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Valtioneuvosto    

 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot, kaupungit, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt 
vetoavat valtioneuvostoon teollisuuden rakennemuutosmaakuntien tilanteen 
huomioimiseksi EU-alue- ja rakennepolitiikan varojenjakopäätöksessä 

Kaakkois-Suomen maakunnat, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, ovat 
suurteollisuusvaltaisia maakuntia, joissa teollisuuden rakennemuutos on tarkoittanut 
kymmenien tuhansien työpaikkojen menetystä aina 1980-luvulta lähtien. 
Suurteollisuus näkyy maakuntien korkeina tuottavuus-, BKT- ja vientilukuina, mutta 
luvut eivät kierry aluetalouteen sitä rikastavasti. Aluetalouden kannalta kriittiset 
työpaikat suurteollisuudessa vähenevät edelleen.  

Suurteollisuuden työpaikkamenetyksiä ei ole kyetty korvaamaan pk-yritysten 
työpaikoilla. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa yrittäjyyskulttuuri on ohutta ja 
keskisuuria, kasvavia yrityksiä on vähän. Siksi työpaikkoja katoaa koko ajan enemmän 
kuin niitä syntyy. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat pk-yritysdynamiikkaan ja 
työpaikkakehitykseen liittyvillä mittareilla Suomen heikoimpien maakuntien joukossa. 
Vuosien 2007–2017 välillä Kymenlaakson työpaikat vähenivät yli 13 prosenttia ja Etelä-
Karjalassa vajaa yhdeksän prosenttia.  

On syytä huomioida myös korona-ajan vaikutukset: Kymenlaaksossa vienti notkahti 
koko maassa eniten, lähes 35 %, ja Etelä-Karjalassakin yli 13 %. Suomen ja Venäjän 
välisen rajan kiinniolo on kurittanut rajamaakuntien palvelu- ja kaupan aloja ja 
pelkästään vuoden 2020 aikana matkailutuloa menetettiin Etelä-Karjalassa noin 270 
miljoonaa euroa. 

Osaava ja uudistuva Suomi 2021 - 2027 -ohjelman yksi keskeinen tavoite on luoda 
uusia työpaikkoja. Uusien työpaikkojen syntymiseksi ja aluetalouden uudistumiseksi 
tarvitaan tukea erityisesti niillä alueilla, joissa kehitys on ollut heikkoa. Tällaisia 
maakuntia ovat teollisuuden rakennemuutoksesta kärsivät maakunnat, Etelä-Karjala 
ja Kymenlaakso.  
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EU-alue- ja rakennepolitiikan rahastoista parhaiten työpaikkakehitykseen voidaan 
vaikuttaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) avulla. EAKR-rahoituksella voidaan 
tukea suoraan yritysten investointeja, kasvua ja kansainvälistymistä. Vastaavaa 
kansallista rahoitusmekanismia ei ole olemassa. Kaakkois-Suomen maakunnissa 
yritykset tarvitsevat erityistä rohkaisua ja kannustimia kasvuun ja investointeihin. 
Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon esitetty erittäin alhainen EAKR-rahoitustaso 
vaarantaa Kaakkois-Suomen edellytyksiä elinkeinorakenteen uusiutumiseen ja asettaa 
yritykset eriarvoiseen asemaan verrattuna naapurimaakuntiin.   

EAKR-rahoitus on kuluvalla ohjelmakaudella ollut Itä-Suomen naapurimaakunnissa 
jopa viisinkertainen verrattuna Kaakkois-Suomen maakuntiin. Nyt valmistelussa 
olevassa rahoituksenjakoratkaisussa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien 
asema uhkaa heiketä verrattuna myös Etelä- ja Länsi-Suomeen, mikä ei ole viime 
vuosien alueellisen kehityksen valossa perusteltua. Aluekehityksen kokonaiskuvassa 
Kymenlaakso on Suomen heikoimpien maakuntien joukossa ja Etelä-Karjala keskitason 
alapuolella.  

Kaakkois-Suomi uhkaa jäädä väliinputoajaksi rahoituskokonaisuudessa, jossa Itä- ja 
Pohjois-Suomi nauttii huomattavasti korkeammista EU-rahoitustasoista ja suuremmat 
Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat kansallisesta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. 
Aluekehittämisjärjestelmän tulee tunnistaa ns. ruuhka-Suomen ja Itä- ja Pohjois-
Suomen välissä olevat maakunnat, jotka tuottavat suurteollisuudellaan 
kansantalouteen arvonlisää ja kohentavat Suomen vaihtotasetta. Kaakkois-Suomi on 
kuin siirtomaa, joka tuottaa muulle maalle korkeaa elintasoa, mutta alue itse 
näivettyy. Negatiivisen työpaikka- ja väestökehityksen katkaisemiseksi Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso tulee saada tarvitsemansa tuki EU-alue- ja rakennepolitiikan 
välineistöstä. Käynnissä oleva Kaakkois-Suomen näivettymiskehitys johtaa alueella 
pahimmillaan suurteollisuudenkin alasajoon, mikäli työmarkkinoita ja aluetaloutta ei 
saada monipuolistettua.  

Euroopan Unionissa on yhdessä vahvistetut ja sovitut periaatteet, joilla 
kehitysrahoitus jaetaan Euroopassa. Lähtökohtana on ollut oikeudenmukaisuus ja 
läpinäkyvyys, jotka eivät nyt esitetyssä ratkaisussa toteudu. 

Teollisuuden rakennemuutos on johtanut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
moniongelmaiseen ja itseään ruokkivaan tilaan, joka voidaan katkaista EAKR-
rahoituksen avulla, kuten Itä- ja Pohjois-Suomen esimerkit osoittavat. Vetoamme 
valtioneuvostoon, että Euroopan aluekehitysrahoituksen jaossa huomioidaan pk-
yritysdynamiikkaan ja työpaikkakehitykseen liittyvät haasteet ja varoja kohdennetaan 
oikeudenmukaisesti maakuntiin, joissa tarvitaan kannustimia pk-yrityskentän 
kasvuun. 



  
  
 Vetoomus  15.7.2021 
 

 

Etelä-Karjalan esitys EAKR-rahoitukseksi on yhteensä 41 M€, josta EU-rahoituksen 
osuus on 24,6 M€ ja kansallinen osuus 16,4 M€. 

Kymenlaakson esitys EAKR-rahoitukseksi on yhteensä 52 M€, josta EU-rahoituksen 
osuus on 31 M€ ja kansallinen rahoitus 21 M€. 

 

 
Etelä-Karjalan liitto   Kymenlaakson liitto 
SATU SIKANEN   JAAKKO MIKKOLA 
Maakuntajohtaja   Maakuntajohtaja 
 
 
Haminan kaupunki   Imatran kaupunki  
HANNU MUHONEN   KAI ROSLAKKA 
Kaupunginjohtaja   Kaupunginjohtaja 
 
 
Kotkan kaupunki   Kouvolan kaupunki 
ESA SIRVIÖ    MARITA TOIKKA 
Kaupunginjohtaja   Kaupunginjohtaja 
 
 
Lappeenrannan kaupunki    
TUOMO SALLINEN 
Kaupunginjohtajan varahenkilö 
 
 
Etelä-Karjalan kauppakamari  Kymenlaakson kauppakamari 
MIKA PELTONEN   MARIKA KIRJAVAINEN 
Toimitusjohtaja   Toimitusjohtaja 
 
 
Etelä-Karjalan Yrittäjät ry    Kymen Yrittäjät ry 
MARKO HANHISUANTO   KARI JÄÄSKELÄINEN 
Toimitusjohtaja   Aluejohtaja 
 
 


