
usein useamman vuoden ajaksi.  Kausi- ja harjoittelupaikkojen vähentyminen voi aiheuttaa sen, että auton- 
ja koneenkuljettajien koulutuspaikkoihin ei löydy opiskelijoita ja sitä kautta ammattitaitosten kuljettajien 
puute voi kasvaa esim. metsäsektorilla.   
 

Talouden monipuolistamisen potentiaali   
   

Merkittävin talouden monipuolistamisen potentiaali ja kehitysmahdollisuudet liittyvät alueellisiin 
vahvuuksiin sekä potentiaalisiin ja vielä hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin. Alueellisia vahvuuksia, joissa 
on myös merkittävää kehittämispotentiaalia, ovat logistiikka, bio- ja kiertotalous sekä digitalisaatio. Nämä 
ovat myös Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen kärkialoja, ja niissä on potentiaalia viedä maakuntaa kohti 
hiilineutraalia tilaa.   
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1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen, uusien liiketoimintamahdollisuudet ja työpaikat  
• Työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen  
• Vahvistetaan hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehitetään 
uusia tuote- ja palvelukonsepteja  
• Kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, 
joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä  
  
2. Kymenlaakson innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen panostamalla tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan  
• Vahvistetaan innovointitoimintaa mm. kehittämällä energiatehokkaita ja khk-päästöjen 
vähentämistä edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä   
• TKI-intensiteetin lisääminen ja elinkeinoelämälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- 
ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioivalla tavalla  
 
3. Uutta kestävää liiketoimintaa turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä  

  
 

B-osio: Siirtymän haasteisiin vastaaminen ja kuvaus suunnitelluista 
toimista    
 
Kehitystarpeet ja –tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon ilmastoneutraaliuden 
saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. (Kehitystarpeet, jotta voidaan käsitellä 
siirtymähaasteita. Tavoitteet ja tulokset, joita odotetaan JTF-rahaston täytäntöönpanosta 
sisältäen erityisesti panostukset työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien työpaikkojen 
luomiseen). (max 6 000 merkkiä):   
 
Kehittämistarpeet, joilla vastataan siirtymän haasteisiin    
 

Turpeen energiakäytön vähenemisellä on sekä välittömiä että välillisiä haitallisia sosioekonomisia 
vaikutuksia. Siirtymään liittyviin haasteisiin vastaamiseksi komissio on määrittänyt Suomen maaraportissa 
2020 ensisijaisesti priorisoitavia investointitarpeita, jotka liittyvät tehokasta ja puhdasta energian tuotantoa 
ja käyttöä tukevien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon; paikallisen talouden 
monipuolistamiseen, ja sen varmistamiseen, että työntekijöillä, joihin siirtymä vaikuttaa, on tarvittavaa 
osaamista.  Lisäksi komission maaraportin mukaan investointitarpeet liittyvät turvetuotannosta 
vapautuvien alueiden kasvihuonevaikutuksen minimoimiseen, kuten laitosalueen kunnostamiseen, maan 
saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtäviin investointeihin. Suurimmat turpeen 
energiakäytön vähenemisen aiheuttamat sosioekonomiset 
haittavaikutukset Kymenlaaksossa ilmenevät yritysten lakkauttamisina, työpaikkamenetyksinä ja yritysten t
oimintaedellytysten heikkenemisenä. Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmalla ja JTF-
rahaston tuella lievennetään edellä mainittuja siirtymän haasteita.   
 

JTF-rahaston toimeenpanolla uudistetaan elinkeinoelämää ja vastataan 
osaamistarpeisiin. Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman valinnat pohjautuvat 
maakunnan omiin vahvuus- ja kasvualoihin sekä näihin liittyvän yritys- sekä 
tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) edistämiseen.  Panostuksia kohdistetaan bio- ja 
kiertotalouteen, logistiikkaan ja digitalisaatioon, jotka ovat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen 
painopistealoja.  
 

Turpeen energiakäytön vähenemisestä välittömästi ja välillisesti kärsivät alat ovat osa bio- ja 
kiertotalous- sekä logistiikkasektoreita. Siirtymän haasteiden aikaan saamia kehittämistarpeita ovat 
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osaamisen lisäämiseen ja yrityslähtöiseen TKI-toimintaan panostaminen. Koulutuksen ja osaamistason kasvu 
lisää TKI-toimintaa, mikä puolestaan luo uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöisiä 
kehittämiskokonaisuuksia.  Kehittämistarpeita kohdistuu erityisesti hiilineutraaliin talouteen liittyvän 
liiketoiminta- ja markkinaosaamisen ja uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen, uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen, työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutukseen ja 
uusien taitojen hankkimiseen, ekosysteemien osaamiskeskittymien ja verkostojen 
kehittämiseen, yhteistyömuotojen tukemiseen, TKI-intensiteetin lisäämiseen, elinkeinoelämälähtöisen 
innovaatiotoiminnan edistämiseen ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioivalla tavalla 
sekä turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.   Digitalisaatioon panostaminen edesauttaa 
mm. uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä ja vahvistaa olemassa olevien yritysten 
toimintaedellytyksiä.  
  
Tavoitteet    
 

Tavoitteena on vastata turpeen energiakäytön vähenemisen aiheuttamiin merkittävimpiin 
sosioekonomisiin haittavaikutuksiin Kymenlaaksossa. Toimet kohdistuvat turpeen energiakäytön alasajosta 
välittömästi ja välillisesti kärsiville aloille. Tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 
työpaikkoja sekä vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen 
ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen.    
Tavoitteena on   

• Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja   
• Nostaa osaamis- ja koulutustasoa  
• Tukea yritysten (erityisesti mikro-, pk- ja startup-yritysten) TKI-toimintaa   
• Lisätä yritysten yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa  
• Kehittää yrityksille uusia digipalveluita ja –tuotteita   
• Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 
 

Tavoitteena on myös hillitä alueellista eriarvoistumista ja maakunnasta poismuuttoa sekä varmistaa, että 
siirtymä toteutuu ympäristön, luonnon ja ilmastonmuutoksen kannalta kestävällä tavalla.    
 

Odotettavissa olevat tulokset    
 

 Siirtymäsuunnitelman toteutumisen tuloksena    
• Tuettuihin yrityksiin on luotu uusia työpaikkoja  
• Tuettuihin yksiköihin on luotu tutkimuksen työpaikkoja  
• Uusia tuote- tai prosessi-innovaatioita toteuttavia pk-yrityksiä on syntynyt  
• Pk-yritysten henkilöstön koulutustaso on noussut  
 

Lisäksi tuloksena on monipuolisempi elinkeinorakenne, pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisy, maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen, maaseudun 
elinvoimaisuuden turvaaminen, parantunut vesistöjen tila ja luonnon monimuotoisuus, kasvaneet 
hiilinielut sekä vähentyneet kasvihuonekaasupäästöt.  
 

Yhdenmukaisuus kansallisten ja alueellisten strategioiden kanssa ml. maakunnan älykkään 
strategian kanssa. (Erityisesti huomioitavaksi ÄES, Yleisasetuksen 23 artiklassa tarkoitetut 
alueelliset strategiat, muut kansalliset tai alueelliset kehityssuunnitelmat). (max 6 000 
merkkiä):   
 

Kansalliset tavoitteet korostavat oikeudenmukaisuutta, elinvoimaisuutta, osaamista, innovaatioita, 
hiilineutraaliutta, luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä.  Tavoitteet sisältyvät Kymenlaakson 
siirtymäsuunnitelmaan. Esimerkiksi Suomen hallitusohjelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen uudistus 
painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen ja tavoitteena on vastata työelämän muutoksista 
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aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää 
työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.   
 

Ohjelmakauden alkuun vaikuttaa koronaepidemia, jonka vaikutuksista elpymistä varten on tehty Suomen 
kestävän kasvun ohjelma. Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma on yhdenmukainen Suomen kestävän kasvun 
ohjelman kanssa, jonka tavoitteena on mm. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, 
nostaa työllisyysastetta ja edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa. Ohjelma vauhdittaa 
kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.     
 

Lisäksi Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma toteuttaa Suomen ilmasto- ja energiatavoitteita, kansallisia 
toimialojen vähähiilisyys-tiekarttoja (metsäteollisuus, maatalous ym.), kansallisia bio- ja kiertotalouden 
strategioita sekä kansallista kalatiestrategiaa mm. Turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön 
liittyvissä painotukissa.     
 

Siirtymäsuunnitelman toimeenpano sovitetaan yhteen EAKR ja ESR osarahoitteisen toiminnan sekä kanssa. 
Myös maaseuturahaston ja Euroopan meri-, kalatalous -ja vesiviljelyrahaston mahdollisuudet tukea 
toimeenpanoa huomioidaan. Suunnitelman toteutuksessa noudatetaan ”Do no significant harm” –
periaatetta, joka tarkoittaa, että ei voida rahoittaa ympäristöä vahingoittavia hankkeita. Periaate ja Pariisin 
ilmastosopimus sitovat kaikkea EU:n rahankäyttöä ja kaikkia rahastoja, ja se on huomioitu vahvasti myös 
siirtymäsuunnitelmassa.    
 

Alueelliset strategiat 
 
Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on yhdenmukainen alueellisten strategioiden 
kanssa. Siirtymäsuunnitelmassa kuvattu talouden monipuolistamisen potentiaali ja kehitysmahdollisuudet 
liittyvät maakuntaohjelmassa tunnistettuihin maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin, ja toimenpiteet 
toteuttavat myös maakuntaohjelmassa asetettua hiilineutraaliustavoitetta.  
 

Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategia on ratkaisevan tärkeä ja keskeinen oikeudenmukaisen 
siirtymän suunnitelman priorisoinnissa. Siirtymäsuunnitelman toimet kytkeytyvät bio- ja kiertotalouteen ja 
logistiikkaan sekä digitalisaatioon, jotka ovat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen 
kärkialoja.  Siirtymäsuunnitelman toteutuksessa huomioidaan kärkivalintoja läpileikkaavat ja älykästä 
erikoistumista vahvistavat toiminnalliset tavoitteet:    

• Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen    
• Yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen    
• Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen    
• Palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen.    
 

Toiminnallisilla tavoitteilla parannetaan TKI-toiminnan kyvykkyyksiä, verkostoja ja kumppanuuksia ja 
maakunnan infrastruktuuria sekä maakunnan toimijoiden mahdollisuuksia innovaatioiden ja uusien 
ratkaisujen hyödyntämiseen palvelu- ja tuotekehityksessä. Strategian kärjillä on vahva kytkös kansallisiin ja 
EU:n linjauksiin (esim. Suomen TKI-tiekartta, Euroopan teollisuusstrategia ja Vihreän kehityksen ohjelma 
sekä innovatiivisia julkisia hankintoja koskevat linjaukset).   
 

Koronapandemiasta selviämiseksi on laadittu Kymenlaakson selviytymissuunnitelma ja kestävän kasvun 
ohjelma. Nopean palautumisen painopisteitä on kartoitettu yhdessä maakunnan toimijoiden ja yritysten 
kanssa: painopisteitä ovat esim. työllisyyden edistäminen, osaamistarpeiden tunnistaminen, yritys- ja 
innovaatiopalvelut ja nuoret. Uuden kasvun käynnistämiseksi tehtäviä valintoja ovat 
mm. toimintaympäristön kehittäminen elinkeinorakenteen uudistamiseksi, innovaatiotoiminnan 
edistäminen sekä hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunta. Suunnitelmassa korostetaan mm. teollisen 
yritystoiminnan ja sen pk-verkostojen tuotannon muutoksen tukemista hiilineutraaliin suuntaan.     
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Selviytymissuunnitelma on linjassa maakunnan hiilineutraali-tavoitteen kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso -
tiekartassa esitettyjä toimenpidekokonaisuuksia ovat mm. fossiilisten energialähteiden ja 
uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla, esim. metsäteollisuuden sivuvirtojen, 
biokaasun ja hukkalämmön avulla, cleantech- ja kiertotalousinvestointien tukeminen sekä luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen.  Siirtymäsuunnitelma toteuttaa myös Kymenlaakson biotalouden 
tiekarttaa ja alueellista vesien- ja merenhoidon suunnitelmaa.     
 

Kymenlaakson alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on maakunnan toimijoiden yhteinen 
näkemys turpeen energiakäytön vähenemisen aiheuttamista sosioekonomisista haasteista, 
kehittämistarpeista ja JTF-tuen kohdentamisesta. Siirtymäsuunnitelman laatimiseen on osallistettu laajasti 
sidosryhmiä, ja samalla on huomioitu kattavasti EU:n, valtakunnalliset sekä alueelliset strategiat. 
Kymenlaakson JTF-asiantuntijatyöryhmään kuuluu maakuntien turveyritysten, kuljetusyritysten, 
koulutusorganisaatioiden, kuntien, ELY-keskuksen, kehittämisyhtiöiden sekä maatalous-, metsä- ja 
luontojärjestöjen edustajia. Siirtymäsuunnitelman laatimisen aikana on järjestetty kuulemistilaisuus ja 
taustakyselyjä sidosryhmille ja työpajoja asiantuntijaryhmälle, ja siirtymäsuunnitelmaluonnoksesta on 
pyydetty kommentteja JTF-asiantuntijatyöryhmältä, maakuntahallitukselta ja maakunnan 
yhteistyöryhmältä. Nuoria on osallistettu mm. Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan ja Älykkään 
erikoistumisen strategian laatimiseen. 
  

Suunnitellut hanketyypit ja odotettavissa olevat vaikutukset siirtymän negatiivisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Suunnitellut toimenpiteet. (Suunnitellut hanketyypit ja niiden odotettavissa 
oleva panos ilmastosiirtymän vaikutusten lieventämiseen. Suunniteltujen toimien synergia ja 
täydentävyys muiden unionin ohjelmien, muiden rahoitusvälineiden ja muiden 
oikeudenmukaisen siirtymän pilareiden kanssa) (max 12 000 merkkiä):  
 

JTF-rahaston toimenpiteet kohdistuvat merkittävimpiin turpeen energiakäytön alasajon aiheuttamiin 
sosioekonomisiin haittavaikutuksiin Kymenlaaksossa. JTF-rahaston tukemilla toimenpiteillä tuotetaan uusia 
työpaikkoja sekä uudistetaan aluetaloutta ja monipuolistetaan 
elinkeinorakennetta. Siirtymäsuunnitelmassa on vaikuttavimmat toimintakokonaisuudet. Suunnitellut JTF-
toimet täydentävät muita rahoitusvälineitä: maaseuturahastoa, EAKR- ja ESR-ohjelmia, Business Finland-
rahoitusta sekä oikeudenmukaisen siirtymän pilareja. JTF-rahaston toimet toteuttavat myös valtakunnallisia 
ja alueellisia strategioita.   
Osa toimista tuottaa vaikutuksia nopeasti, osa pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä 
uudelleenkoulutus, yritystoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat keskiössä, pidemmällä aikavälillä 
innovaatiotoiminta, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeet sekä 
kiertotalousliiketoimintakonseptit tuottavat vaikuttavia tuloksia. Koronakriisin jälkeen ilmeneviin uusiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuminen on tärkeää.  
Suunnitellut toimenpidekokonaisuudet liittyvät aluetalouden uudistamiseen ja vahvistamiseen (ml. uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luominen), TKI-toimintaan (ml. uuden korkean teknologian ja 
uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen) sekä turvetuotantoalueiden 
ennallistamiseen ja jälkikäyttöön. Siirtymästä välittömästi ja välillisesti kärsiviä yrittäjiä rohkaistaan uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen. Pk-yrityksiin, ml. start-up yritykset, tehtävillä tuotannollisilla 
investoinneilla korvataan siirtymän vuoksi menetettyjä työpaikkoja ja vahvistetaan paikallistaloutta.  
Bio- ja kiertotalous, logistiikkaosaaminen sekä teollisuuden sivuvirrat ovat maakunnan vahvuus. Hankkeista, 
jotka yhdistävät näitä ja hyödyntävät samalla digitalisaation mahdollisuuksia, on saatavissa suurimmat ja 
nopeimmat myönteiset vaikutukset.  
 

Kymenlaaksossa JTF:llä tuettavat toimintatyypit, esimerkkejä toimista ja odotettavissa olevat 
vaikutukset:    
1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen ml. uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja 
työpaikkojen luominen 
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Vahvistetaan hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehitetään uusia 
tuote- ja palvelukonsepteja: Turpeen energiakäytön vähenemisestä välittömästi ja välillisesti kärsiville 
yrityksille tarjotaan asiantuntija-apua, tuotekehitysalustoja ja toimintaympäristöjä uusien, hiilineutraaliin 
talouteen liittyvien tuote- ja palvelukonseptien ja uuden yrittäjyyden aloittamiseen. Yrityksille tarjotaan 
tukea, jolla varaudutaan muutokseen (kasvu- ja kuiviketurve, lämmitysratkaisut) hallitusti, neuvontaa, 
liiketoiminnan laskelmien laatimista ja prosessi- sekä resurssisuunnittelua. 
JTF-rahoituksella edistetään ja hyödynnetään Kymenlaaksossa toimivia, hyviä sekä kehittyviä alustoja ja 
toimintaympäristöjä, jotka edistävät hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoimintaa, kuten esim. BioSampo 
‐koulutus‐ ja tutkimuskeskus, Hyötyvirta-kiertotalouden kehittämisalusta, akkuklusteri ja XAMKin betoni-
tutkimuslaboratorio. Esim. Hyötyvirtaa kehitetään JTF-rahoituksella kiertotalouden TKI- ja liiketoiminta-
alustana yhdessä T&K-organisaatioiden ja yritysverkoston kanssa. BioSampoa hyödynnetään JTF-
rahoituksella kokeilu- ja kehittämisalustana, joka palvelee yrityksiä esim. sivuvirtojen hyödyntämisen, 
energiatehokkuuden ja hukkalämmön hyödyntämisessä. JTF-rahoituksella kehitetään myös logistiikka- ja 
toimitusketjujen optimointia, joka vie Kymenlaaksoa kohti hiilineutraaliutta. Logistiikkaketjujen optimointi 
linkittyy bio- ja kiertotalouteen mm. materiaalivirtojen hyödyntämisen kautta, ml. metsätalous. 
Digitalouden ratkaisut ovat oleellisia optimoinnissa. 
Hiilineutraalin talouden liiketoiminta- ja markkinaosaamisen vahvistaminen sekä uusien tuote- ja 
palvelukonseptien kehittäminen tukee yrittäjien uutta toimintaa alueilla, joilla työllisyys- ja 
elinkeinomahdollisuudet ovat rajalliset ja heikentymässä siirtymän seurauksena. Biokaasuun ja 
biomassoihin liittyvän tuotekehityksen ja liiketoiminnan tukeminen ja alihankintaverkostojen 
vahvistaminen tuo taantuville ja murroksessa oleville yrityksille uusia mahdollisuuksia. Uusien 
teknologioiden pilotoiminen tuottaa tuote- ja palvelukonsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia katoavien 
tilalle. Yritysten kiinnittyminen Kymenlaakson kehittämisalustoihin ja niiden potentiaalin hyödyntäminen 
tukee yritysten kasvua ja uudistumista. Toiminta edistää maakunnallisen kiertotalousekosysteemin 
kehittymistä sekä tukee alueen kiertotalousmahdollisuuksia valtakunnallisissa ja kv-verkostoissa.  
Kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, 
joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä: Yritykset ovat Kymenlaakson siirtymäsuunnitelman ja TKI-
toiminnan kannalta keskeisiä. Yritysten osallistumista ja sitoutumista maakunnan innovaatioekosysteemiin 
vahvistetaan. Yritysten mukaan saamiseksi ekosysteemeihin, osaamiskeskittymiin ja verkostoihin käytetään 
konkreettisia ja lisäarvoa synnyttäviä toimia sekä erilaisia lähestymistapoja. Yrityksiä aktivoidaan hakemaan 
tukea esim. biopohjaisten tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen ja palveluinnovaatioihin, ja pk-
yrityksiä pyritään saamaan mukaan suuryritysten ja muihin TKI-hankkeisiin, jotka liittyvät esim. 
biotuotteisiin, sivuvirtojen hyödyntämiseen, biojalostamoihin ja teollisiin symbiooseihin. Lisäksi tuetaan 
uutta liiketoimintaa edistämällä yrityshautomo- ja kiihdyttämötoimintaa bio- ja kiertotalouden, logistiikan 
ja digitalousaloilla.  
Ekosysteemien, osaamiskeskittymien, verkostojen ja yhteistyömuotojen kehittäminen tukee pk-yritysten 
kasvua, uudistumista, osaamista ja kansainvälistymistä. Yritysten kv-kauppa kasvaa ja pk-yritysten TKI-
toiminta lisääntyy, mikä tukee elinvoimaisuutta ja luo työpaikkoja. 
Työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen: JTF-rahastolla 
tuetaan uudelleenkoulutusta tai täydennyskoulutusta, jota tarvitaan runsaasti lähivuosina. Osaavan 
työvoiman saatavuus haittaa monia yrityksiä. Työvoimapulaa on Kymenlaaksossa esim. bio- ja 
kiertotalous- sekä logistiikkasektoreilla. Biomassojen, maa- ja metsätalouden sivuvirtojen kestävän 
tuotannon, korjuun ja hyödyntämisen sekä metsänhoidon kehittämisellä ja digitalisaatio-osaamisen 
lisäämisellä on laajoja myönteisiä vaikutuksia maakuntaan. Kymenlaaksossa koulutuksen tarjoajia ovat mm. 
Xamk, Ekami sekä KSAO. Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksellä on maakunnan koulutustoimijoiden 
välistä strategista yhteistyötä kokoava toimija.  
JTF-rahastosta tuettavilla hankkeilla luodaan esim. koulutus- ja valmennussuunnitelma ja räätälöidyt 
koulutukset turpeen energiakäytön vähenemisestä välittömästi ja välillisesti kärsivien alojen työntekijöille, 
ennakoidaan osaamistarpeita ja uudistetaan koulutustarjontaa.  
Uudelleenkoulutuksella ja uusien taitojen hankkimisella luodaan uusia mahdollisuuksia turpeen 
energiakäytön alasajosta suoraan ja välillisesti kärsiville aloille ja nuorille. Lisäksi muuntokoulutuksella 
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vastataan työvoimapulaan. Uudelleen- ja muuntokoulutuksella on myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia, esim. 
syrjäytymisen ja alueellisen eriarvoistumisen hillintä.    
 
2. Kymenlaakson innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen panostamalla TKI-toimintaan  
Elinkeinoelämälähtöistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kohdennetaan JTF-rahastolla turpeen 
energiakäytön vähenemisestä välittömästi ja välillisesti kärsivien alojen hyödyksi ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. Korkean teknologian ja uusien innovatiivisten ratkaisujen avulla 
edistetään  materiaalitehokkuutta, vähennetään maakunnan päästöjä ja vähennetään uusiutumattomien 
luonnonvarojen käyttöä.   
Vahvistetaan innovointitoimintaa mm. kehittämällä energiatehokkaita ja khk-päästöjen vähentämistä 
edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä: Bio- ja kiertotalouteen liittyviä 
maakunnan fokusaloja ovat mm. materiaalivirtojen tehokas hyödyntäminen ja materiaalin jalostuksen 
menetelmät (ml. kuivike- ja kasvualustat), biopohjaiset tuotteet, elinkaariajattelun tehostaminen ja 
palveluinnovaatiot, energian käytön ja varastoinnin sekä uusiutuvan energian ratkaisut.  JTF-rahoituksella 
edistetään teollisten symbioosien muodostumista, cleantech-ratkaisuja ja sivuvirtojen 
hyödyntämispotentiaalin tunnistamista.  
Energiatehokkaiden ja päästöjen vähentävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien 
kehittäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille ja luo työpaikkoja tutkimukseen.  
TKI-intensiteetin lisääminen ja elinkeinoelämälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- ja 
kestävän kehityksen tavoitteet huomioivalla tavalla: Maakuntaan kehitetään JTF-rahaston tuella 
vaikuttavia TKI-toiminnan malleja ja prosesseja, joiden avulla yritykset pystyvät kehittämään omaa TKI-
toimintaansa. Näiden palveluiden kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat maakunnan koulutus- ja 
kehittämisalan toimijat. Erityisen tärkeitä ulkoistetut TKI-palvelut ovat pk-yrityksille, joilla ei ole TKI:n 
erikoistuneita yksiköitä.  Esim. ns. yhden luukun palvelun kehittäminen maakunnan TKI-palveluille tarjoaa 
yrityksille laajemman kehitysalustan. TKI-intensiteetin kasvu elinkeinoelämälähtöisesti, kestävän kehityksen 
tavoitteet huomioiden avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille ja monipuolistaa ja parantaa 
elinkeinorakennetta. Kun TKI-toimintaa toteutetaan elinkeinoelämän lähtökohdista ja aloitteesta ja 
yritykset hyödyntävät täysimääräisesti maakunnan tuotekehitysympäristöjä ja laboratorioita, vaikutuksena 
on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja noussut osaamistaso. Haitalliset ympäristövaikutukset 
vähenevät.  
   
3. Uutta kestävää liiketoimintaa turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä  
Turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön kohdistuu kehittämistarpeita. Turvetuottajilla, 
turvealan kuljettajilla ja koneurakoitsijoilla sekä turvetuotantoalueilla kesäisin työllistyneillä nuorilla on 
kokemusta, osaamista ja kalustoa, jota voidaan hyödyntää turvesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.    
 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytössä turvetuotantoalueita hyödynnetään tavalla, joka tuottaa uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja maakuntaan kestävällä tavalla, vihreää siirtymää 
tukien. Jälkikäyttöön soveltuvat turvetuotantoalueet ja ympäristön kannalta kestävät jälkikäyttötoimet 
tulee kartoittaa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi syntyä esim. biomassojen, kuten pajun 
kasvatuksessa ja jatkojalostuksessa (esim. biohiili) tai turvetuotantoalueiden sulkemiseen, 
aurinkoenergiaan, riista- tai lintukosteikoksi tai muuntamiseksi liittyvissä toimissa. JTF-rahaston tukea 
hyödynnetään jälkikäyttöön liittyvien liiketoimintaideoiden kartoittamiseen, kehittämiseen ja 
toteuttamisen tukemiseen soveltuvin osin.  
Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö mahdollistaa turvealan työpaikkojen siirtymän ja uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.  Samalla maakunnan khk-päästöt vähenevät. 
Turvetuotantoalueiden ennallistamiseen on tarvetta luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen tilan, 
kasvihuonekaasupäästöjen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Ennallistamiseen 
soveltuvat suoalueet kartoitetaan ja ennallistamisen toteutus suunnitellaan. Tämä vaatii ammattitaitoa, 
johon voidaan kohdentaa JTF-rahaston tukea.  Työhön voidaan esim. käyttää turve- ja kuljetusalan 
konekantaa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi syntyä esim. ennallistamiseen liittyvien maarakenteiden 
rakentamisessa, valuma-alueiden vesistöjen kunnostuksessa tai luonto- tai metsästysmatkailussa kala- ja 
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riistakantojen vahvistumisen myötä. JTF-rahoitusta hyödynnetään soveltuvin osin mm. 
ennallistamiseen liittyvään koulutukseen, tukeen liiketoimintaideoille, suunnitteluun ja toteutukseen.    
Turvetuotantoalueiden ennallistamisella säilytetään turvealan työpaikkoja, lisätään 
luontomatkailun liiketoimintaedellytyksiä parantamalla vesistöjen tilaa, vaelluskalojen elinympäristöjä, 
luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja. 


