Kouvolan logistisen aseman vahvistaminen
Edunvalvontakortti – laadittu 4.11.2021, päivitetty xx.xx.2021

Kuvaus edunvalvonnan kohteesta
Kouvola on ainutlaatuinen logistiikan - erityisesti raiteilla kulkevan rahdin - keskus,
jossa alan yrityksen, erityisoppilaitosten, TKI-toimijoiden ja kaupungin yhteistyöllä
rakennetaan kestäviä ja tehokkaita toimintamalleja tulevaisuuden logistiikalle.
Vuoden 2023 alussa valmistuvan rautatie- ja maantieterminaalin myötä Kouvola on
Suomen ensimmäinen Euroopan TEN-T ydinliikenneverkon kuivasatama.
Kouvolasta on yhteydet Venäjälle ja pidemmälle Aasiaan, Eurooppaan ja
Pohjoismaihin.
Tavoitteena on Kouvolan vahvan logistisen aseman kehittäminen ja erityisesti
rautatielogistiikkaan liittyvän osaamis- ja yrityskeskittymän vahvistaminen.
Osallistumme aktiivisesti ja ennakoiden rautatiekuljetusten kasvua ja
raideliikenteen asemaa tukevaan kansalliseen ja kansainväliseen valmisteluun.

Edunvalvonnan tavoitteet ja toimenpiteet
Edunvalvonnan tavoite
• RRT:n ja kuljetuskäytävien aseman vahvistaminen Euroopan unionin liikennejärjestelmän TEN-T -ydinverkolla
• Intermodaali- ja kv-kuljetusten edistäminen ydinverkolla ja kattavan terminaaliyhteistyöverkoston luominen
• RRT:n tarjoaminen ja hyödyntäminen koe-, testi- ja kehityskenttänä erilaisen uuden tekniikan ja digitaalisuuden käyttöönotossa sekä vihreän
siirtymän toimintamalleissa, kansallisena edelläkävijänä
• Kestävän kasvun, vihreän siirtymän ja liikenneverkkojen kehittämisen monipuolisten rahoitusmahdollisuuksien turvaaminen ja hyödyntäminen
alueen toimijoiden, yritysten ja koko toimintaympäristön hyväksi
Toimenpide

Kohde

Ydinkäytävän laajennusehdotuksen tukeminen Suomen
rautatieverkon yhdistämiseksi ja laajentamiseksi kansainvälisiin
yhteyksiin

- EU komissio, Eduskunnan liikennevaliokunta,
LVM, Väylävirasto
- Baltia, Pohjois-Eurooppa, Venäjä ja Kauko-Itä
- Väylävirasto, Traficom, Fintraffic ja muut
viranomaistahot
- TKI- ja koulutusorganisaatiot
- Horisontti Eurooppa –ohjelma
- Muut rahoittajat
- VR Yhtymä ja suurimmat kotimaan kuljetusketjut
- Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta
- LVM
- HaminaKotka satama

Rautatieliikenteen aseman kehittäminen tavaraliikenteen
luonnollisessa solmukohdassa, rahoitusmahdollisuuksien
hyödyntäminen, tunnettuuden lisääminen,
pilotointimahdollisuuksien toteuttaminen
Vaikuttaminen ja yhteistyön lisääminen sekä eri toimijoiden
yhteisten intressien tunnistaminen yhdistettyjen kuljetusten
käyttöönottoon liittyen
Sisämaan satama-konseptin ja esimerkiksi Ruotsissa laajalti
käytössä olevan mallin edistäminen
Jäsenyyksien hoitaminen ja hyödyntäminen logistiikkasektorin eri
edunvalvonta- ja yhteistyöelimissä kansallisesti
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- Raidealan neuvottelukunta Raine, Finnhub, Logy,
Limowa

Aikataulu

Valmisteluvastuu
Kinno

Käynnissä, jatkuva Kinno

Käynnissä, jatkuva Kinno
Käynnissä, jatkuva Kinno
Käynnissä, jatkuva Kinno

Yhteistyökumppanit
•HaminaKotka Satama
•Muut satamat Suomessa
•Yhteistyökumppanit Pohjoismaissa
•Oppilaitokset: LUT, XAMK, ROK,
KRAO, KSAO, Taitaja
•Teholan yrittäjäyhdistys
•Alan yritykset Kouvolassa ja
Kymenlaaksossa

Laaditut selvitykset
•Kouvola RRT Suomen ensimmäisen sisämaan sataman kehitysnäkymät,
Taloustutkimus

Liitteet
•Yhdistettyjen kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali
Suomessa, LVM
•Konttikuljetusten ajankohtaisselvitys, Huoltovarmuuskeskus

Hyötyvirta- kehittämiskokonaisuus
Edunvalvontakortti – laadittu 26.10.2021, päivitetty 04.11.2021

Kuvaus edunvalvonnan kohteesta
Kehittämiskokonaisuus Hyötyvirta
•Sisältää yhteistyö- ja Tki- alustatoiminnan kehittämisen tukemaan
olemassa olevaa, aloittavaa sekä Kouvolaan sijoittuvaa bio- ja
kiertotalouden liiketoimintaa.
•Kehittämisen keskiössä on Hyötyvirta- teollisuusalue sekä virtuaalinen
toiminta.

Edunvalvonnan tavoitteet ja toimenpiteet
Edunvalvonnan tavoite
• Tällä mahdollistetaan rakenteet jotka tukevat verkottumista maakunta-, kansallisella- ja kansainvälisellä tasolla.
• Tuetaan yritysten sijoittumisia, kehitetään investointiympäristöä ja parempaa toimintaympäristöä tukirahoitusten ohjaamiseksi sekä
hyödyntämiseksi.
Toimenpide
Varmistetaan Hyötyvirta- konseptin eteenpäin vienti sisältäen
Xamk- yhteistyön (mukaan lukien Biosammon toiminnot, luovien
alojen toiminnot)
Ekosysteemin rakentaminen
- Tki- toimijat, oppilaitokset
- Yritykset ja muut toimijat

Kohde

Aikataulu

Xamk ja muut Tki-toimijat,
yritykset

2022-2025 Kinno/MPe

KLJ, muut yritykset, Xamk, Ksao,
verkostot

2022-2025 Kinno/MPe

Rahoituksen varmistaminen kehittämiseen ja investointeihin

KLL, ELY, TEM, BF ja muu
rahoittajat

2022-2025 Kinno/MPe

Bio- ja kiertotalouden säilyminen ja vahvistuminen
painopistealueena (RIS3 yms.)

KLL, Ympäristöministeriö, TEM

2022-2025 Kinno/MPe
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Valmisteluvastuu

Yhteistyökumppanit
Yritykset
• KLJ keskiössä
• Kouvola, Kymenlaakso,
muut kansalliset ja
kansainväliset toimijat
Kouvolan kaupunki
Oppilaitokset
• Xamk keskiössä
• Kouvolan Ammattiopisto Oy
• LUT, Aalto

Julkishallinto
• ELY
• Kymenlaakson liitto
• BF

Muut kehittämisyhtiöt
• Cursor
• Miksei
• Ladek

Laaditut/laadittavat selvitykset ja liitteet
Hankkeet
Liiketoimintasuunnitelma (-t)

Strategiat, ohjeet
Verkosto- ja rahoituskartoitukset
Materiaalivirtaselvitykset

Elintarvikealan arvoketjut
Edunvalvontakortti – laadittu 3.11.2021, päivitetty xx.xx.2021

Elintarvikealan arvoketjut
Kouvola on maatilojen määrältään Suomen suurin ja tilojen
kokonaistuloiltaan Suomen 6. suurin kunta. Tilojen määrä vähenee, mutta
tilakoko kasvaa. Maatiloja kehitetään myös erikoistumalla ja
monialaistumalla. Kymenlaakso on vahvaa luomuviljan tuotantoaluetta ja
luomutilat ovat suurempia kuin Suomessa keskimäärin.
Kouvolassa on merkittävää elintarvikkeiden jalostusta, ja alalla on
edellytyksiä kasvaa edelleen. Elintarvikkeiden valmistuksen nykytilasta ei
kuitenkaan ole ajantasaista tietoa. Elintarvikealan koko arvoketjun täyden
potentiaalin saavuttamiseksi on tunnistettava tekijät, joiden edistämiseen
edunvalvontaa tarvitaan.

Edunvalvonnan tavoitteet ja toimenpiteet
Edunvalvonnan tavoite
•
•
•
•

Elintarvikealan arvoketjun merkitys Kouvolassa tunnistetaan ja tunnetaan valtakunnallisesti *
Maatalouden ja elintarviketeollisuuden TKI-toimenpiteitä kohdentuu Kouvolaan
Maatalouden ja elintarviketeollisuuden osaavaa työvoimaa saatavilla
Maatalous ja elintarvikeala saavat rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmasta (vihreä siirtymä, digitalisaatio ja datatalous,
työllisyys ja osaaminen) ja muista rahoituslähteistä
• Paikallisten tuottajien tuotteiden käyttöä julkisella sektorilla edistetään
Toimenpide

Kohde

Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi
Vaikuttaminen eri foorumeilla (lausunnot ja
kannanotot, vaikuttajatapaamiset)

Aikataulu

Valmisteluvastuu

jatkuva

Kinno

1-6/2022

Kinno

TEM, MMM, Ruokavirasto, ELYkeskus, Kymenlaakson liitto

Julkinen keskustelu, viestintä
Suorat kontaktit TKI-toimijoihin ja oppilaitoksiin

HY, XAMK, KSAO

Vaikutetaan reseptiikkaan ja hankintoihin niin, että
Kouvolan kaupunki, Kymsote,
entistä suurempi osuus raaka-ainehankinnoista
Puolustusvoimat
kohdentuu paikallisille tuottajille.
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* Selvitys elintarviketuotannon nykytilasta Kouvolassa tarvitaan pohjamateriaaliksi

Yhteistyökumppanit
•
•
•
•
•

Yritykset
ProAgria Etelä-Suomi
MTK Kaakkois-Suomi
Kymen Luomu osk
Elintarviketeollisuusliitto

Yhteistyökumppaneita ja osin
kohteita:
• XAMK (TKI-toiminta)
• KSAO
• HY: Ruralia-instituutti, MMTDK

Laadittavat selvitykset
Alkutuotannon, jalostuksen ja elintarviketeollisuuden nykytila Kouvolassa
-selvitys
• Yritystoiminta
• Tutkimus, kehitys, innovointi
• Koulutus
• Työllisyys
• Rahoitus

Liitteet
Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/09/luomun-toimintasuunnitelma-2020-web.pdf

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/228387/Raportteja118.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ammattikeittiöt 2020 -tutkimus
https://mmm.fi/documents/1410837/1890227/22042_Ammattikeitti%C3%B6t_RAPORTTI_030420.pdf/3bd33fa7-9415-0256-007b9a2d3d467a35/22042_Ammattikeitti%C3%B6t_RAPORTTI_030420.pdf?t=1591183499000

ARA-tuotantotuet
Edunvalvontakortti – laadittu 26.10.2021, päivitetty xx.xx.2021

Kuvaus edunvalvonnan kohteesta
• Laadukas asuminen toimii vetovoimatekijänä alueelle muuttaville ihmisille ja on oivallinen keino
saada osaavaa työvoimaa alueelle. Valtakunnallisessa asuntopoliittisessa ohjelmassa
maakuntakeskukset tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon suuntaamalla korjaus- ja
kehittämistukea selkeämmin ARA-perusteisen kiinteistökannan korjaamiseen sekä uudistuotantoon.
• Kasvu ja elinvoimaisuus edellyttävät uusia työpaikkoja ja uudet työpaikat osaavaa työvoimaa, jonka
saatavuuteen vaikuttaa selkeästi asumismahdollisuudet. Ensimmäinen askel muutettaessa uuteen
kaupunkiin on usein vuokra-asuminen, on kyse väestöltään kasvavasta tai vähenevästä
kaupungista.
Yhteistyökumppanit; Maakuntakeskukset – väestöltään vähenevät, joissa ei ole omaa yliopistoa
(mm. Kouvola, Hämeenlinna, Pori, Mikkeli), maakuntakeskusten vuokrataloyhtiöt, Kuntaliitto

Edunvalvonnan tavoitteet ja toimenpiteet
Edunvalvonnan tavoite
Rakennuskannan uudistaminen
Elinvoiman kasvu uudisrakentamisen ja peruskorjausten myötä
Valtion ARA-tuotantotukien kehittäminen myös sellaisten maakuntakeskusten käyttöön, joissa väestö vähenee
Toimenpide
Edunvalvontakirje
Jatkuva yhteydenpito
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Kohde

Aikataulu

Ministeriöt (YM, VM)

8.6.2021

Ministeriöt, ARA, Kuntaliitto

2021-2025

Valmisteluvastuu
Kouvola, Pori, Hämeenlinna, Mikkeli /Jari Niemi
(Kouvolan Asunnot Oy), Tuukka Tuomala
(Hämeenlinnan Asunnot Oy)
Kouvolan Asunnot Oy
/Jari Niemi

Laaditut/laadittavat selvitykset ja liitteet
•Kouvolan kaupunkikonsernin Asuntopoliittiset linjaukset 2021-2030
•Selvitys alueellisista vuokratasoista
•Vertailu väestömäärämuutoksista
•Rakentamisen vaikutus elinvoimaan

Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto
Edunvalvontakortti – laadittu 3.11.2021, päivitetty xx.xx.2021

Kuvaus edunvalvonnan kohteesta
• Väestö ikääntyy Kouvolassa muuta maata nopeammin, eläkeläisten osuus kasvaa ja työikäisten
vähenee.
• Työikäisten 18-64 v määrän kehitys ja ennuste:
• 53 458 vuonna 2010
• 44 874 vuonna 2020 (muutos -16 % 2010-2020)
• 38 195 ennuste vuonna 2030 (muutos -15 % 2020-2030)
• 34 669 ennuste vuonna 2040 (muutos -23 % 2020-2040)
• Nyt jo monilla aloilla on työvoimapula – eniten pulaa on lääkäreistä ja hoitajista, siivoustyöntekijöistä
ja rakennusinsinööreistä. (Ammattibarometri 2/2021).
• Kouvola tarvitsee osaajia kuten moni muukin kaupunki Suomessa.
• Tulevaisuuden työvoimapulaa ei pystytä ratkaisemaan kotimaisella työvoimalla.

• VM:n selvitystyössä nopeavaikutteisista toimista osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi
yksi keino on työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen.
• Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n uusimman selvityksen mukaan ammattityövoiman puute on
noussut keskeisimmäksi yritysten raportoimaksi kasvun esteeksi.

Edunvalvonnan tavoitteet ja toimenpiteet
Edunvalvonnan tavoite
•
•
•
•
•
•

Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton sujuvoittaminen
Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin helpottaminen
Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman pienentäminen
Työllisyysasteen nosto
Yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen
Kouvolan kansainvälistyminen

Toimenpide
Kaakkois-Suomen maahanmuuttostrategian valmistelu ja viestintä
(oleskelu/työlupien sujuvoittaminen)
Osaajien houkuttelu
Monipuolinen koulutustarjonta
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Kohde

Aikataulu

Valmisteluvastuu

TEM, Migri

2021-2022

Kaakkois-Suomen ELY:n
maahanmuuttotoimikunta

Ulkomaalaiset opiskelijat ja
osaajat

2021-

Viestintä & Visit

XAMK

2021-

Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteistyökumppanit
•Muut Kymenlaakson kunnat
•Kaakkois-Suomen ELY:n
maahanmuuttotoimikunta

•TEM
•Kinno, Cursor ja
Kymenlaakson kauppakamari
•Kymenlaakson oppilaitokset
•Kymenlaakson liitto
•TE-palvelut
•ELY-keskus

Laaditut/laadittavat selvitykset ja liitteet
Selvitystyö nopeavaikutteisista toimista osaavan työvoiman
(valtioneuvosto.fi)
Ammattibarometri
Työperäinen maahanmuutto - Elinkeinoelämän keskusliitto (ek.fi)
Talenttimagneetti - Ennakointi Kymenlaakson liitto

Koulutustarjonnan laajentaminen kaikilla tasoilla
Edunvalvontakortti – laadittu 1.11.2021, päivitetty xx.xx.2021

Kuvaus edunvalvonnan kohteesta
• Koulutustarjonnalla on merkittävä vaikutus kaupungin väestömäärän kehitykseen.
• Kouvola on muuttotappiokunta, vuosittain suurin muuttotappio syntyy elo-syyskuussa, kun nuoret
muuttavat muualle opiskelemaan. Yli puolet Kouvolasta muuttaneista on 15-29 vuotiaita. Vuonna
2020 Kouvolasta muuttaneista 53 % muutti yliopistokaupunkiin.
• Suomen 15. suurimman kunnan joukossa, Vantaa, Kouvola ja Hämeenlinna ovat ainoat, joilla ei ole
yliopistoa tai yliopistokeskusta.

• Kouvolassa on 34 perusopetuksen oppilaitosta, kolme lukiota (2 päivä,1 ilta), kolme ammatillisen
koulutuksen oppilaitosta (aikuiskoulutuskeskus Taitaja ja ammattiopisto KSAO ja Valkealan
kristillinen kansanopisto), ammattikorkeakoulu XAMK ja rautatiealan koulutusyksikkö KRAO.
• Kouluverkkouudistus on meneillään, peruskouluverkkoa supistetaan vähenevän oppilasmäärän
vuoksi, aikuiskoulutuskeskus ja ammattiopisto on yhtiöitetty Kouvolan Ammattiopisto Oy:ksi
1.1.2022.
• XAMK:ssa alkoi uutena koulutusohjelmana Robotiikka ja tekoäly –insinöörikoulutus syksyllä 2021 ja
syksyllä 2022 käynnistyy LUT –yliopiston toteuttamana Tuotantotalouden maisteriohjelma.

Edunvalvontatoimenpiteet
Edunvalvonnan tavoite tiivistetysti
•
•
•
•

Vahvistaa Kouvolan asemaa opiskelukaupunkina
Varmistaa Kouvolan Ammattiopisto Oy:n toiminnan aloitus
Saada Kouvolan Yhteislyseolle urheilulukiostatus
Lisätä 2.asteen/korkeakoulu/yliopistotasoista koulutustarjontaa Kouvolan alueella (matkailualan/muuta alueen elinvoiman/hyvinvoinnin
kannalta tärkeää koulutusta (XAMK, Ammattiopisto Oy...)

Toimenpide
Urheilulukio -suunnitelman esittely + aineisto
Ammatillisen erityisopetuksen järjestämislupa Kouvolan
Ammattiopisto Oy:lle =>lisää aloituspaikkoja TELMA-koulutukseen
Uudet koulutusohjelmat XAMK/Kouvolan kampus
Uudet koulutusohjelmat Kouvolan Ammattiopisto Oy:ssa
Xamk uusi Yrittäjyyden YAMK koulutuksen käynnistyminen

SM-tason urheilijoiden polku-opinnot Hyvinvointipalveluiden
johtamisen koulutusohjelmaan
Game Design koulutus kansainvälisenä kärkituotteena + YAMK
valmistelu
Yrittäjyysekosysteemin rakenne (HUB?)ja toimenpiteet. Alueen
kilpailukyky ja vetovoima
Korkeakoulun vetovoima ja imago
Digitaalisten kehittämisympäristöjen yhteistoteutus
Xamk tekniikanalan koulutuksen kehittäminen
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Kohde

Aikataulu

Valmisteluvastuu

OPH/Heikki Blom, OKM, Olympiakomitea

Kasvatus- ja opetusjohtaja

OKM

opetuspalvelupäällikkö
Ammattiopisto Oy:n tj

XAMK:n hallitus

Apulaiskj, sivistysjohtaja

OKM

Ammattiopisto Oy:n tj sivistysjohtaja

Xamk Kouvolan kampus

keväällä 2022

Xamk verkkototeutus/Kouvola+Mikkeli

keväällä 2022

Xamk Kouvolan kampus
Xamk Xentre ja luovat alat TKI

2022-2025
2022-

Kampuksen kehittäminen

2022-

TKI kehittämisympäristöt yritysten,
yhteisöiden ja korkeakoulun kanssa

2022

Xamk Kouvolan kampus

2022-

Konserni, Sivistys

Konserni, Sivistys
Konserni, Sivistys
Konserni, Sivistys
Konserni, Sivistys
Konserni, Sivistys
Konserni, Sivistys

Yhteistyökumppanit
•Kouvolan kaupunki ja alueen
oppilaitokset
•Muut Kymenlaakson kunnat ja
oppilaitokset
•Kinno, Cursor ja Kymenlaakson
kauppakamari
•Alueen yritykset

•Alueen yrittäjä-, elinkeinoelämä- ja
henkilöstöjärjestöt

Laaditut/laadittavat selvitykset ja liitteet
Ammattibarometri

https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/11/Muuttoliike-Kouvola2000-2021.pdf
https://www.kouvola.fi/wpcontent/uploads/2021/11/Koulutustaso_Kouvola.pdf

