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EAKR-haku, Kymenlaakso, helmi-maaliskuu 2022

Toimintalinja Erityistavoite

TL 1 Innovatiivinen Suomi 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton 
parantaminen

1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

TL2 Hiilineutraali Suomi 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen



Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025 

maakuntaohjelma.kymenlaakso.fi 

https://maakuntaohjelma.kymenlaakso.fi/


Maakuntaohjelman painopisteet

INNOVATIIVINEN KYMENLAAKSO
• Elinkeinoelämän uudistaminen
• Älykkään erikoistumisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen
• Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

KESTÄVÄ KYMENLAAKSO
• Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen
• Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen
• Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö

AKTIIVINEN KYMENLAAKSO
• Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
• Eriarvoistuminen ehkäiseminen
• Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi

Maakuntaohjelman poikkileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio.



Innovatiivinen Kymenlaakso –tavoitteita ja toimenpiteitä

Elinkeinoelämän 
uudistaminen

• Yrittäjyys, yritysten 
toimintaedellytykset, 
kilpailukyky 

• Investoinnit, osaajat

• Digitalisaation, 
sähköistymisen, vihreän 
siirtymän hyödyntäminen

• Etäpalvelut

ÄES:n ja TKI-toiminnan 
vauhdittaminen

• Infra ja 
toimintaympäristö

• Palvelu- ja tuotekehitys

• Osaaminen, yhteistyö ja 
kumppanuudet

• ÄES-kärjet, esim.

• Logistiikan 
digitalisaatio, liikenteen 
sähköistyminen

• Kiertotalousklusteri

• Kansainvälistyminen

• Uudet energiaratkaisut

• Vähähiilinen 
rakentaminen

Osaamisen ja koulutuksen 
parantaminen

• Soveltavan osaamisen 
huippumaakunta

• Yliopistokeskus

• Sujuvat koulutusväylät

• Kantasatama: osaaminen 
ja yrittäjyys

• Digitaalinen 
oppimiskonsepti

• Digitaalinen 
innovaatiokeskittymä

• Koulutusvienti

• Jatkuva oppiminen 

• Ennakointi



Kestävä Kymenlaakso –tavoitteita ja toimenpiteitä

Saavutettavuus ja kestävä 
liikkuminen

• Elinkeinoelämän 
kilpailukyky

• Liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus

• Kuljetusketjut, reitit

• Kestävät, vähäpäästöiset 
liikkumismuodot, 
liikenteen palvelut

• Uusiutuva ja päästötön 
energia

• Kyberturvallisuus

Vetovoimainen 
yhdyskuntarakenne

• Monipaikkainen 
asuminen ja työnteko

• Uusien teknologioiden 
hyödyntäminen asumisen 
ja liikkumisen 
mahdollistamisessa

Luonnon monimuotoisuus 
ja kestävä luonnonvarojen 

käyttö

• Luonnonvarojen 
resurssiviisas käyttö

• Uudet bio- ja 
kiertotalousratkaisut

• Hiilinielujen 
vahvistaminen

• Puun käytön lisääminen 
rakentamisessa ja 
korkean jalostusasteen 
tuotteissa

• Kestävä sininen biotalous



Aktiivinen Kymenlaakso –tavoitteita ja toimenpiteitä

Tavoitteita

• Koulutus- ja 
työllisyysmahdollisuuksien 
kehittäminen

• Digitaitojen kehittäminen

Toimenpiteitä

• Digiosaamisen tason nosto 
sekä digitaalisten 
palveluiden saavutettavuus

• Alusta- ja jakamistalouden 
lisääminen

Toimenpiteitä

• Kestävän liikkumisen 
mahdollisuuksien 
parantaminen

• Digitaalisten palvelujen 
kehittäminen eri 
väestöryhmille



Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian 
kärjet 2021-2025

Älykästä erikoistumista vahvistavia 
toiminnallisia tavoitteita ovat:

• Osaamisen kehittäminen ja 
vahvistaminen

• Yhteistyön ja kumppanuuksien 
edistäminen

• Infrastruktuurin ja toimintaympäristön 
kehittäminen

• Palvelu- ja tuotekehityksen 
vauhdittaminen.

www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/alykkaan-erikoistumisen-strategia

http://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/alykkaan-erikoistumisen-strategia


Kymenlaakson ÄES-kärjet 2021-2025



Kestävän kasvun ohjelman kärkiä

Kärjet, esimerkkejä

Kantasatama
TKI, ÄES-kärjet

Kantasatama
Akkuklusteri
KymiRing
Kouvola Railgate
Helsinki East Aerodrome
DIH
Kyberturvallisuus

Akkuklusteri
Biojalostamot
Pakkaukset
KymiRing
Kiertotalousekosysteemit (esim. Hyötyvirta)
Liikenteen digitalisaatio ja autonomiset ratkaisut
Elintarvikeklusteri



Tulossa helmikuussa 2022: Kymenlaakson rahoitusinfo
Kysyttävää, pohdittavaa, uusi idea? Ota yhteyttä:

https://www.kymenlaakso.fi/rahoitus-kymenlaakson-liitto/rahoitus

https://www.kymenlaakso.fi/rahoitus-kymenlaakson-liitto/rahoitus
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