•

Noin 180 000 asukasta

•

Euroopan merkittävimpiin lukeutuva metsäteollisuusklusteri

•

Itämeren alueen kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja
osaamiskeskus; Suomen suurin vienti- ja kauttakulkusatama
HaminaKotka, E18-tie ja Suomen suurin rautatieliikennekeskus Kouvola

•

Euroopan Unionin ja Venäjän rajan tärkein tulli- ja raja-asema; Vaalimaa

•

Suomen suurin varuskuntamaakunta

•

Kolme kansallispuistoa; Itäinen Suomenlahti, Valkmusa ja Repovesi

•

Vireä kulttuuri- ja liikuntamaakunta

•

Monipuolinen ammatillisen koulutuksen ja osaamisen keskus

Tandem Graphics 2016. Kuvat: Tuuli Koivisto,
Jukka Koskinen ja Kouvolan kaupunki.

Kymenlaakso

Maakuntatunnukset
•

Maakuntakala: Kuha

•

Maakuntakukka: Kurjenmiekka

•

Maakuntalintu: Punatulkku

•

Maakuntakivi: Rapakivi

•

Maakuntanisäkäs: Saukko

•

Maakuntapuu: Tervaleppä
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Kymenlaakson Liitto / Regional Council of Kymenlaakso
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www.kymenlaakso.fi

Maakunnan
kehityksen
kärjessä
Kymenlaakson Liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka viranomaisena vastaa
maakunnan aluesuunnittelusta ja -kehityksestä sekä edunvalvonnasta. Kymen-

Tehtävät

laakso muodostuu Kouvolan ja Kotkan-Haminan seuduista.
Aluekehityslain mukaan maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta

Kehittämisen
painopistealueet

Liiton johdolla laadittavissa maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa määritellään

kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä kehittää alueen

aluekehityksen keskeiset tavoitteet. Tavoitteita toteutetaan useiden eri toimijoi-

elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liitto koordinoi liikennejärjestelmä-

•

Innovatiiviset palvelut

den hankkeilla, joita Liitto voi rahoittaa pääasiassa EU:n rakennerahasto-ohjelman

suunnittelua.

•

Luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät tekniikat

•

ICT-alan uudet avaukset

•

Vetovoimainen Kymenlaakso

varoilla.Maakuntaohjelma ohjaa kaikkea aluekehitysrahoitusta.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liitto vastaa maakuntakaavan
Maakuntakaavoitus on valtakunnallisten ja alueellisten alueidenkäyttötavoittei-

laadinnasta sekä ajan tasalla pidosta.

den konkretisoinnin ensisijainen suunnittelumuoto. Maakuntakaava ohjaa kuntien
yleis- ja asemakaavoja sekä yksittäisiä suuria maankäyttöhankkeita.

Kuntien ja valtion aluekehityksestä vastataan saman aluejaon pohjalta
(maakuntien 9 yhteistoiminta-aluetta ja valtionhallinnon 9 elinkeino-, liikenne-

Liitto valvoo maakunnan kansallisia etuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

ja ympäristökeskusta). Kymenlaakso ja Etelä-Karjala muodostavat noin 315 000
asukkaan yhteistoiminta-alueen kaakkoisessa Suomessa.

Euroopan Unionin tasolla etuja valvotaan yhteistyössä Helsinki EU-toimiston
kanssa sekä Euroopan perifeeristen merellisten alueiden järjestön CPMR:n

•

Aluekehitys

puitteissa.

•

Aluesuunnittelu

•

Edunvalvonta

Kansainvälisissä tehtävissä painotetaan Itämeren talousaluetta ja välineenä on

•

Kansainväliset tehtävät

pääasiassa EU:n rakennerahastopolitiikka. Tärkeitä yhteistyöalueita ovat Venäjällä

•

Kymenlaakson kesäyliopisto

Pietarin alue sekä Viro.
Liitto ylläpitää Kymenlaakson kesäyliopistoa, joka toimii ympärivuotisesti aikuiskoulutusorganisaationa. Kesäyliopisto järjestää ja toteuttaa avointa yliopistoopetusta, ammatillisesti sivistävää jatko-, lisä- ja täydennyskoulutusta, valmentavaa opetusta, yleissivistävää koulutusta sekä alue- ja kulttuurifoorumeita ja
luentosarjoja.

Päätöksenteko
Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jossa on edustajat
kaikista jäsenkunnista. Maakuntahallitus vastaa hallinnosta, taloudesta ja hankerahoituksesta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.
Aluekehityslain mukaan maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien
suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien
ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä,
jossa on kuntien, valtion aluehallintoviranomaisten sekä työmarkkina- ja
elinkeinoelämän edustajat.
Asiat valmistellaan maakuntajohtajan johdolla toimivassa virastossa.
Kymenlaakson Kesäyliopiston toimintaa johtaa johtokunta.

