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EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2023     

 

Kymenlaakson liiton edunvalvonta pohjautuu liiton aluekehitystehtävään ja maakunnan etujen 
edistämiseen. Edunvalvontasuunnitelman pohjana on voimassaoleva maakuntaohjelma, jossa 
esitetään kehittämisen tavoitteet, keskeiset hankkeet ja niihin liittyvät toimenpiteet. 
Edunvalvontasuunnitelmassa on pyritty välttämään samojen tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toistamista, jotka on jo kirjattu maakuntaohjelmaan tai maakunnalliseen liikennestrategiaan. 

 

YKSILÖIDYT TAVOITTEET 

1. EU- JA 
KANSALLINEN 
TUKIPOLITIIKKA 

TAVOITTEET AIKAVÄLI 
(lyhyt, keski-
pitkä, pitkä) 

TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023 

Päätavoite Uuden EU-ohjelmakauden 
varojen jakoperiaatteisiin 
vaikuttaminen  
 
Hallitusohjelmaan 
vaikuttaminen 
 
Rahoitusohjelmien 
hyödyntäminen 
maakuntaohjelman ja 
älykkään erikoistumisen 
strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen 
 

P 
 
 
 
L 
 
 

P 

EU- ja kansallisen tason aktiivinen 
edunvalvonta, yhteistyö ELSA-alueen 
kanssa soveltuvin osin 
 
Poliittinen vaikuttaminen, yhteistyö 
ELSA-alueen kanssa soveltuvin osin 
 
Seurantamallin luominen ja 
hyödyntäminen 

 Perusrakenteen 
investointituen 
resurssointi. 
 

L Alke-keskustelut helmikuussa. 
 

 Kaakkois-Suomi-Venäjä 
CBC-ohjelman varojen 
korvamerkintä Kaakkois-
Suomeen 

L Osallistuminen valmisteluun sekä muu 
edunvalvonta 

 Kymenlaakson hankkeet 
Itäisen Suomen 
elinvoimapaketin 
rahoitukseen 

L Osallistuminen skenaariotyöhön ja 
valmisteluun sekä muu edunvalvonta 
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2. SAAVUTETTAVUUS TAVOITTEET AIKAVÄLI 
(lyhyt, keski-
pitkä, pitkä 

TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023 

Päätavoite Valtatie 15 rakentaminen 
keskikaiteelliseksi tieksi - 
budjettirahoituksen 
varmistaminen. 
 

P Kansanedustaja-/ kauppakamari-
vaikuttaminen. 

 Kotka-Kouvola 
ratayhteysvälin 
kehittäminen (MAKO, 
TOPSU ja LJS).  
Seisakkeiden 
kehittäminen. 
Kaksoisraide Juurikorpi-
Mussalo. 
Esteettömyys / kaluston 
uusiminen 
 
 

P Liikenne12-suunnitelman 
aluekeskustelut.  
Investointiohjelmaan sisältöön ja 
toteutukseen vaikuttaminen. 
Junapilottiprojektin edunvalvonta-
yhteistyön jatkaminen. 
Kansanedustajavaikuttaminen. 

 Itäradan toteutuksen 
edistäminen ja Itäisen 
rantaradan 
maakuntakaavallinen 
selvitystyö 

P Yhteistyö Itäradan hankeyhtiön kanssa 

 Muiden väylähankkeiden 
edistäminen (vt6, vt12, 
kt26, tie387, Helsingistä 
itään suuntautuvat 
ratahankkeet) 
liikennestrategioiden 
mukaisesti. 
 

P Suunnitteluvalmiuden edistäminen, 
Strategioiden ajantasaisuuden 
varmistaminen. 
Kansanedustaja-/ kauppakamari-
vaikuttaminen. 

 Military mobility -
rahoituksen seuranta ja 
kohdentaminen 
Kymenlaaksoon. 

L Kansanedustajavaikuttaminen ja 
mahdollinen edunvalvontapalveluiden 
ostaminen. 

 

3. OSAAMINEN TAVOITTEET AIKAVÄLI 
(lyhyt, keski-
pitkä, pitkä 

TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023 

Päätavoite Osaavan työvoiman 
saatavuus, etabloitumisiin 
liittyen. 
 

 
L + P 

Alke-keskustelut helmikuussa. 
Ennakointiverkosto. 
 

 Korkeakouluverkoston 
vahvistaminen 
Kymenlaaksoon. 

P Yhteistyö Kymenlaakson 
korkeakouluyhdistyksen kanssa. 
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4. ELINKEINOT JA 
TYÖLLISYYS 

TAVOITTEET AIKAVÄLI 
(lyhyt, keski-
pitkä, pitkä 

TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023 

Päätavoite Vaalimaan rajan ja raja-
alueen toimivuus 
 
Kokonaisturvallisuuden ja 
huoltovarmuuden 
hyödyntäminen seudun 
elinkeinorakenteen 
kehittämiseksi 
 

L, K, P Yhteistoiminta viranomaisten ja eri 
toimijoiden kanssa. 
 
Military mobilityn ja Euroopan 
yhteisen puolustuksen sekä NATO-
jäsenyyden tuomien mahdollisuuksien 
kartoittaminen ja seuraaminen. 
 
Yhteistyö PM ja PV:n kanssa 

 Akkuklusteri ja vetylaakso 
Kymenlaaksoon. 
 

K Rahoitusmahdollisuuksien esille 
tuominen 
 
Viranomaisyhteistyö 

 Kymenlaakson 
kokonaislogistiikan 
kilpailukyvyn ylläpito ja 
kehittäminen 
maakunnallisesti ja 
kansallisesti turvaamaan 
kansainvälisten 
investointien 
toteutuminen. 

L + P Poliittinen edunvalvonta 
 
Yhteisen tilannekuvan tarkentaminen. 
 
Yhteistyö LVM:n kanssa. 
 

 

5. MUUT 
EDUNVALVONTA-
ASIAT 

TAVOITTEET AIKAVÄLI 
(lyhyt, keski-
pitkä, pitkä 

TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023 

 Tuulivoima-asiat 
maakuntakaavan mukaan. 
Kansallinen kompensaatio 
puolustusvoimien 
tuulivoiman kehittämiselle 
asettamille rajoituksille. 
 

P 
 

L + P 
 
 
 

 

ALKE-keskustelut helmikuussa. 
Hävittäjähankinnan vastakaupat, 
organisointi alueella. 
 
Yhteistyö YM / PM kanssa 
Selvitystoiminnan seuranta 
 

 Laajamittaisen 
aurinkoenergian 
edistäminen. 
 

P Hakemus vety- ja 
aurinkovoimaselvitystyön rahoituksen 
varmistamiseksi (maakuntakaavan 
perusselvitykset). 

 

 


