
ETELÄ-KARJALAN 
MAAKUNTAOHJELMA 2018–2021

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2019–2020 



1 
 

 
 
 SISÄLLYS 
 

 

JOHDANTO ........................................................................................................................... 1 

MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT......................................................................................... 1 

Nykytilan arviointi .............................................................................................................. 1 

Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2019−2020 .................................................... 4 

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN VUOSINA 2019−2021 ........................................... 5 

Välitön ja välittävä eKarjala ................................................................................................. 6 

Yritteliäs eKarjala ............................................................................................................... 6 

Kestävä ja vastuullinen eKarjala ........................................................................................... 7 

Kansainvälinen eKarjala ...................................................................................................... 8 

MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANON RAHOITUS ........................................................... 9 

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET ................................................... 10 

 

 

 



1 
 

JOHDANTO  

 
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa määritellään, miten maakuntaohjelmaa toteutetaan 
seuraavan kahden vuoden aikana. Toimeenpanosuunnitelmaan kuuluu erillisenä liitteenä rakennerahasto-
varoja koskeva rahoitussuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelman valmistelusta  vastaa Etelä-Karjalan liit-
to. Toimenpiteet on koottu kyselyllä kunnilta ja muilta hanketoteuttajilta. Vastauksia saatiin 20. Maakun-
nan yhteistyöryhmä hyväksyi toimeenpanosuunnitelman 24.9.2018. Toimaanpanosuunnitelman valmiste-
lussa on hyödynnetty Etelä-Karjalan tilannekuvaa ja alueelliset kehitysnäkymät -raporttia, jotka ovat olleet 
samanaikaisesti valmistelussa. 
 
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019−2020 toteuttaa maakuntaval-
tuuston joulukuussa 2017 vahvistamaa Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2018–2021. Maakuntaohjelman 
valmistelussa on otettu huomioon keskeiset kansalliset ja alueelliset strategiat ja ohjelmat sekä maakun-
taohjelmaan vahvasti linkittyvä Etelä-Karjalan innovaatiostrategia. Maakuntohjelman toteuttamisessa 
resurssina ovat EU-varat ja muut mahdolliset rahoitusinstrumentit.  
 
Alueelliset kehittämisvarat ovat supistuneet, joten tarvitaan priorisointia sekä uusia rahoitusvälineitä ja 
konsortioita toteuttamaan ylimaakunnallista ja valtakunnan rajat ylittävää kehittämistoimintaa. Resursse-
ja kohdistetaan kehittämistoimenpiteisiin muutosjoustavasti ja vahvuuksien pohjalta älykkäästi erikoistu-
en. Kaikki maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät Ete-
lä-Karjalan suurimpien ongelmien eli väestönkehityksen ja  työllisyyden ongelmien taklaamiseen. 

 

MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT  

Nykytilan arviointi  

 
Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2018–2021 on asetettu tavoitteet alueen kehitystä kuvaaville indi-
kaattoreille: 

  Lähtötilanteen tilastotieto Viimeisin tilastotieto Tavoite vuodelle 2021 Trendi* 

Väkiluku 130 506 (2016) 129 865 (2017) 130 500 - 

BKT/asukas 36 521 € (2015) 36 521 € (2015) 45 000 +/- 

Kasvuyritysten määrä 9 kpl (2012-2015) 14 kpl (2013-2016) 15 kpl  + 

Viennin osuus tuotannosta 13,9 % (2015) 13,9 % (2015) 15 % +/- 

Työttömyysaste 15,1 % (2016) 12,4 (1−6/2018) 11 % + 

Työllisyysaste 64,6 % (2016) 63,1 % (2017) 68 % - 

Nuorten työttömyys 1 277 (2016) 946 (1−6/2018) 650 henkilöä + 

Pitkäaikaistyöttömyys 2 864 (2016) 2 099 (1−6/2018) 1 250 henkilöä + 

Peruskoulun jälkeistä  
tutkintoa vailla olevat 15,4 % (2016) 15,4 % (2016) 12 % 

+/- 

25-29-vuotiaista        

*Kehityssuunta verrattuna käytettävissä olevaan tietoon ja asetettuun tavoitteeseen vuodelle 2021. 

 
Maakuntaohjelmaa on toteutettu reilun puolen vuoden ajan ja sinä aikana kaikista indikaatoreista ei ole 
vielä tullut päivitettyä tietoa. Kehityssuunta on positiivinen kasvuyritysten määrässä, työttömyysasteessa 
sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydessä. Negatiivista kehitys on tavoitteeseen nähden ollut väkiluvussa 
ja työllisyysasteessa. Etelä-Karjalassa asui vuoden 2017 lopussa 129 865 henkeä, ja västöennuste vuodelle 
2037 on 125 967 henkeä. Samalla asukkaiden keski-ikä nousee, työikäiset vähenevät, työvoimaan kuulu-
vien osuus pienenee ja väestö keskittyy taajamiin. Maahanmuutto kompensoi edelleen nettomuutton ja 
luonnollisen väestönmuutoksen negatiivista kehitystä, mutta se on vähentynyt venäläismuuton huippu-
vuosista.  
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Etelä-Karjalan maakunnan liikevaihdon viimeaikainen suhdannekehitys on ollut maan keskiarvoa positiivi-
sempi ja kaikilla toimialoilla on ollut kasvua viimeisen parin vuoden ajan. Hyvä sijoitus maakuntien välises-
sä vertailussa tulee teollisuuden ansiosta, mutta palvelujen kysynnän kasvu on vahvistanut teollisuuden 
tuottamaa postitiivista trendiä. Kasvua on erityisesti rakentamisessa, jonka liikevaihto on kehittynyt suo-
tuisimmin. Kaupan suhdannekehityksessä näkyy lisääntyneen venäläisen ostosmatkailun vaikutus sekä 
matkailun yleisesti positiivinen kehitys, joskin ensin mainitussa on jo näköpiirissä kysynnän kasvun tasaan-
tuminen ruplan kurssin heikennyttyä. 
 
Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat epävarmat ja jopa heikkenemässä, vaikka maakunnan asukasta koh-
den laskettu verorahoitus ylittää vielä Manner-Suomen maakuntien keskimääräiset verotulot. Yleinen 
talouskehitys ei ole merkittävästi parantanut esimerkiksi investointipaineissa olevien Etelä-Karjalan kau-
punkien ja kuntien tilannetta. Eksotelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten vaateiden ristiriita 
suhteutettuna toteutuvaan kehitykseen ja väestön ikääntymiseen aiheuttaa kuntataloudelle paineita. 

 

 
Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisai-
neisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja. Alkuperäinen 
indeksi sisältää kaiken kuukausittaisen vaihtelun toimialalla. Muutosprosentit on laskettu alkuperäisestä indeksisarjasta ja ne vertaa-
vat tarkasteltavan ajanjakson kehitystä aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Mukana on kaikkien toimialojen liikevaihto. 

 
Etelä-Karjalan näkymät ovat kahtalaiset. Maakunnan yrityksillä menee verrattain hyvin, suurteollisuus on 
tehnyt merkittäviä kilpailukykyään vahvistavia investointeja ja yhä useampi työtön on työllistynyt. Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä sijainti Venäjän rajalla ja 
matkailulliseksi vetonaulaksi nousseen Saimaan rannalla ovat vahvuuksia. Ehdoton vahvuus on myös toi-
mijoiden kesken valittu ennakkoluuloton tapa valmistautua muutostilanteisiin, mistä esimerkkejä ovat 
tiedeyliopiston ja ammattikorkeakoululun perustama LUT-konserni Lahti-kytköksineen sekä Eksoten pe-
rustaminen. Väestökehitys, harva asutus sekä työttömyyden rakenteelliset ongelmat ja samanaikainen 
pula osaavasta työvoimasta kertovat kuntatalouden epävarmuuden rinnalla siitä, että haasteitakin riittää. 
Niihin lukeutuu myös alkutuotannossa näköpiirissä oleva tilamäärien merkittävä väheneminen. Maakun-
nan lähiajan kehitysnäkymät ovat kuitenkin nykyistä paremmat poislukien osaavan työvoiman saatavuus, 
jossa ei näy valoa tunnelin päässä. Pikemmin tilanne heikkenee sote-sektorilla ja teollisuudessa. 
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Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2019−2020  

 
Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa on määritelty maakunnalle vuoteen 2030 ulottuva visio: ”eKarjala on 
etevä edelläkävä, joka hyödyntää tuolloin osaavasti teknologiaa. Sen asukkaat ovat onnellisia, ihmi-
sillä on työtä ja maakunnan väestönkehitys on tasapainossa.” Vuosien 2018–2021 kärkivalinnat vievät 
kohti vision toteutumista: molemmissa keskeiset tavoitteet ovat väestönkehitykseen ja työllisyyteen liit-
tyvien haasteiden ratkominen. Kärkivalinnat tarkempine tavoitteeneen ja sisältöä täsmentävine hastagin 
muotoon määriteltyine visioineen ovat: 

 

 
 
Toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2019−2020 asetetut tavoitteet nousevat maakuntaohjelmasta ja 
innovaatiostrategiasta sekä meneillään olevaan kehitykseen reagoimisesta. Ajankohtainen maakunta- ja 
sote-uudistus on aluekehittämisen kannalta tärkeä mahdollisuus, joka on hyödynnettävä täysimääräisesti. 
Tämä pitää sisällään niin palvelutarjonnan ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämisen kuin päivystä-
vän sairaalan roolin vahvistamisen. 
 
Maakunnan tulevaisuuden tavoitteita ohjaa maakuntaohjelman lisäksi ohjelmaan vahvasti sisältyvä Etelä-
Karjalan innovaatiostrategia, jonka kärkivalinnat ovat: 

 Puhdas energia ja ympäristö 

 Uudet teolliset menetelmät ja materiaalit 

 Älykkäät palvelut 
Vuonna 2015 tunnistetut maakunnan kasvualat sisältyvät pitkälti innovaatiostrategian kärkivalintoihin, 
joiden eteenpäin vieminen on keskeinen elinvoima- ja elinkeinopoliittinen tavoite lähivuosina.  
 
Puhdas energia ja ympäristö 
Etelä-Karjalan profiloituu tällä hetkellä erityisesti uusien energiateknologioiden sekä automaatioon liitty-
vien teollisuuden palveluiden kasvusyklin alkukierroksiin, jossa yliopiston tutkimustoiminnasta syntyy 
osaamispääomaa, startup-yrityksiä ja kasvuyrityksiä. Viime vuosina on päästy ensimmäisten yliopiston 
spinoff-yritysten osalta kasvuvaiheeseen, jossa ulkopuolinen pääoma ja osaajien rekrytoinnit ovat ajan-
kohtaisia. Kasvua on vauhditettu yrityskaupoilla, joiden kautta yritykset ovat saaneet laajemmat markki-
namahdollisuudet ja kehittämispääomaa.  
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LUT läheisyys on uuden energiateknologian toimijoille niin merkittävä, että rekrytoinnit ja TKI-yhteistyö 
jatkuvat tiiviinä Lappeenrannassa. Energiajärjestelmien kehittämiseen sekä puhtaan energiantuotannon ja 
energiankäytön teknologioiden tuomiseen tutkimuksesta liiketoimintaan panostetaan yliopiston korkeaan 
osaamiseen pohjautuen. Julkisen sektorin kanssa kehitettäviä aiheita ovat liikennejärjestelmiin ja raken-
nettuun ympäristöön liittyvät avaukset. Vähähiilisen elämäntavan edistämistä tehdään monitoimijaisessa 
yhteistyössä. Vesiosaamisen kehittämisen kokeiluympäristöä valmistellaan Lappeenrannan uuden veden-
puhdistamon yhteyteen.  
 
Uudet teolliset menetelmät ja materiaalit 
Bio- ja kiertotalouden näkökulmasta Etelä-Karjalan vahvuuksina nousevat erityisesti vahva suurteollisuus, 
joka painottuu uudistuvaan metsäteollisuuteen. Laajan toiminnan ja raaka-ainevirtojen takia alue on erit-
täin potentiaalinen uusille ratkaisuille, jotka tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia bio- ja kiertotalouden 
parissa toimiville yrityksille. Suurteollisuuden peruspilarina on edelleen laajan mittakaavan tuotanto, mut-
ta rinnalle on nousemassa poikkitoimialaisissa verkostoissa kehitettäviä uusia liiketoiminta-alueita. Viime 
vuosien merkittävin aluevaltaus on metsäpohjainen uuden sukupolven biojalostamo. Tällä hetkellä suuren 
huomion kohteena ovat sivuvirtojen jatkojalostukseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen tähtääväät 
kiertotalousratkaisut, joiden kehittäminen laajentaa konsortiota muun muassa kaivannais- ja rakennuste-
ollisuuden ja kaupunkikehityksen rajapinnoille. 
 
Syksyllä 2018 valmistuvan Etelä-Karjalan kiertotaloustiekartan toimeenpanon ensimmäiset vaiheet LIFE IP 
Circwaste -hankkeen puitteissa ajoittuvat vuosille 2019−2020. Lähivuosien merkittävä kiertotalouteen 
liittyvä TKI-panostus on Urban Infra Revolution (UIR) -hankkeen toteutus, jossa yhdistyvät innovatiivinen  
materiaali, uusi teknologia ja julkiset pilotointikohteet. UIR on samalla myös tärkeä esimerkki kaupunkive-
toisesta ja laajapohjaisesta kehittämishankkeesta, johon kytkeytyy alueelta suurteollisuutta ja pk-
yrityksiä. Kärkialalla keskeinen uusi kehittämiskokonaisuus on LUT Laserin 3D-osaamiskeskittymän syn-
tyyn tähtäävä työ, jossa yliopistokonsernin laaja osaaminen suunnittelusta materiaaleihin, tuotantotekno-
logioihin, myyntiin ja markkinointiin hyödynnetään alueen pk-teollisuuden uudistamiseksi. 
 
Älykkäät palvelut 
Digitalisaatioon liittyvä teknologia- ja liiketoimintaosaaminen ovat keskeinen kasvualusta älykkäät palve-
lut kärkialalle. Teolliset palvelut hyödyntävät laajasti automaatiota, konenäköä ja tietovarantoja, jotka 
tarjoavat laajenevia liiketoimintamahdollisuuksia. Matkailupalveluiden kehittäminen, myynti ja markki-
nointi tukeutuu enenevissä määrin digitaalisiin alustoihin. Ohjelmistoteollisuuden kasvupotentiaalia on 
alueella edelleen. 
 
Saimaan AMK:ssa sekä LUT:n kauppatieteessä on meneillään laajoja innovaatiotoiminnan ja uusien osal-
listavien menetelmien kehittämishankkeita. Kärkialalla merkittävässä roolissa on opiskelijoiden osaamis-
pohjainen yrittäjyys. Lähivuosina tuetaan monella taholla Skinnarilan kampuksen osaamisen hyödyntä-
mistä startup-yritysten kasvualustana. Sote-palvelujärjestelmien kehittäminen painottuu laajassa Eksoten 
koordinoimassa ELSA kehittämishankkeessa LUT ja Saimaan AMK:n kanssa. Kansainvälistymistunnuste-
lut ja yhteistyön käynnistäminen Aasian suuntaan ovat vahvasti liikkeellä liittyen sote-yhteistyöhön sekä 
matkailuun.  

 

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN VUOSINA 2019−2021 

 
Maakuntaohjelman kärkivalinnat linjaavat maakunnan kehittämistavoitteet eikä niitä ei pidä nähdä toisis-
taan erillisinä toimintalinjoina. Moni asia ja kehittämishanke liittyy useampaan kärkivalintaan ja kehit-
tämistavoitteeseen. Esimerkiksi kestävä kehitys on kasvun, yrittäjyyden ja kansainvälistymisen ajuri, joka 
mahdollistaa hyvän elämän Saimaan rannalla, kun vesi on puhdasta ja sen rannan asukkaalla on työtä. 
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Innovaatiostrategian linjaukset ovat pitkälti läpileikkaavia suhteessa maakuntaohjelman kärkivalintoihin. 
Kärkivalinnat tähtäävät työllisyyden parantamiseen ja väestönkehityksen trendin kääntämiseen. 

 

Välitön ja välittävä eKarjala  

#yhdessä 
Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen lisää hyvinvointia. 
Koulutus tukee työllistymistä, työkykyisyyden säilymistä ja uuden ammatillisen uran avaamista. Työelä-
män ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn paraneminen edistää työllistymistä ja terveyttä sekä lisää 
elämänlaatua. Etelä-Karjalassa halutaan tarjota hyvän elämän ainekset kaikille iästä ja toimintakyvystä 
riippumatta. 
 
Etelä-Karjalaa kehitetään aktiivisten, osallistuvien ja liikkuvien ihmisten maakunnaksi. Asukkaiden osaa-
mista hyödynnetään kylien ja kaupunginosien kehittämisessä. Yritysten sekä kolmannen ja neljännen sek-
torin toimeliaisuus lisää maakunnan elinvoimaa. Julkisen sektorin tehtävä on olla toiminnan mahdollistaja 
sekä tarjota asukkaille olkapää, johon voi tarvittaessa nojata.  

 

Kehittämiskokonaisuuksia  

 Nuorten elämänhallintataitojen vahvistaminen. 

 Uusien toimintamallien kehittäminen rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 

 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytysten parantami-
nen ja työelämän tasa-arvon kehittäminen joustavia työllistymismahdollisuuksia hyödyntäen. 

 Kannustaa kaikenikäisiä asukkaita pitämään huolta hyvinvoinnistaan sekä elämään kestävää ar-
kea yhdessä ja yhteisöllisesti. 

 Vuorovaikutuksen ja kumppanuuden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen asukkaiden,  jul-
kisen sektorin sekä kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kesken. Toimintaa tehostavien 
toimintamallien hyödyntäminen. 

 Tapahtumatarjonnan edellytysten kehittäminen osana elin-, veto- ja pitovoimaa.   

 Asukkaiden sitouttaminen ja välineiden tarjoaminen vähähiiliseen elämäntapaan. 

Rahoitus: ESR, maaseutuohjelma 

 

Yritteliäs eKarjala  

#tuloksentekijät 
Etelä-Karjalan menestykselle olennaista on yritteliäisyys, yrittäjämäinen asenne ja yrityskannan uudistu-
miskyky. Etelä-Karjala tarvitsee osaamispohjaisia työpaikkoja ja osaajia uudistuvaan teollisuuteen, ICT-
alalle ja muille toimialoille, jotta elinkeinorakenne monipuolistuu edelleen sekä kasvavien ja kansainvälis-
tyvien yritysten määrä lisääntyy. ICT-osaamisesta on muodostunut toimialoja leikkaava avainosaaminen. 
Sitä tarvitaan etenkin uudistuvassa teollisuudessa, joka kehittää myös tietovarantojen hallinnan pohjalta 
uutta liiketoimintaa. 
 
Tarvittavan työvoiman saatavuus turvataan koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän tiiviillä yhteistyöl-
lä. Eri toimijoiden kumppanuuksiin pohjaten maakunnan korkeakoulujen osaamisesta saadaan luotua uut-
ta yrittäjyyttä ja olemassa oleviin yrityksiin uutta liiketoimintaa. Työelämän muutos mahdollistaa työn 
monipaikkaisuuden ja erilaisten työn tekemisen tapojen yhdistämisen. 
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Entistä useamman Etelä-Karjalassa opiskelevan toivotaan asettuvan maakuntaan, mitä tuetaan yhteis-
voimin. Nuorilla, kansainvälisillä opiskelijoilla ja maahanmuuttajille on osaamispotentiaalia, jonka varaan 
voidaan laskea entistä enemmän, kun työelämä ottaa heidät nykyistä paremmin huomioon.  

 

Kehittämiskokonaisuuksia  

 Osaamispohjaisen yritystoiminnan ja työpaikkojen luominen edistämällä yrityshautomotoimin-
taa, yrittäjyyden edellytyksiä sekä osaavan työvoiman saatavuutta (Saimaan AMK yrityshauto-
mokonseptin kehittäminen). 

 PK-yritysten kilpailu- ja kasvukyvyn sekä kansainvälistymisen edistäminen kestävän liiketoimin-
nan  mukaisesti. Maakunnan kasvupalvelupilotin toteuttaminen sekä toimivan rajapinnan var-
mistaminen maakunnan ja kansallisten toimijoiden (etenkin Business Finland) kanssa. 

 Maaseudun elinvoimaisuutta tukevan yritystoiminnan, toimintamallien ja investointien, kuten 
laajakaistaverkko, edistäminen. 

 Elinikäisen, joustavan ja yksilöllisen oppimisen sekä koulutuksen työelämälähtöisyyden edistä-
minen. Koulutustarjontaa kehitetään täyttämään ennakoivasti osaamisvajeita ja edistämään 
maahanmuuttajien työllistymistä. Koulutuksen kehittämiseen liittyy muun muassa LUT Junior 
University -toiminnan vakiinnuttaminen. 

 Koulutusviennin edellytysten sekä korkeakoulujen kansainvälistymisen tukeminen.  

 Maakunnan tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tukeu-
tuen teknologiamaakunnan osaamisprofiiliin. 

Rahoitus: EAKR, ESR, Business Finland, maaseutuohjelma 

 

Kestävä ja vastuullinen eKarjala  

#uusinajattelijat 
Etelä-Karjalassa etsimme uudenlaisia lähestymistapoja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja 
teemme rohkeita kehittämisloikkia. Toimialariippumattomat innovaatiokärjet tuottavat lisäarvoa ja kehit-
tyvät kohti yhä vahvempaa yritysvetoisuutta.  
 
Tietä raivaavat digitaaliset avainteknologiat ja ratkaisut. Ne luovat edellytykset syvenevälle vuorovaikut-
teisuudelle ja tehokkuudelle, mutta järjestelmiä käyttävää ihmistä ei unohdeta. Innovaatioekosysteemin 
johtavia periaatteita ovat ratkaisukeskeisyys, oppiminen ja rohkeat kokeilut. Etelä-Karjalan kehittämistyö 
pohjautuu luonnonvarojen ja muiden resurssien vastuulliseen hyödyntämiseen. Etelä-Karjalan tavoitteena 
on olla hiilineutraali uusiutuvan energian mallimaakunta. Haluamme profiloitua uuden energiateknologian 
TKI-keskittymänä. 
 
Matkailun kehittämisessä on siirrytty infrastruktuurin rakentamisesta liikunta-, hyvinvointi-, terveys- ja 
kulttuurimatkailun palvelutuotantoon sekä palvelupaketointiin. Saimaa norppineen rakentaa mielikuvaa 
Etelä-Karjalasta. Se on eKarjalaisen identiteetin perusta, mutta myös liikkumis- ja toiminta-alusta, jonka 
varaan Etelä-Karjalan elämisen laatu ja matkailun kehitys rakentuvat. 
 

Kehittämiskokonaisuuksia  

 Energiajärjestelmiin liittyvä tutkimus ja uudet kaupallistamiset liiketoiminnaksi sekä alan lisään-
tyvä kasvuyrittäjyys ja TKI-investoinnit. 

 Kokeilukulttuurin eteenpäin vieminen hyödyntäen innovatiivisia julkisia hankintoja alustoina 
muun muassa Kukkuroinmäkeä ja Lappeenrannan jätevedenpuhdistamoa. 

 Matkailupalvelutarjonnan löydettävyyden ja sujuvan ostamisen kehittäminen hyödyntäen esi-
merkiksi Saimaa Geopark -alustaa, maakunnan kulttuuriperintöä, liikuntapaikkatarjontaa, palve-
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lupaketointia sekä digitalisaatiota. 

 Kutilan kanava -hankkeen edistäminen, rajavesistöjen matkailullisen hyödyntämisen kehittämi-
nen ja ympäristöystävällisen sisävesiliikenteen edistäminen, muun muassa Saimaan kanavan ke-
hittäminen sekä Saimaan retkisatamien huollon varmistavan Roope-Saimaan uusiminen.  

 Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän virkistyskäytön ja luon-
tomatkailutarjonnan kehittäminen. 

 Älykkäällä palvelutuotannolla vahvistetaan maakunnan TKI-osaamista ja luodaan kasvualustaa 
skaalautuvaa liiketoimintaa tuottaville yrityksille hyödyntäen sote-alan uudistumista ja digitali-
saatiota.  
 

Rahoitus: EAKR, CBC, Business Finland, maaseutuohjelma 

 

Kansainvälinen eKarjala  

#kauppapaikalla 
Venäjän ja Euroopan Unionin ulkorajalla sijaitsevasta Etelä-Karjalasta on yhtä lyhyt matka Helsinkiin ja 
Pietariin sekä vilkkaita yhteistyösuhteita ympäri maailman. Rajanylityspaikkoja on maantie-, raide- ja vesi-
liikenteelle. Saimaan kanavaa pitkin pääsee Itämerelle, ja Lappeenrannassa kansainvälinen lentokenttä 
muodostaa merkittävän potentiaalin. Etelä-Karjalan korkeakoulut ovat Suomen mittakaavassa kansainvä-
lisimpiä ja maakunnan asukkaista maahanmuuttajataustaisia on noin viisi prosenttia. 
 
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta kulkee noin 80 prosenttia Suomen ja Venäjän välisestä lii-
kenteestä. Sujuva rajaliikenne ja toimivat rajatoiminnot tukevat Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kehitty-
mistä, kilpailukyvyn voimistumista ja liikenneturvallisuuden parantumista. Maakunnan tulevaisuuden kan-
nalta on tärkeää turvata ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuvuus ja maakunnan saavutettavuus.  
 
Etelä-Karjala kansainvälistyy kaikkiin ilmansuuntiin, vaikka Venäjä-kokonaisuuden kehittäminen on kes-
keinen osa maakunnan kansainvälisyyttä ja Aasia-strategian toteuttaminen avaa uusia ovia. Saimaan alue 
mahdollistaa matkailijavirtojen kasvattamisen. Etelä-Karjala on osa Pohjoista kasvuvyöhykettä, ja inno-
vaatiotoiminnassa etsimme aktiivisesti samanhenkisiä kumppaneita EU-alueista. 

 

Kehittämiskokonaisuuksia  

 Maakunnan Aasia-strategian toteuttaminen yhdessä sidosryhmien kanssa  kaupallistaloudellisis-
sa, kulttuurillisissa ja koulutuksellisissa kehitysprojekteissa.  

 Maakunnan ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden edistäminen, esimerkiksi kaksoisraiteen raken-
taminen Luumäki−Imatra, kolmioraide Imatra−Svetogorsk, Lappeenrannan lentokentän toimin-
taedellytysten varmistaminen ja yhteyksien jakokehittäminen sekä liikenneinfran korjausvelkara-
hoituksen jatkuminen uudella hallituskaudella. 

 Rajaliikenteen edellytysten ylläpito ja kehittäminen sekä rajaan liittyvien logististen mahdolli-
suuksien hyödyntäminen maakunnan rajanylityspaikoilla (Parikkala, Imatra ja Nuijamaa). 

 Älykkäiden liikkumis- ja kuljetusjärjestelmien kehittäminen. 

 EU-alueiden kanssa tehtävä yhteistyö innovaatiostrategian kärkialoilla (älykkään erikoistumisen 
S3 alustat). 

 Uuteen EU-ohjelmakauteen valmistautuminen ja Venäjä-rajaohjelman varmistaminen tulevalla 
ohjelmakaudella. 
 

Rahoitus: CBC, EAKR, CBC, valtion rahoitus 
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MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANON RAHOITUS 

 
Maakuntaohjelmaa toteutetaan alueellisin, kansallisin ja EU-varoin. Maakuntaohjelman toimeenpanossa 
tärkeitä rahoitusohjelmia ovat rakennerahasto-ohjelma, maaseutuohjelma, LEADER-ohjelmat ja CBC-
ohjelma. Maakuntaohjelmaa toteutetaan luonnollisesti myös kuntien, maakunnan ja valtion rahoituksella 
sekä muulla julkisella ja yksityisellä rahoituksella ja EU:n kansainvälisten ohjelmien rahoituksella. 
 
Kestävää kasvua ja työtä − Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 sisältää Euroopan alue-
kehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Sen kokonaisrahoitus on 36,2 
miljoonaa euroa (sisältää myös kuntarahan, joka on 25 prosenttia kansallisesta rahoituksesta). Euroopan 
aluekehitysrahoituksen (EAKR) osuus on 26,2 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osuus 
kymmenen miljoonaa euroa. Etelä-Karjalassa on vuosina 2019−2020 käytettävissä EAKR ja valtion rahoi-
tusta yhteensä noin 6,750 miljoonaa euroa. Rahoituksesta kohdentuu ELY-keskuksen hallinnoimiin yritys-
tukiin noin 2,227 miljoonaa  euroa ja maakunnan liiton alueellisiin kehittämishankkeisiin noin 4,523 miljoo-
naa euroa. ELY-keskuksen hallinnoiman ESR- ja valtion rahoitus on yhteensä 2,504 miljoonaa euroa. 
 
EAKR-varoja on kohdennettu viime vuosina merkittävästi matkailualan kehittämiseen. Ruplan kurssikehi-
tyksestä sidonnaisen Venäjän markkinan lisäksi on haettu uusia markkinoita muun muassa Aasiasta. 
goSaimaa Oy:n toteuttamiin hankkeisiin on sidottu valtaosa pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen käytet-
tävissä olleesta EAKR-rahoituksesta. Myös tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan sijoitetut 
EAKR-varat on haluttu kytkeä mahdollisimman lähellä yritysrajapintaa tehtävää työtä. LUT:n hankkeet 
painottuvat energia- ja ympäristöteknologiaan ja tukevat näin ollen rakennerahasto-ohjelman vähähiili-
syystavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia EAKR-rahoituksesta tulee ohjata vähähiilisyyttä tukeviin toi-
miin. Aiempia ohjelmakausia kapeammat ohjelmaraamit ovat supistaneet hakijoiden joukkoa. EAKR-
rahoitusta hakevat entistä harvemmat tahot, mutta korkeakoulujen, etenkin LUT:n, aktiivisuuden myötä 
ideoiden määrä on kuitenkin ollut korkea. Potentiaalisia kehittämisideoita jää rahoittamatta rahoituksen 
vähäisyydestä johtuen. Rahoitetut hankkeet löytyvät http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-
suuralue/rahoitetut-hankkeet 
 
Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta on tällä ohjelmakaudella ohjattu merkittävästi kaupunkien, yhdis-
tysten ja muiden toimijoiden kehittämistyöhön sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnassa. Oh-
jelmakauden alussa laadittiin kansalaislähtöinen kehittämissuunnitelma kaupunkialueille, jota sekä Lap-
peenrannan että Imatran alueella on ESR-varoin toteutettu. Elinkeinoelämän tarpeista lähteviä osaamisen 
ja koulutuksen kehittämishankkeita on toteutettu muun muassa ICT-alan osaajapulan helpottamiseksi. 
ESR-rahoituksen teemoista sen sijaan työhyvinvointiin ja tuottavuuteen sekä tasa-arvoon liittyviä hankkei-
ta on ollut niukalti. 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toteutusta ohjaa Etelä-Karjalassa Kaakkois-
Suomen maaseudun alueellinen strategia ja kehittämissuunnitelma. Maaseutuohjelman rahoitus koko 
Kaakkois-Suomeen käynnissä olevalla ohjelmakaudella on noin 32,5 miljoonaa euroa. Sen lisäksi Etelä-
Karjalan LEADER-ohjelmat eli Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader Länsi-Saimaa ovat saaneet ohjelma-
kaudelle 7,2 miljoonan euron rahoituksen (sisältää kuntarahoituksen). Kaakkois-Suomessa maaseutura-
hoitusta on jäljellä vuosille 2019–2020 yli kymmenen miljoonaa euroa ja myös LEADER-rahoitusta on edel-
leen käyttämättä. Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää Euroopan kalatalousrahastosta tukia kalata-
louden edistämiseen. Rahoituksen volyymi on pieni. 
 
Maaseuturahoituksessa koko ohjelmakaudella haasteena on ollut yritysrahoituksen laimea kysyntä. Alu-
eellisen kehittämissuunnitelman, noin 40 prosenttia maaseuturahoituksesta yritystukiin, on toistaiseksi 
jääty selvästi jälkeen. Sen sijaan yleishyödyllisen kehittämishankerahoituksen kysyntä on ollut vilkasta. 
Rahoitetuilla hankkeilla on parannettu yrittämisen ja elämisen edellyttyksiä maaseudulla. Kaikille keskei-
sille toimialoille on rahoitettu aktivointihankkeet. Näiden hankkeiden vaikuttavuus ei kuitenkaan ole vielä 

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/rahoitetut-hankkeet
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/rahoitetut-hankkeet
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näkynyt yritysrahoituksen kysynnän vilkastumisena. Maaseuturahoitusta on lisäksi kohdennettu monipuo-
lisesti muun muassa kyläverkkohankkeisiin, ikäihmisten kotona-asumisen mahdollisuuksien parantami-
seen sekä maaseutuelinkeinoja tukevaan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Myös erilaisten 
virkistysalueiden ja reitistöjen kehittämistä ja investointeja on tuettu. Näiden kohteiden tukemisen odote-
taan välillisesti parantavan matkailuyritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman viestintähankkeen, 
Kaakonkantrin, kautta saa lisätietoa. Rahoitetettuihin yritys- ja kehittämishankkeisiin voi tutustua 
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tietopalvelut/Sivut/hankerekisteri.aspx 
 
Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on 
edistää muun muassa ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja 
koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta yhteensä vähintään noin 72 miljoonalla eu-
rolla. Rajaohjelma on ollut keskeinen instrumentti etenkin rajanylityksen sujuvuuden kehittämisessä ja 
tärkeä osa maakunnan kehittämisen kokonaisuutta. Etelä-Karjala kuuluu Etelä-Savon ja Kymenlaakson 
kanssa ohjelman Suomen puolella olevaan ydinalueeseen. 
 
Pääministeri Sipilän hallitus ohjasi kansallista rahoitusta alueellisiin kokeiluihin ja innovaatioihin (niin sa-
nottu AIKO-rahoitus) ennakoivan rakennemuutoksen hoitamiseksi sekä kaupunkien ja valtion välisten 
kasvusopimusten toteuttamiseen. AIKO-rahoitusta on Etelä-Karjalassa käytettävissä vuosina 2016−2019 
yhteensä noin 2 miljoonaa euroa, jolla on toteutettu energia- ja kiertotalouden kehittämistoimia, edistetty 
opiskelijayrittäjyyttä ja tehty uusia kansainvälistymisen avauksia muun muassa palvelusektorilla. Rahoitus 
päättyy vuonna 2018, mutta olisi tärkeää saada käyttöön vastavaa rahoitusta nopeiden kokeilujen ja kehit-
tämisprosessien käynnistämiseen myös tulevina vuosina. Etelä-Karjalaan kohdentuvan Business Finland 
(ennen Tekes) -rahoituksen määrä vaihtelee vuosittain varsinkin yrityspuolella mutta myös tutkimusrahoi-
tuksessa. Vuosina 2014−2017 rahoitusta on tullut Etelä-Karjalaan vuosittain noin 9−16 miljoonaa euroa. 
 
Etelä-Karjala on pärjännyt viime aikoina hyvin kilpailussa valtion investointimäärärahoista erityisesti lii-
kennehankkeissa, joita ei ole sisällytetty tähän maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Esimerkiksi 
165 miljoonan euron investointi kaksoisraiteeseen on käynnistynyt. Korjausvelkarahoituksella uusitaan 
Saimaan kanavan sulkuja, ratasiltoja ja kunnostetaan kriittisiä, parannusta vaativia tieosuuksia. Valtion 
panostusta tarvitaan edelleen, jotta väylät saadaan elinkeinoelämän tarpeita vastaavaan kuntoon. 
 
Osana maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa esitetään liitteenä rakennerahastovarojen rahoitus-
suunnitelma vuosille 2019–2020. Rahoitussuunnitelma sisältää alueen päätettävissä olevien rakennerahas-
tovarojen jaon rahoittajittain ja rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoittain. EU:n ja valtion rahoituksen 
lisäksi siinä esitetään kuntien ja muun julkisen rahoituksen osuus ohjelman toteuttamisessa. 
 
 

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018‒2021 vaikutuksista on laadittu SOVA-lain mukainen ympäris-
töselostus, jonka painopiste on ympäristövaikutusten arvioinnissa. Maakuntaohjelmassa on määritelty 
jokaiselle toimintalinjalle indikaattorit, joiden avulla seurataan ohjelman toteuttamisen määrällisiä ja laa-
dullisia vaikutuksia. Seurantaa tehdään rullaavasti ja sen tulokset kerrotaan Etelä-Karjalan liiton nettisivuil-
la. Toimintalinjakohtainen indikaattoritarkastelu tehdään loppuvuodesta 2018, jolloin pääosin tilastotie-
toon perustuvat lukusarjat ovat päivittyneet vuoden takaisesta tilanteesta.  Niiden lisäksi seurataan yh-
deksää keskeistä tilastoindikaattoria. 

Ympäristöselostuksessa on arvioitu Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018–2021 sosiaalisia, ekologisia, 
kulttuurisia sekä alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia valittujen näkökulmien eli arviointisabloo-
nan avulla. Vaikutukset jakautuvat ympäristöllisiin, kulttuurillisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Samaa 
sabloonaa käytetään tarkasteltaessa maakuntaohjelmaa toteuttavia hankkeita ja toimenpeitä. 

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tietopalvelut/Sivut/hankerekisteri.aspx
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Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa esille ei ole nostettu yksittäisiä hankkeita vaan kehittä-
miskokonaisuuksia. Niiden ympäristövaikutukset ovat pääsääntöisesti positiivisia, joskin taloudellisen 
toiminnan kasvu ja siihen liittyvä yritystoiminnan ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen sisältävät aina 
ympäristöhaasteita. 

Toisaalta ympäristö ja luonto otetaan maakuntaohjelmaa toteutettaessa aiempaa paremmin huomioon 
kaikessa toiminnassa, vesistöjen kunnosta kannetaan vastuuta sekä luonnonvarojen kestävää ja vastuullis-
ta hyödyntämistä ja yhdyskuntarakennetta tehostetaan, vaikka samanaikaisesti kehitetään maaseudulla 
asumisen ja toimimisen mahdollisuuksia. Vihreän ja vähähiilisen talouden kehittäminen on yksi Etelä-
Karjalan päätavoitteista ja se edistää ympäristön ja luonnon hyvinvointia. Ihmisten toiminnan aiheuttamia 
riskejä pienentävät ympäristöystävällisten toimintatapojen omaksuminen esimerkiksi kiertotaloudessa ja 
liikkumisessä sekä ympräistötietoisuuden kasvattaminen. 

Maakuntaohjelman sosiaaliset vaikutukset ovat postitiivisia, koska tavoitteena on asukkaiden hyvinvoin-
nin edistäminen. Asukkaille tarjotaan parempia työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä 
luovia aktiviteetteja, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, lisäävät toimeentuloa sekä eh-
käisevät syrjäytymistä samalla, kun ne suhteellisesti pienentävät sote-menoja. 

Aktiivisen toimintailmapiirin luominen lisää osallisuutta ja osallistumista sekä auttaa ylläpitämään maa-
kunnan karjalaista kulttuuriaperintöä ja kulttuuriympäristöä. Matkailun kehittämisen painottuminen luon-
to-, hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntamatkailuun edistää kulttuuriperinnon ja kulttuuriympäristön säilymis-
tä, koska ne muodostavat kehittämistyölle aidon perustan ja nostaa niiden merkityksellisyyttä. Hyvä esi-
merkki tästä on Kotkaniemi, joka avattiin uudelleen kesällä 2018. Kävijämäärät ylittivät arviodun aiem-
paan nähden moninkertaisen kymmenen tuhannen kävijän rajapyykin jo keskellä kesää. Samasta oman 
kulttuuriperinnön ja -ympäristön arvostuksen kasvusta kertoo myös suosittu Pulsan asema. Kummankin 
paikan kävijöistä merkittävä osa on maakunnan omia asukkaita. 
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