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Tulossuunnitelma 2021-2023 / Tulostavoitteet ja kuntamaksut 2021

Valmistelija: Johtoryhmän jäsenet maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, reh-
tori ja hallintopäällikkö

Esittelyteksti: Vastuualueittain valmistellut tulostavoitteet vuodelle 2021 ovat seuraavat:

Johto ja edunvalvonta

1. Maakunnan edunvalvonta aluekehityksessä, palvelujen saatavuudessa ja hou-
kuttelevuudessa.
2. Pandemian seurauksista toipuvan Kymenlaakson elvytystoimet. Digitalisaation 
edistäminen etätyössä.
3. Aktiivinen osallistuminen CPMR:n ja Helsinki EU Officen työhön.
4. TEN-T korridorin kehittämisen ja kansallisen rahoituksen varmistaminen.
5. Toimintastrategian hyväksyminen

Aluekehitys

1. Laaditaan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Maakuntaohjelma hyväksytään 
syksyn 2021 maakuntavaltuustossa.

2. Päivitetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia, ja tehdään sille toi-
menpideohjelma (innovaatiostrategia).

3. Ylläpidetään aluekehityksen tilannekuvaa maakunnan ja sen osien aluekehityksen 
ilmiöistä ja kehityksestä. Kehitetään ennakointiprosessia ja -menetelmiä vastaa-
maan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Laajennetaan ennakointiyhteistyö-
tä entisestään eri organisaatioiden väliseksi yhteiseksi tulevaisuuden suunnitteluksi 
Kymenlaaksosta. 

4. Käynnistetään rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 toteutus. Huolehditaan siitä, 
että liiton käytössä oleva aluekehitysrahaston 2014-2020 rahoitus käytetään täysi-
määräisesti.   Huomioidaan älykkään erikoistumisen kärjet rahoitushauissa. 

5. Laaditaan selviytymissuunnitelma koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälki-
hoitoon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi. Myönnetään lii-
ton käytössä oleva kansallinen rahoitus koronakriisin jälkihoitoon. 

6. Edistetään Kymenlaakson kansainvälistymistä. Osallistutaan aktiivisesti CPMR:n 
toimintaan sekä tehdään suoraa edunvalvontaa EU-toimielimiin maakunnan tavoit-
teiden edistämiseksi. Tuetaan kymenlaaksolaisten toimijoiden kansainvälisiä kehit-
tämishankkeita sekä kansainvälisten rahoituslähteiden hyödyntämistä, alueellisen 
yhteistyön ohjelmia ja EU-komission suoraan rahoittamia ohjelmia painottaen. Osal-
listutaan uuden rahoituskauden Interreg- ohjelmien valmisteluun. Aluetason yh-
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teyksien ylläpitoa ja kehittämistä mm. Venäjälle jatketaan. Kehitetään yhteistyötä 
Itämeren alueella sekä kannustetaan kymenlaaksolaisia toimijoita kansainvälisen 
yhteistyön uusiin avauksiin.

7. Lisätään valtion ja maakunnan välistä vuorovaikutusta. Tuodaan Kymenlaakson 
tarpeet ja kärkihankkeet esille valtion ja maakunnan yhteisessä aluekehityskeskus-
telussa.

8. Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoite ja tiekartan toimenpiteet huomioidaan poikki-
leikkaavasti Kymenlaakso-ohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian ja toi-
menpideohjelman laatimisprosesseissa. Hankerahoitusta kohdennetaan erityisesti 
vähähiilisiin ja kiertotaloushankkeisiin.

Aluesuunnittelu

1. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 lainvoimaisuuden loppuunsaattaminen. 
Kokonaismaakuntakaavan tavoitteiden toteuttamisen edistäminen sekä seuranta-
työn käynnistäminen. 
 
2. Aluesuunnitteluun liittyvien paikkatietosuunnittelun työkalujen soveltaminen ja 
viestinnän monipuolistaminen. Aluetieto-osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvien 
palvelujen kehittäminen mm. Tilastopalvelujen kehittäminen. Aluetiedoilla vaikutta-
minen. 
 
3. Suomenlahden merialuesuunnitelman täytäntöönpano sekä monitorointi- ja eva-
luointityön käynnistäminen kansallisen ja EU-tason ohjeistuksen mukaan. Osallistu-
minen kansallisen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän toimintaan.  
 
4. Liikennejärjestelmätyön koordinointi, kehittäminen ja seuraaminen. Priorisoidaan 
ajankohtaisen tarpeiden mukaan erilaisia liikennejärjestelmän kehittämistoimia ja -
hankkeita liikennestrategian tavoitteiden, linjausten ja kiireellisyysluokitusten oh-
jaamana. Koordinoidaan osapuolten toimintaa ja edistetään hankekokonaisuuksien 
ja hankkeiden toteutumista.  Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman laadinta- ja seurantatyöhön. Otetaan huomioon 
myös ylimaakunnallinen yhteistyö.
 
5. Aluesuunnittelun kansainvälisen toiminnan seuranta erityisesti Itämeren alueen 
vaikutuspiirissä. Osallistuminen liikenne-, ympäristö- sekä aluesuunnitteluun ja 
maankäyttöön liittyvään kansainväliseen hanke- ja kehittämistoimintaan (esim. 
CPMR yhteistyö, TEN-T yhteistyö, HELCOM, VASAB yhteistyö, ENCORE yhteistyö, 
Fennoskandian Green Belt -yhteistyö, Itämeriyhteistyö, ESPON, merialuesuunnitte-
luyhteistyö)   

6. Ilmastotyö ja kestävän kehityksen edistäminen. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -
tiekartan päivittäminen kansallisten Hiilineutraali Suomi 2035 -tiekarttojen mukaan. 
Hiilineutraali Kymenlaakso -toiminnan viestintä- ja vuoropuhelutyön jatkaminen. Il-
mastotyön hyödyntäminen aluesuunnittelussa ja aluekehitystyössä.
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7. Olemassa olevien erillisstrategioiden (mm. luonnonvarastrategia) ajantasaisuu-
den ja tarpeen arviointi. Kymenlaakson ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitel-
man laadinnan käynnistäminen. Lakisääteisen ampumarataverkoston kehittämis-
suunnitelman päivittäminen. 

8. Maakuntaohjelman SOVA -mukaisen vaikutusten arviointiprosessin toteuttami-
nen.

Valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen liittyviin 
muutoksiin ja vaatimuksiin, jolloin saattaa tulla tarve maakuntakaavojen ja suunni-
telmien laatimiselle tai olemassa olevien suunnitelmien päivittämiselle.

Hallinto ja talous

1. Toiminta- ja talousraportoinnin kehittäminen palvelemaan johtoa sekä hankkeita 
sekä tuki liiton strategian toimeenpanolle.
2. Varmistetaan henkilöstön osaaminen sähköisten työkalujen ja tietojärjestelmien 
käytössä kuten Tweb, eFina, teams, tiedonhallinta, tietoturva, viestintä.
3. Viestintä tukee edunvalvontaa sekä toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää 
maakunnan myönteistä mainekuvaa.
4. Varautuminen välittävän viranomaisen hallinnointitehtäviin.

Kesäyliopisto

1. Järjestetään monipuolinen avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyössä eri 
korkeakoulujen kanssa. Annetaan opintoneuvontaa ja suunnitellaan opiskelijan 
opintopolkuja. 
2. Suunnitellaan monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta, joka vastaa alueen 
koulutustarpeisiin.
3. Kehitetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toteuttaa joustavasti verkkovä-
litteisiä koulutuksia.
4. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen toimintaa vahvistetaan ja etsitään mah-
dollisuuksia toimia yhteistyössä mm. muiden oppilaitosten kanssa. 
5. Ollaan mukana Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen kehittämisessä ja erilaisis-
sa hankkeissa, joilla voidaan tukea alueen tki-toimintaa, kehittämistä ja koulutusta.

Kuntamaksujen määrä vuonna 2019 oli 2 199 200 €. Iitin siirtyminen Päijät-Hämee-
seen merkitsee kuntamaksujen pienenemistä 74 000 €, mikä voitaisiin jyvittää jäljel-
le jäävien kuntien maksettavaksi verotulojen suhteessa.

Toinen ajatusmalli on arvioida jäljelle jääviin kuntamaksuihin kasvua noin 2 %, jol-
loin kuntamaksut vuonna 2021 olisivat 2 166 700 € ja siten 32 500 € pienemmät 
kuin vuonna 2019.

Kuntamaksujen palautuksen johdosta kuntamaksujen määrä vuonna 2020 on 1 
941 461 €. 
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31.12.2019 taseessa olevan ylijäämän määrä on  + 923 154  €. Vuoden 2020 talous-
arvion alijäämän jälkeen taseessa olevan ylijäämän määräksi jäänee noin 620 000 €. 
Ylijäämällä turvataan toiminnan jatkuvuus kesäyliopiston opiskelijamaksutuottojen 
vuosittaisen epävarmuuden johdosta.

Esittelijä: Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola

Esitys: Maakuntahallitus
- esittää kunnille, että Iitin kunnan maakuntavaihdos huomioiden kuntamaksut 

vuodelle 2021 ovat 2 166 200 €.
- päättää, että  luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioihin ei esitetä muu-

toksia.
- hyväksyy tulostavoitteet vuodelle 2021 esitetyn mukaisina

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Hallinto ja talous-vastuualueen tavoitteeksi 5. lisä-
tään: Osana viraston toimintastrategiaa valmistellaan henkilöstöstrategiset tavoit-
teet.

Toimeenpano: Pöytäkirjanote Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden 
kunnanhallituksille

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)
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