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Kymenlaakson vuorovaikutteinen tilannekuva
Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että...

Kymenlaaksosta 
muotoutuu 
etätyönteon 
paratiisi

→ Etätyökulttuuriin sitoudutaan laajasti ja sitä kehitetään edelläkävijöinä
→ Yhteisölliset työtilat tarjoavat innovatiivista verkostoitumista
→ Alueemme mahdollistaa monipaikkaisen asumisen ja sujuvat yhteydet 
→ Alue, oppilaitokset ja työnantajat erottuvat edukseen ja houkuttelevat 

globaaleilta markkinoilta asukkaita, työntekijöitä ja opiskelijoita

Kymenlaaksossa 
ollaan energia-
alan edellä-
kävijöitä

→ Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen uusien energiamuotojen 
käyttöönotossa sekä tutkimuksessa

→ Alueella pilotoidaan innovatiivisia, rohkeita kokeiluja
→ Koulutussektorin yhteistyö tukee energia-alan edelläkävijyyttä ja 

uudistumista

Kymenlaakso on 
hyvinvoivien 
ihmisten 
maakunta

→ Kullekin ikäryhmälle tai elämäntilanteeseen on oma palvelupolkunsa
→ Kulttuuriperintöä ja omia juuria arvostetaan
→ Sekä kaupunki että maaseutu tarjoavat turvallisen yhteisön ja 

saavutettavat palvelut
→ Monimuotoinen luonto tarjoaa elämyksiä ja hyvinvointia

Tunnistetut ilmiöt

Alue ilman
selkeää
viestiä

Alue idän 
ja lännen 
välissä

Lumovoiman
mahdollis-

taminen

SWOT

Kuilut alueen
menestymi-
sen jarruina

Kuljemme-
ko muiden 
perässä, 

mukana vai 
edellä?
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TUNNISTETUT ILMIÖT



Lumovoiman mahdollistaminen
• Pääkaupunkiseudun vetovoima ja aivovuoto
• Erotummeko mitenkään muista alueista? 
• Hyvän elämän mahdollisuuksien tarjoaminen, nuorten äänen 

kuuleminen vahvemmin,  osallisuuden kokemus kaikenikäisille
• ”Wannabe-kansainvälisyys”: vastaako todellisuus puheita?
• Mikä saa ihmisen jäämään tai palaamaan kotiseudulleen?
• Mikä saa ulkopuolisen ihastumaan Kymenlaaksoon? 

• Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä ei tarvitsisi enää puhua? 



Alue ilman selkeää viestiä

• Vapaus määritellä, millainen maakunta olemme
• Alueen yhtenäisyyden vahvistaminen ja jo tehtävän yhteistyön 

tunnistaminen
• Viestintä: alueesta, vahvuuksista, yhteistyöstä, innovaatioista, ...
• Hyviä avauksia on tehty, mutta kuka johtaa alueellista 

viestintää? Minkä tahon tulisi johtaa sitä?



Kuljemmeko muiden perässä, 
mukana vai edellä?
• Ennakoinnin arkipäiväistäminen
• Teollisuuspohjan uudistuminen teknologisen kehityksen mukaan
• Strateginen ote kehittämiseen, jatkuvuus yksittäisten hankkeiden 

sijaan
• Rohkeat avaukset ja kokeilut
• Osaamistarpeiden ja -tarjonnan kohtaaminen
• Keskisuurten yritysten puute aiheuttaa myös aivovuotoa



Alue idän ja lännen välissä

• Rajamaakunta
• Suomen vahvin vientimaakunta
• Satamat, rautatie
• Itämeren alue
• Venäjän läheisyys: vahvuus vai heikkous, uhka vai 

mahdollisuus?



Kuilut alueen menestymisen 
jarruina – tunnistaminen ja kaventaminen

Eteläinen Kymenlaakso
Kehityshankkeet 
Toimijaverkostot

Suuret investoinnit
Teollinen perintö, suurten 

työllistäjien arvostus
Työvoimapula

Median nostot ja julkinen 
keskustelu

Pohjoinen Kymenlaakso
Yritykset
Yritysverkostot
Pienten yritysten kehitystarpeet
Paljon pieniä yrityksiä, 
keskisuurten vähäisyys
Tarjolla oleva osaaminen
Paikalliset menestystarinat
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SWOT 
(tehty tammikuussa 2022)
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