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KAUPPAKAMARIN VAIKUTTAMISTYÖN
PAINOPISTEET
2016-2017

Kauppakamarin vaikuttamis-

VETOVOIMAINEN KYMENLAAKSO

kohteet nousevat jäsen-

UUDISTUVA ELINKEINORAKENNE

yritysten ja alueen tarpeista.

SUJUVA LIIKENNE

Kymenlaakson kauppa-

OSAAVA TYÖVOIMA

kamarin hallitus,
luottamushenkilöt ja
jäsenistö ovat
määritelleet alueelliset
vaikuttamisen painopistealueet strategiakaudelle
2016-2017. Ne esitellään
tässä julkaisussa.
Maakunnallisen vaikuttamistyön lisäksi työtä tehdään
koko kauppakamariryhmän
yhteisten tavoitteiden eteen.
Vaikuttamissuunnitelman
taustaksi tehtiin laajat
jäsenkyselyt syksyllä 2015.
Kymenlaakson kauppakamari tukee yrityksiä
tekemällä vaikuttamistyötä
yritysten toimintaedellytysten
parantamiseksi.

VETOVOIMAINEN
KYMENLAAKSO
Kymenlaakso on noin 180 000 asukkaan maakunta.
Alue on kärsinyt rajusta teollisuuden rakennemuutoksesta ja
sen aiheuttamasta työpaikkojen häviämisestä, jota globaali
taloudellinen taantuma ja Venäjän kaupan tyrehtyminen ovat
vaikeuttaneet.
Muutoksista huolimatta mielikuva Kymenlaaksosta
rakentuu edelleen teollisuuden, logistiikan, matkailun ja
Venäjän läheisyyden kulmakiville.

Kymenlaaksoon
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Lyhyet etäisyydet
työn ja kodin välillä
LOGISTIIKKA

Vahvat kuntataloudet
Kilpailukykyinen kuntaverotus

Ilmainen wifi kaupungeissa
Laajakaista maaseudulla

UUSIUTUVAN
METSÄTEOLLISUUDEN
TYÖPAIKAT

Mikä tekee
Kymenlaaksosta
vetovoimaisen
maakunnan
yrityksille ja
niiden
henkilöstölle?

KAUPPA JA PALVELUT

Hyvät liikenneyhteydet
KIERTOTALOUS

Hyvät harrastusmahdollisuudet

Matkailu
Suomenlahden saaristo
Kymijoen mahdollisuudet
Elävät kaupunkikeskustat

Joustavat tontti- ja kaavoituskäytännöt
PELIYRITYKSET

DIGITALISAATIO JA ICT-ALAT

Festivaalit ja valtakunnalliset tapahtumat

Mukavia asuinalueita
SOTE-ALAN TYÖPAIKAT
VAHVA BRÄNDI ON VETOVOIMAINEN

TAVOITTEET
•

Kymenlaaksoon saadaan merkittäviä investointeja eri toimialoille

•

Aktiiviset ja tuloksia tuovat suhteet valtakunnalliseen päätöksentekoon

•

Yritysten sijoittumista Kymenlaaksoon edistetään asunto- ja kaavoitustoimilla
sekä hallinnollisin keinoin

•

Maakunnan sisäinen asennemuutos – negatiivisen ajattelutavan kääntäminen
positiiviseksi.

TOIMENPITEET
•

Suhteita valtakunnalliseen päätöksentekoon aktivoidaan ja laajennetaan

•

Kunnallisten ja alueellisten virkamiesten, luottamushenkilöiden ja
kauppakamarin yhteistyötä tiivistetään

•

Positiivinen uutisointi Kymenlaaksosta esille eri medioissa, eri viestintäkanavissa
sekä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

•

Vetovoimatekijöiden esilletuontia; asumisen edullisuus, logistinen sijainti,
matkailukohteet.
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UUDISTUVA
ELINKEINORAKENNE
Kymenlaakson vahvuudet ovat merkittävässä teollisuudessa, eurooppalaisen logistiikan solmukohtana
sekä kaupan ja palveluiden monipuolisessa verkossa.
Kymenlaakson elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi
tarvitaan uusia kasvuhakuisia ja -kykyisiä yrityksiä ja jo
toimivien yritysten toimintaedellytyksien kehittämistä.
Kymenlaakso on biolaakso
Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta huolimatta
Kaakkois-Suomessa on edelleen Euroopan merkittävimpiin lukeutuva metsäteollisuusklusteri. Alan pitkän historian ansiosta maakunnassa on huippuluokan osaamista
biotuotannon ja ja energiasektorin aloilla. Kansainväliset ilmastosopimukset avaavat kasvun mahdollisuuksia
cleantech- ja ympäristötoimialojen yrityksille.
Uusiutuvan energian toimiala on merkittävä ja kasvava
osa suomalaista maa- ja metsätaloutta, metsäteollisuutta sekä energia- että ympäristöteknologian teollisuutta.
Alan tuotantolaitokset tarjoavat merkittävästi toimeentuloa ja työtä alueelle.
Merkittävä logistiikan keskittymä
Kymenlaakso on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen
logistinen keskus. Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus. TEN-T-verkko (Trans European
Network) kattaa lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat,
terminaalit ja rajanylityspaikat. Rautatiealan koulutus luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle. Suomen suurin yleissatama HaminaKotka Satama Oy muodostaa yhteistyössä raide- ja
maantieliikenteen kanssa työpaikkoja ja yritystoimintaa.
Digitalisaation avulla uusia menestystarinoita
Digitalisaatio ja IT-alan innovaatiot ovat synnyttäneet Kymenlaaksoon uutta yritystoimintaa ja
monet toimivat yritykset ovat parantaneet toimintaansa ja palvelujaan kilpailukykyisemmiksi
ja kustannustehokkaammiksi. Verkkokauppa, palvelujen digitalisoimismahdollisuudet ja
kasvava peliteollisuus ovat tulevaisuuden uusia liiketoimintamalleja.
Kauppa, matkailu ja palvelut
Kymijoki, Suomenlahti, Repoveden kansallispuisto ja alueen historialliset kohteet ovat
ainutlaatuinen vetovoimatekijä. Matkailu ja siihen liittyvät oheispalvelut ovat yksi maakunnan
vetovoimatekijöistä. Venäjän kauppa on tämän hetkisistä vaikeuksistaan huolimatta tärkeä
tulonlähde kymenlaaksolaisille yrityksille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksi Kymenlaakson haasteista on ikärakenne. Yritystoiminnassa haaste on otettu vastaan ja
vanhuspalveluja tuottavien yritysten määrä ja toiminta ovat laajentuneet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa edelleen.
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Kaupungistumisen ja
asumisen
muutossuunnat

Ilmastonmuutos

Energian saatavuus

MEGATRENDIT

Luonnon ja
luonnonvarojen
merkitys kasvaa

Globaali talouskehitys

ENNAKOINTITEEMAT

Tuotanto ja palvelut
ovat muutostilassa
Euroopan pohjoisen
ulottuvuuden merkitys
kasvaa

Tekninen kehitys

(lähde: ALLI; aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050)

TAVOITTEET
•

Yritysten ja kuntien välisen yhteistyön parantaminen, jotta päätöksenteko
kehittyy yritystoimintaa tukevaksi.

•

Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen

•

Digitalisaation edistäminen yritystoiminnassa

TOIMENPITEET
•

Kauppakamari lisää yhteistyötä kuntajohtajien, kaupunkien/kuntien hallitusten
ja -valtuustojen kanssa.

•

Kasvu Campin järjestäminen yhteistyössä Cursorin, Kinnon ja Kymenlaakson
Liiton kanssa.

•

Yritysten hallitustyöskentelyn kehittäminen HHJ-koulutuksen ja
Hallituspartnerit Kymenlaakson kautta.

•

Digitalisaation edistäminen yritystoiminnassa koulutuksen ja tiedotuksen
kautta.

" Moottoritie Helsinki-Kotka välillä
matka-aika reilu 1h
on asia, jota kannattaa
markkinoida pääkaupunkiseudulle"
(kommentti jäsenkyselyssä)
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SUJUVA
LIIKENNE

Kymenlaakson kauppakamari on viime vuosina vaikuttanut vahvasti mm. E18 moottoritien investointipäätökseen, rikkidirektiiviin, väylämaksuihin, Vaalimaan
rekkaparkin ja perustienpidosta huolehtimiseen ja rautateiden akselipainoihin.
Alueen keskeiset päätieyhteydet E18 ja valtatie 6 ovat pääosin rakennettu ja osin
rakenteilla sujuviksi ja turvallisiksi. Valtatieverkoston osalta valtatie 15 Kotka-Kouvola
on yksi liikenteellisistä kärkihankkeista.
Tulevaisuuden liikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenteen uudet
energianlähteet. Kauppakamari tukee kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisia
tavoitteita päästöjen alentamiseen ja hiiliriippuvuuden vähentämiseen.

TAVOITTEET
•

Valtatie 15 Kotka – Kouvola kehittäminen. Valtatien korjaaminen vaikuttaa
merkittävällä tavalla elinkeinotoimintaan, yksityisautoiluun ja maakunnan
vetovoimaisuuteen.

•

Valtatie 6 parantaminen Kouvolan kohdalta.

•

Merenkulun väylämaksujen poistaminen.

•

Kotka-Kouvola -välisten junayhteyksien säilymisen varmistaminen.

TOIMENPITEET
•
Valtatie 15 osalta lisää konkreettisia lausuntoja/kannanottoja. Poliittisten
päättäjien, median ja asian etenemiseen vaikuttavien tahojen kontaktointia.
•

Valtateiden opastusjärjestelmien kehittäminen elinkeinoelämän
tarpeiden mukaan.

•

Meriliikenteessä pyritään edistämään viranomaistahojen toimia
tehokkaammiksi ja joustavammiksi.

•

E18-moottoritien ja satamien hyödyntäminen Kymenlaakson
markkinoinnissa.

•
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Liikenteellisten painopistealueiden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet eriteltynä

TIELIIKENNE
Kymenlaakson keskeisten päätieyhteyksien kehittäminen
•
VT 15 Kotka – Kouvola
•
VT 6 Kouvolan kohta
•
VT 12 Lahti – Kouvola
•
VT 26 Hamina-Taavetti
•
Kotkan sisääntulotie
Liikenneverkon korjausvelkarahoituksen kohdentaminen huonokuntoisten tieosuuksien ja
paikallisten ongelmakohtien parantamiseen:
•

VT 6 Korian kohdan rakentaminen leveäkaistatieksi valtatielle 12 asti.

•

Kouvolan keskustaan johtavan sisäänajorampin lisäys palolaitoksen kohdalle.
Liikennöinti VT 6:lta ydinkeskustaan sitä kautta suoremmaksi ja hyödyntämään
asukkaita ja keskustan elinkeinoelämää.

•

Tieliikenteen opastusjärjestelmät elinkeinotoimintaa tukeviksi.

MERILIIKENNE
•
•
•
•

Merenkulun väylämaksujen poistaminen kokonaan ja pysyvästi. Järjestelmä hankaloittaa
kilpailukykyä ja on kansainvälisesti poikkeuksellinen. Väylämaksujen puolittaminen vuosiksi 2015-2017 oli oikean suuntainen toimenpide, mutta riittämätön.
Tullin palvelutason säilyminen satamatoimintojen kannalta riittävänä.
EU:n linjausten mukaisesti ydinverkon satamien (HaminaKotka, Helsinki, Turku ja Naantali)
priorisointi ja niiden infrayhteyksien tukeminen.
Typpi- ja painovesilastiasioihin liittyvät säädökset.

RAIDELIIKENNE
•
•
•
•
•

Valtatie 15 Keltakankaan tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä.
Valtatie 15 Paimenportin valo-ohjatun liittymän korvaaminen eritasoliittymällä.
Kotka-Kouvola -henkilöliikenteen turvaaminen nykyisessä laajuudessaan.
Mussalon sataman Kotolahden ratapihan valmiiksi saattaminen.
Keskeisten yhteysvälien akselipainot 25 tonniin rataosuuksilla.

RAJALIIKENNE
Itärajan ylittävä liikenne on vähentynyt Venäjän taloustilanteen heikkenemisen
seurauksena. Varaudutaan Venäjän taloudellisen tilanteen muuttumiseen ja rajanylityspaikkojen kehittämiseen sekä liikenneinfran että rajanylitystoimien osalta. Oleellinen
instrumentti on EU:n CBC-ohjelma (South-East Finland - Russia Cross-Border Co-optation).
VAIKUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2017
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OSAAVA TYÖVOIMA

Työttömyys on koskettanut maakunnan yrityksiä ja asukkaita rajusti. Joustava täydennyskoulutus, mahdollisuus uudelleenkouluttautumiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy
työmarkkinoilta ovat keskeisiä asioita, joiden puolesta kauppakamari toimii.
Kymenlaakson kauppakamari toimii useissa toimikunnissa, neuvotteluorganisaatioissa
ja hankkeissa, jotka pyrkivät lisäämään alueen oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä
vaikuttamaan elinkeinoelämän koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin.
Kauppakamari järjestää työelämää tukevia seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Painopistealueina ovat taloushallinto, johtaminen, viestintä, lakiasiat, työsuhdeasiat ja
markkinointi.
Käynnissä oleva työmarkkinoiden muutos vaatii avointa arvokeskustelua. Miten hyvin
opetuslaitokset ovat pystyneet luomaan imua alueelle? Minkä toimialojen oppiaineissa
Kymenlaaksossa ollaan huippuja? Ovatko Kymenlaakson keihäänkärkiä merenkulku, ICT,
palvelumuotoilu vai jotkut muut? Nostakaamme esiin keihäänkärkiä!
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TAVOITTEET
•

Työttömyyden vähentäminen Kymenlaaksossa

•

Nuorten työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

•

Uudenlaiset, joustavat työllistämismuodot yrityksille

•

Koulutusväylien ja -sisältöjen kehittäminen entistä tarve- ja työelämälähtöisemmiksi

TOIMENPITEET
•

Ennakointimalli, johon kootaan tietoa tulevaisuuden työvoimatarpeesta ja koulutustarpeista, on koulutus- ja työvoimavaliokunnan agendalla.

•

Edistetään niiden työllistymisen esteiden purkamista, jotka johtuvat byrokratiasta

•

Kasvuyritysten tukeminen yhteistyössä kaupunkien elinkeinoyhtiöiden kanssa.
Käynnissä useita hankkeita.

•

Helsingin seudun ennakointikamarin benchmarkkaus

" Meiän kannattaa ite pitää
lippu korkeella. Ihan salossa ja
vaikka joka päivä"
(kommentti jäsenkyselyssä)
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Tavoitteiden toteutumista kaikkien painopistealueiden osalta tukee DIGITALISAATIO

DIGITALISAATIO
LÄPÄISEE KAIKKI TOIMIALAT
Digitalisaation merkitys yritysten tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta kasvaa jatkuvasti. Toiminnot ja palvelut
laajenevat voimakkaasti muun muassa sosiaali- ja terveyssektorille, kauppaan ja palveluihin.
Mitä paremmin yritysten henkilökunta on koulutettu
hyödyntämään digitalisaatiota omalla alallaan, sitä iskukykyisempi yritys on.
Etätyömahdollisuudet ja -tarve ovat osa nykyistä ja tulevaa
työelämää. Laajakaistayhteyksien tulisi mahdollistaa etätyön
tekeminen myös haja-asutusalueilla. Kun etätyötä tehdään
kotona tai loma-asunnoilla, se heijastuu kaupan ja palveluiden
kysyntään.
Luotettavat tietoliikenneyhteydet haja-asutusalueilla, taajamissa ja kaupunkien keskustoissa
luovat alueellista elinvoimaa ja kilpailuetua yrityksille.
Vahva, kiinteä tietoliikenneverkko tukee uusien toimialojen yritysten, kuten data center
-toimijoiden ja verkkokauppojen sijoittumista Kymenlaaksoon.
Ikärakenne tulee vahvasti vaikuttamaan sosiaali- ja terveysalan kustannuksiin
tulevaisuudessa. Digitalisaation mahdollisuudet kustannusten alentamisessa ja
kilpailukyvyn lisäämisessä ovat suuret.

TAVOITTEET
•

Digitalisaation ja robotisaation edistäminen jäsenyrityksiä
parhaiten palvelevalla tavalla.

70% suomalaisista
tekee tietotyötä

TOIMENPITEET
•

Yrityksiä ja julkista sektoria kannustetaan digitalisaation lisäämiseen ja sen
hyödyntämiseen.

•

Digitalisaatiokoulutusta ja -tilaisuuksia.

•

ICT-valiokunta tekee jäsenille suunnatun kyselyn, jotta yritysten digitalisaatiotarpeet
saadaan kartoitettua ja suunnattua täsmällisiä toimenpiteitä.
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Tavoitteiden toteutumista kaikkien painopistealueiden osalta tukee KANSAINVÄLISTYMINEN

KASVUA
KANSAINVÄLISTYMÄLLÄ
Kauppakamarilla on kiinteät yhteydet EU-virkamiehiin ja eurokansanedustajiin. Kymenlaakson kauppakamari on osa globaalia FinnCham
-verkostoa, johon kuuluu yli 12 000 kauppakamaria sekä kauppayhdistyksiä ja kiltoja eri puolilta maailmaa. Kymenlaakson kauppa
kamarin kansainvälistymis- ja kasvuvaliokunta toimii maakunnan
yritysten kansainvälistymisen ja kasvun mahdollisuuksien
edistämiseksi.
Kauppakamarit ovat avaintoimija Team Finland -verkostossa.
Kymenlaakson kauppakamari kuuluu Kaakkois-Suomen Team Finland
-verkostoon.
Kymenlaakson liitto rahoittaa Brysselissä toimivaa EU Helsinki Officen
toimintaa usean muun maakuntaliiton ja oppilaitoksen kanssa. Kymenlaakson kauppa
kamarin jäsenyrityksillä on mahdollisuus hyödyntää näitä yhteyksiä tarvittaessa.
Kauppakamari järjestää kansainvälistymistä edistävää koulutusta. Jäsenistö saa kauppakamarin viestinnän tuotteiden kautta säännöllisesti ajantasaista tietoa kansainvälisistä tukimahdollisuuksista, työpaikoista, vienninedistämistoimista sekä kansainvälisistä messuista,
konferensseista ja matkoista.

TAVOITTEET
•

Jäsenyritysten kansainvälistymisen edistäminen

•

Kaupan esteiden purkaminen

TOIMENPITEET
•

EU:n rahoitus- ja tietopalvelujen ja tukimahdollisuuksien hyödyntämisen
edistäminen

•

Tiedottaminen vienninedistämistoimista sekä kansainvälisistä messuista,
konferensseista ja matkoista

•

Toiminta Team Finland -verkostossa.

•

Kansainvälisen osaamisen lisääminen ajankohtaiskoulutuksella

VAIKUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2017
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VAIKUTTAMISEN VERKOSTO
KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN
JÄSENINÄ ON YLI 550
ERI KOKOISTA JA ERI TOIMIALOJA
EDUSTAVAA
YRITYSTÄ JA YHTEISÖÄ.

MISSIO

Kymenlaakson kauppakamari kehittää yritystoiminnan edellytyksiä Kymenlaaksossa.
Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, tukeminen ja
turvaaminen sekä proaktiivinen
vaikuttaminen.
Kauppakamari kouluttaa, tuottaa oikeaaikaista monikanavaviestintää, antaa
neuvontapalvelua ja toiminnallaan vaikuttaa
viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin.
Kauppakamari on vahva lenkki julkisen
sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyön
edistämisessä.

VISIO

Kauppakamari on alueen vahvin
vaikuttaja, joka dynaamisella vaikuttamisella
ja innovatiivisilla palveluillaan mahdollistaa
taloudellista menestystä koko maakunnalle,
minkä tuloksena Kymenlaakson vetovoima
kasvaa ja yritysten kilpailukyky vahvistuu.

KAUPPAKAMARIN ARVOT
•
•
•
•

ASIAKKUUS
KUMPPANUUS
VAIKUTTAVUUS
REILUUS

KAUPPAKAMARIN JÄSENYRITYKSET
MUODOSTAVAT VAHVAN VAIKUTTAMISEN
VERKOSTON.

5+1 TOIVETTA JÄSENILTÄ

1
2
3
4
5
6

Yritysmyönteisyys kasvuun
Asennemuutoksella eroon
byrokratiasta
Konkreettiset teot ratkaisevat
Vaikuttaminen kymenlaaksolaisten
yritysten kansainvälistymismahdollisuuksiin
Oman alueen yritysten tukeminen
julkisissa hankinnoissa
Onnistumistarinoita esille

Vaikuta verkossa
Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma
sekä kannanotot ja lausunnot löytyvät
sähköisinä osoitteesta:
www.kymichamber.fi/ vaikuttaminen
Ota yhteyttä ja vaikuta
Kymenlaakson kauppakamari
Heikinkatu 7, PL 83, 48101 Kotka
Vartiotie 3, 45100 Kouvola
Puhelin: 05 229 6100
Sähköpostiosoite: kymichamber@kauppakamari.fi
www.kymichamber.fi
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