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1. Rakennemuutoksen ennakointi ja varautuminen Kymenlaaksossa
(tiivistelmä)
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) edellyttää maakuntien liittoja laatimaan osana maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU) Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelman eli varautumissuunnitelman. Varautumissuunnitelmien perusteella maakunnille jaetaan
vuosina 2016-2018 n. 15 miljoonaa euroa pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kilpailukyvyn
vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla –nimisen kärkihankkeen rahoituksesta. Rahoitus on noin puolet kärkihankkeen AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) kokonaisuutta.
AIKO-rahoitus on tarkoitettu maakunnille nopeaksi tavaksi tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia. Sen käytön on oltava suunnitelmallista. Rahoituksen osuus voi olla korkeintaan 70
prosenttia hankkeen julkisen rahoituksen määrästä.
Kymenlaakson ERM-varautumissuunnitelma on laadittu kolmessa kuukaudessa vuodenvaihteessa 2015/16, tiiviinä ja osallistavana prosessina yhteistyössä maakunnan keskeisten elinkeinopoliittisten toimijoiden ja riskitoimialojen avainyritysten kanssa. Suunnitelma pohjautuu
etenkin alueiden kehittämisen valtakunnallisiin painopisteisiin, maakuntaohjelmaan ja samanaikaisesti työstettyyn älykkään erikoistumisen strategiaan (KymRIS3-strategia). Varautumissuunnitelman prosessikaavio on liitteenä 1 ja lähdeluettelo liitteenä 2.
Kymenlaakson kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä on analysoitu luvussa 2. Tätä muutosjoustavuutta eli resilienssiä on tarkasteltu taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta. Huomiota on kiinnitetty etenkin elinkeinoelämän rakenteeseen ja sen
muutoksiin, demografiaan, TKI-toimintaan, osaamisrakenteisiin, koulutukseen, logistiikkaan, investointeihin, kuntien talouteen ja asenteellisiin tekijöihin. Luvun lopussa on kuvio a Kymenlaakson alustava resilienssi-analyysi, jossa vedetään yhteen maakunnan resilienssikykyyn vaikuttavat tekijät. Kuviossa esitetään seikat, joita maakunnassa pitää hyödyntää ja joihin tulee
panostaa sekä asiat, joita pitää kehittää. Kuviosta käyvät ilmi lisäksi seikat, joiden vaikutuksia
tulee eliminoida sekä seikat, joihin panostaminen ei ole ”vaivan arvoista”.
Luvussa 3. tunnistetaan Kymenlaakson riskialueita ja toimialoja. Aluksi kiteytetään maakuntaohjelman pohjana käytetyt Kymenlaakson skenaariot 2030 (kuvio b) ja tehdään tiivis yhteenveto niiden nykytilasta. Maakunnan keskeiset toimialat sekä erityisiä riskejä sisältävät toimialat ja
–alueet tunnistetaan. Kunkin alan ja alueen globaalit riskit sekä maakunnan sisältä nousevat
riskit analysoidaan. Kullekin alalle ja alueelle esitetään myös varautumistoimenpiteitä. Kymenlaakson skenaarioiden välttämättömät toimenpiteet ja varautumissuunnitelmat esitetään kuviossa d.
Luku 4. sisältää Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (KymRIS3) tiivistelmän. Samaan aikaan ERM-varautumissuunnitelman kanssa työstetyn KymRIS3-strategian luonnos on
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varautumissuunnitelman liitteenä 3. Maakunnan älykkään erikoistumisen kolme kärkialaa ovat
logistiikka, biotalous ja digitalisaatio.
1. Älylogistiikka on keino toiminnan tehostamiseen. Tavoitteena on kytkeä satamat, logistiikkatoimijat ja multimodaaliterminaalit tiiviiksi osaksi Eurooppalaista ydinliikenneverkkoa (TEN-T).
2. Metsäteollisuusosaaminen ja teollisuuden sivuvirrat luovat pohjan bio- ja kiertotalouden
kehittämiseen. Räätälöidyt, älykkäät ja kierrätettävät pakkausinnovaatiot tarjoavat maakunnalle ja sen toimijoille loistavat tulevaisuuden mahdollisuudet. 3. Kymenlaaksoon on muutaman viime vuoden aikana kehittynyt merkittävää peliohjelmointi-, kyberturvallisuus ja datakeskusosaamista. Tavoitteena on avoin kyberturvallisuusverkosto ja osaamiskeskittymä. Myös logistiikan, biotalouden sekä terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisiin sovelluksiin liittyy suuria
mahdollisuuksia.
Sekä rakennemuutoksesta että pyrkimyksestä hallita sen vaikutuksia on Kymenlaaksossa pitkät
perinteet. Luvussa 5. kuvataan Kymenlaakson malli rakennemuutoksen hallintaan.
Varautumissuunnitelman viimeinen luku 6. esittää alustavan suunnitelman AIKO-rahoituksen
käytöstä. Rahoituksella on oma selkeä profiilinsa suhteessa muihin rahoituslähteisiin ja instrumentteihin. Yhtä olennainen kysymys kuin se mitä rahoitetaan on se miten rahoitetaan.
AIKO-rahoitus tullaan käyttämään nopeisiin ja joustaviin, älykkäisiin kokeiluihin. Ne liittyvät
KymRIS3-strategiaan ja tukevat hallitusohjelman kärkihankkeita – etenkin kilpailukyvyn vahvistamista elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitettavat toimenpiteet
perustuvat Kymenlaakson skenaarioihin ja luvussa 2. esitettyyn resilienssianalyysiin. Luvussa 3.
tunnistettujen riskitoimialojen ja –alueiden varautumistoimenpiteet ovat eräänlainen työkalupakki, josta valitaan kuhunkin eteen tulevaan tilanteeseen soveltuvat toimenpidekokonaisuudet.
Kymenlaakso on viimeisen kymmenen vuoden aikana kärsinyt voimakkaimmin rakenteellisesta
muutoksesta. Kuitenkin erilaiset valtion ja EU:n tuet sekä muut tulonsiirrot kohdistuvat huonosti maakuntaan. ERM-rahoitukselle asetetaankin suuria odotuksia. Kymenlaakson keskeisten
ERM-toimenpiteiden rahoittaminen edellyttää valtiolta vähintään n. puolen miljoonan euron
vuotuista rahoituspanosta.
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2. Kymenlaakson muutosjoustavuuden analyysi ja itsearviointi
(resilienssi)
Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan Kymenlaaksossa oli 178 594 asukasta. Väestö väheni edellisestä vuodesta Kouvolan seudulla 650 henkilöllä
ja Kotka-Haminan seudulla 535 henkilöllä. Vaikka nettosiirtolaisuus oli positiivista, se ei riitä
paikkaamaan maan sisäistä muuttoa ja luonnollista väestönmuutosta. Alueen muuttotappiota
ja etenkin nuorten aikuisten poismuuttoa selittää muutto muualle töiden ja koulutuksen perässä.
Kymenlaaksossa on sekä asukaslukuun että ikäluokkaan suhteutettuna vähän korkea-asteen
opiskelupaikkoja. Opiskelu siis edellyttää usein muuttamista yliopistokaupunkeihin. Helsingin
yliopiston Kouvolan käännöstieteen laitos siirtyi vuonna 2009 Helsinkiin, joten Kymenlaaksossa
ei ole enää ollenkaan yliopistoa eikä koulutusta tarjoavia yliopistoyksiköitä. Vuoden 2017 alussa
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi fuusioituvassa Kyamkissa oli syyskuussa 2015 yhteensä 4507 opiskelijaa. Vuosittain sieltä valmistuu n. 800 henkeä, joista alle sata ylempään
amk-tutkintoon. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten koulutuspaikat ovat lisääntyneet
viimeisen kymmenen vuoden aikana jonkin verran. Vuonna 2014 niissä oli opiskelijoita 9288.
Ikäluokkien pieneneminen vähentänee myös 2. asteen opiskelijoiden määrää.
Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnassa. Jo tällä
hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia. Huoltosuhde on heikkenemässä huomattavasti vuoteen 2030 mennessä, ellei mitään suurta muutosta maakunnassa tapahdu.
Julkisen sektorin talousvaikeudet jatkuvat. Kunnat pyrkivät säästämään henkilöstömenoissa,
mikä saattaa tarkoittaa myös irtisanomisia. Kymenlaakson työttömyys- ja nuorisotyöttömyysaste ovat koko maan keskiarvon yläpuolella. Kotkan-Haminan seudun työttömyysprosentti on
vuoden 2016 alussa 18,9 ja Kouvolan seudun 16,2. Palvelusektorin ja julkisen sektorin ahdinko
on johtanut siihen, että naisten työttömyys lisääntyy miesten työttömyyttä nopeammin. Työttömien määrä kasvaa molemmissa seutukunnissa. Viime ajan kehityksessä Kouvolan seutu on
selvinnyt työttömyyden suhteen paremmin. Sen sijaan väestön väheneminen on ollut KotkanHaminan seudulla maltillisempaa. Korkeakoulutettujen ja nuorten työttömyys kasvaa hitaammin kuin maassa keskimäärin.
Kymenlaaksossa meneillään oleva negatiivinen kierre näkyy hyvin juuri julkaistussa Nordregiotutkimuskeskuksen Pohjoismaisessa aluevertailussa. Kymenlaakso sijoittui vertailussa heikosti.
74 alueesta Kymenlaakson sijoitus oli 72. Vuonna 2010 sijoitus oli 62. Aluevertailussa annettiin
eniten painoarvoa taloudellisen menestyksen mittarille. Lisäksi katsottiin korkeasti koulutettujen osuutta, työllisyystilannetta, nuorisotyöttömyyttä, tutkimus- ja kehittämisrahoitusta, väestöntiheyttä, huoltosuhdetta, muuttoliikettä ja sukupuolijakaumaa.
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Teollisuudella on edelleen merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa ja maakunnan
vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Rakennemuutos on kiihdyttänyt tuotantorakenteen monipuolistumista, mutta samanaikainen talouden syvä taantuma on vaikeuttanut
pitkäjänteistä kehittämistyötä. Pk-yrityksiä on maakunnassa vähän. Yritysten lukumäärä on kuitenkin kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös kasvuyrityksiä on vähän. Alueen
elinvoiman vahvistamisen näkökulmasta yritysten kyky pärjätä kiristyvillä vientimarkkinoilla on
aivan keskeistä. EU:n sisällä suomalaisilla on menestyksen mahdollisuuksia monissa maissa,
mutta pelkästään Saksassa Euroopan suurimpana taloutena on paljon kysyntää korkeatasoiselle
osaamiselle. Teollistuneisiin maihin suuntautuvaan vientiin tarvitaan systeemisiä ratkaisuja. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuotteeseen on lisättävä mm. äly, palvelu, alihankinnat, elinkaaritakuut, kyky alentaa energiakuluja ja jatkuva kehittäminen.
Koulutus- ja yritysrakenteesta johtuen Kymenlaaksolaisten yritysten investoinnit tutkimus- ja
kehitystoimintaan ovat olleet vähäisiä. Oppilaitoksissa on kuitenkin mahdollisuuksia lisätä korkean tason tutkimusta.
Metsäteollisuuden suhteen maakunnassa ollaan luottavaisia. Ala on uudistumassa ja biotalouteen on myös investoitu. Biotalouden, kiertotalouden ja energia-alan ympärillä on systemaattista kehitystyötä, joka tulee synnyttämään uutta yritystoimintaa ja tiivistämään liiketoimintaverkostoja.
HaminaKotka satama on pystynyt pitämään hyvin markkinaosuutensa kiristyvässä satamakilpailussa. Sataman kokonaisliikenne on vähentynyt hieman, mutta viennin osalta ei ole tapahtunut
suuria muutoksia. Sahatavaran vienti on kasvanut parin viime vuoden aikana selvästi, ja kasvu
jatkuu edelleen Fenniarail Oy:n aloittaessa kuljetukset Kemijärveltä HaminaKotka sataman
kautta. Myös mahdollisesti käynnistyvän Nord Stream 2 kaasuputkiprojektin työllisyysvaikutukset ja vaikutukset satamaliikenteeseen ovat merkittävät. Venäjän kauttakulkuliikenteen hiipuminen näkyy tavaraliikenteen vähentymisenä myös Vaalimaan rajanylityspaikalla. Liikenneväylien korjausvelkaohjelmalla 2016-2018 toteutettavat kohteet HaminaKotka satamassa ja rataverkolla parantavat omalta osaltaan sataman kilpailukykyä.
E18-tien valmistuminen moottoritieksi parantaa Kymenlaakson ja sen yritysten saavutettavuutta olennaisesti. Rautatieyhteyksien paraneminen Venäjän läpi Kauko-Itään luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sijaintiedun hyödyntäminen vaatii jatkuvaa toimintaympäristön muutosten
seuraamista, rajanylityspaikkojen ja liikenneyhteyksien sekä yritystoiminnan edellytysten, liiketoimintaosaamisen ja logistiikka-alueiden kehittämistä.
Seuraavassa kuviossa on hahmotettu Kymenlaakson maakunnan muutosjoustavuuden nykytilaa. Kukin asiakokonaisuus on sijoitettu nelikenttään sen perusteella, mikä on sen nykytila Kymenlaaksossa (pystyakseli) sekä vaikutus muutosjoustavuuteen (vaaka-akseli).
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Kuvio a.
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3. Riskialueiden/-toimialojen tunnistaminen ja suunnitelma niihin
varautumiseksi
3.1 Kuvaus maakunnan elinkeinorakenteen tilanteesta ja
tulevaisuuden näkymistä
Skenaarioiden kuvaamat pitkän aikajänteen kehitysvaihtoehdot
Kymenlaakson skenaarioissa ulottuvuuksina ovat maakunnalle erittäin merkittävän Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mahdollisuuksien toteutuminen sekä ihmisten keskinäinen ja
instituutioiden välinen luottamus ja aktiivisuus. Näistä on laadittu neljä vaihtoehtoista
tulevaisuuden kuvausta eli skenaariota. Kymenlaakson skenaarioiden 2030 kiteytykset
on kuvattu seuraavassa kuvassa.

”Pohjoinen kasvuvyöhyke on fyysinen ja toiminnallinen
vyöhyke Itämeren ja Suomenlahden pohjoisosassa. Se
hyödyntää miljardiluokan julkisia infrainvestointeja ja
houkuttelee kansainvälisiä toimijoita ja sijoittajia kehittämään tulevaisuuden liikennettä, palveluita ja liiketoimintaa. Kasvuvyöhyke tuottaa kestävää kilpailukykyä ja talouskasvua Venäjän ja Aasian kehittyvien
markkinoiden varassa.”
Vuonna 2014 alkaneen Ukrainan kriisin sekä energian ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen laskun myötä Kymenlaakson toimintaympäristö siirtyi Venäjän osalta hyvin
paljon skenaario 3:ssa kuvatun mukaiseksi. Sen vuoksi maakunnassa on hyödynnetty
etenkin skenaario 3:n varautumissuunnitelmia. Venäjän hyödyntämiseen liittyviä kehitystoimia on osittain korvattu kasvumarkkinoihin kohdistuvilla toimenpiteillä. Toisaalta
nähdään, että Venäjään panostaminen juuri nyt, akuutista tilanteesta huolimatta, luo
parhaiten pitkän aikavälin kilpailuetua.

Kuvio b.
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3.2 Toimialojen kehitysnäkymät
Kymenlaakson yksipuolinen tuotantorakenne heikentää alueen kykyä vastustaa äkillisen
rakennemuutoksen negatiivisia vaikutuksia, toipua niistä sekä suunnata uudelleen vapautuvia resursseja. Metsäteollisuuden alasajo on monipuolistanut elinkeinorakennetta,
mutta uusia työpaikkoja ei ole syntynyt menetettyjen tilalle.
Kuvio c. Toimialojen työpaikat Kymenlaakson seuduilla.

Kymenlaakson kuusi suurinta toimialaa ovat
-

terveys- ja sosiaalipalvelut
teollisuus
tukku- ja vähittäiskauppa
liike-elämän palvelut
kuljetus ja varastointi
rakentaminen
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Teollisuuden työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista (n. 66.800 työpaikkaa) on sekä
Kotkan-Haminan että Kouvolan seudulla 13-14 %. Samoin molemmissa on n. 11 % tukkuja vähittäiskaupan työpaikkoja. Kotkan-Haminan seudulla on Kouvolan seutuun verrattuna selvästi enemmän kuljetuksen ja varastoinnin (12 % / 7 %) sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden (19/17) työpaikkoja. Kouvolan seudulla on puolestaan enemmän maa- ja
metsätalouden sekä rakentamisen ja julkisen hallinnon (molemmat 8/6) työpaikkoja.
Työllisten määrä on vähentynyt voimakkaasti Kymenlaaksossa. VATT:n ennusteen mukaan suurimpien toimialojen työllisten määrä kuitenkin kasvaa vuoteen 2025 saakka.
Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa
sekä henkilökohtaisissa palveluissa ja kotitalouspalveluissa ennustetaan pientä kasvua.
Julkisessa hallinnossa sekä maa- ja metsätaloudessa työllisten määrän ennustetaan vähenevän selvästi. Teollisuudessa eniten työllistäviä toimialoja ovat paperin, paperi- ja
kartonkituotteiden valmistus; metallituotteiden, muiden koneiden ja laitteiden valmistus; kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus sekä koneiden ja laitteiden korjaus,
huolto ja asennus.
Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle näkyy työvoiman kasvavana poistumana.
Poistuman kasvaessa työmarkkinoille tuleva ikäluokka ei riitä määrällisesti korvaamaan
työmarkkinoilta lähtevää ikäluokkaa vaan osuus putoaa Kymenlaaksossa 60 prosentin
tasolle. Työvoiman määrä on vähentynyt vuodesta 2010 noin 5 000 henkilöllä, samoin
työllisten määrä. Työttömien lukumäärässä ei ole tapahtunut suurta muutosta.
Kymenlaakson 11 880 yrityksestä valtaosa on mikroyrityksiä (93 %). Pieniä yrityksiä (1050 työntekijää) on noin 6 % yrityskannasta. Loput ovat keskisuuria yrityksiä ja suuryritysten yksiköitä. Etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä on vähän, jopa suhteutettuna Suomen yritysrakenteeseen. Kymenlaakson merkittävimmät yritystoimijat ovat metsä- ja
metalliteollisuutta edustavat yritykset, joiden tuotannosta suurin osa menee vientiin.
Alueelle tarvitaan osaamispohjaisia kasvuyrityksiä, mutta sekä sijoittujien löytäminen että innovaatioiden kaupallistaminen on vaikeaa, vaikka alue tarjoaa osaavaa työvoimaa ja
edullisen kustannustason.
Metsäteollisuus on uudistumassa. Usko biotalouteen, sellun kysynnän kasvuun ja sen
uusiin käyttömahdollisuuksiin näkyy investoinneissa. UPM on investoinut 160 miljoonaa
euroa Kymin tehtaaseen sellun tuotannon lisäämiseksi, ja Kotkamills Oy yli 100 miljoonaa euroa paperikoneen muuttamiseksi tuottamaan uudenlaisia korkealaatuisia suojakerros- ja taivekartonkeja. Stora Enson Sunilan tehdas puolestaan investoi vuonna 2015
yli 30 miljoonaa euroa lingniininerotuslaitokseen.
Kasvua haetaan myös kokonaan uusilta toimialoilta kuten palvelinkeskukset, peliala ja
mobiiliaplikaatiot, energia- ja ympäristöteknologia, kiertotalous, älykkäät pakkaukset ja
kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen. Ennen kaikkea kehittyvissä talouksissa
on kysyntää ammatillisesta koulutuksesta. Tulevaisuuden uskoa lisää Googlen miljardin
euron investoinnit Haminan Summan palvelinkeskukseen, ja niille on tulossa jatkoa.

13

3.2.1 Riskitoimialat ja -alueet
Kymenlaakson riskialueita ja -toimialoja tunnistettaessa kriteereinä on käytetty alan
merkittävyyttä 1. nykyisen kokonsa ja taloudellisen vaikuttavuutensa osalta, 2. tulevaisuuden potentiaalinsa suhteen, 3. Kymenlaakson maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian painopisteenä sekä 4. ulkoisen ja sisäisen riskialttiuden ja riskien
vaikuttavuuden suhteen.
Näin tarkasteltuna Kymenlaakson riskitoimialoiksi ja –alueiksi on tunnistettu seuraavat:








Logistiikka
Matkailu ja kauppa
ICT-ala
Terveys- ja hyvinvointiala
Bio- ja kiertotalous sekä sellun tuotanto
Metallialan pk–toimijat
Venäjäriippuvaiset toimijat

Riskejä on siis niin maakunnan perinteisissä, suurissa toimialoissa ja niitä uudistavissa
avauksissa kuin seudun elinkeinorakennetta monipuolistavissa kehittyvissä aloissakin.
Seuraavassa on arvioitu kunkin riskialueen kehitysmahdollisuuksia.
Ilmastonmuutos vaikuttaa eri toimialojen toimintaedellytyksiin. Maailmanlaajuisesti haitalliset vaikutukset ovat selvästi suuremmat kuin hyödyt. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa
merkittävästi mm. matkailuun, logistiikkavirtoihin sekä biotalouden kehittämismahdollisuuksiin. Merkittäviä vaikutuksia työntyy Suomeen myös maailmantalouden ja kansainvälisen politiikan kautta.
Hyvin suunniteltujen sopeutumistoimien avulla ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia
voidaan lieventää ja positiivisia vaikutuksia hyödyntää.

Logistiikka-alan riskejä

Globaalista toimintaympäristöstä nousevia riskejä: Logistiikka-ala on muita toimialoja
palvelevaa toimintaa ja siihen vaikuttaa eri toimialojen tuotannon ja kuluttamisen ketjussa tapahtuvat muutokset, joista verkkokauppa on yksi isoimmista. Logistiikkaa on pitkään kehitetty mittakaavaetujen saavuttamiseksi pyrkien suurempiin kuljetuseriin. Verkkokaupan lisääntymisen myötä kuljettaminen hajoaa yksittäisten tavaroiden perille toimittamiseksi.
Maailmankaupassa tapahtuvat muutokset muuttavat globaaleja logistiikkavirtoja ja toimitusverkostoja. Virtoja voi olla muuttamassa myös Koillisväylän avautuminen liikenteelle.
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Logistiikka-alalla on kehittymässä isoja teknologisia muutoksia esimerkiksi täysin automatisoidut kuljetusketjut, ”Über -logistiikka”, kuskittomat autot ja miehittämättömät
lennokit.
Venäjän matalasuhdanteen pitkittyminen vaikuttaa vahvasti Kymenlaakson logistiikkaalaan. Venäjän oman logistiikan ja satamien kehittyminen voi vähentää Suomen kautta
tapahtuvaa transitoliikennettä. Venäjän rajan yli tapahtuvaan liikenteeseen vaikuttaa
voimakkaasti myös mahdolliset rajanvalvonnan ongelmat.
Kymenlaakson sisältä nousevia riskejä: Turvallisuus ja ympäristötietoisuus logistiikkaalalla tulee jatkossa korostumaan. Riskinä on, että maakunnan toimijat eivät pysy tämän
kehityksen perässä tai eivät osaa kertoa ympäristön kannalta erinomaisista infraratkaisuistaan juna- ja laivaliikenteen ja rahtien osalta.
Suomalaisten satamien kilpailu nähdään tulevaisuudessa kiristyvän ja se aiheuttaa painetta Hamina – Kotkan sataman erikoistumiseen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hamina –
Kotkan sataman kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että satamaan tulevat tieja rataverkkoyhteydet säilyvät erinomaisessa kunnossa.
Varautumistoimenpiteitä logistiikka-alalle:
Keskitytään vahvuuksien vahvistamiseen: toimitusvarmuus, luotettavuus, läpinäkyvyys,
ympäristöedut ja logistisen ketjun tehokkuus.
Otetaan nopeasti käyttöön digitalisaation mahdollisuudet, uudet teknologiat ja älykkäät
ratkaisut.
Lisätään alueen yritysten yhteistyötä ja erikoistumista.
Panostetaan markkinointiin sekä turvataan teiden ja rataverkon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät resurssit.
Hyödynnetään Venäjän suunnan erikoisosaaminen ja kehitetään yhteyksiä muualle Kaukoitään.

Matkailun ja kaupallisen alan riskejä
Globaalista toimintaympäristöstä nousevia riskejä: Kymenlaakson matkailun ja kaupan
kehityksessä keskeinen riski on Venäjän talouden ja matkailijamäärien kehitys. Ukrainan
kriisistä lähtenyt kehitys on vähentänyt venäläisten matkailijoiden määrää voimakkaasti
Kymenlaaksossa. 2015 venäläiset lomamatkat Suomeen vähentyivät 40 % edellisestä
vuodesta. Vähennyksen syinä ovat ruplan kurssin romahtaminen, Venäjän talouden
heikko tila, poliittinen tilanne sekä eräiden ammattiryhmien matkustuskiellot. Kymenlaakson kannalta pientä lisämahdollisuutta matkailulle tuo halventuneen ruplan vuoksi
Suomen kautta Venäjälle matkustavat matkailijat.
Venäläisten matkailua päälomakohteisiin Turkkiin ja Egyptiin on ryhdytty myös rajoittamaan. Venäläiset matkailutoimijat ovat menettämässä noin puolet matkailutulostaan
ja heillä on tarve löytää korvaavia matkatuotteita.
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Kaupan alalla verkkokaupan kasvu synnyttää murrosta perinteisille kaupoille ja erityisesti keskustojen kivijalkakaupoille. Kaupan alan kehitys uhkaa myös matkailualaa keskustojen autioitumisena ja ostosmahdollisuuksien vähentyessä.
Matkailun yksi kehityssuunta voi olla isojen matkailukeskusten vetovoiman, investointien ja kilpailukyvyn edelleen kasvaminen, joka syrjäyttää pienet matkailukohteet. Tässä
skenaariossa Suomessa esimerkiksi vain Lappi ja pääkaupunkiseutu kykenisivät houkuttelemaan kansainvälisiä matkailijoita.
Kymenlaakson sisältä nousevia riskejä: Matkailu- ja kaupalliset palvelut ovat investointilähtöisiä aloja. Ilman investointeja maakuntaan ei kehity riittävän voimakkaita matkailun vetonauloja. Toimialojen pienuus ja maakunnan yleinen heikko kehitys ei välttämättä vakuuta rahoittajia ja yhteistyökumppaneita investoimaan maakuntaan.
Matkailualan merkittävimpiä muutoksia on markkinoinnin ja myynnin digitalisoituminen.
Riskinä on, että maakunnan matkailutoimijat eivät lähde riittävästi mukaan digitalisaation kehitykseen. Matkailuyrityksillä on riskinä lisäksi heikko asiakasymmärrys ja kyvyttömyys kerätä tietoa verkosta asiakkaiden kokemuksista ja sitä kautta kyvyttömyys vastata
asiakkaan tarpeisiin. Alan pienillä toimijoilla on rajalliset mahdollisuudet seurata ja vastata alan kehitystrendeihin, esim. elämyksellisyyden ja hyvinvoinnin lisääntyvään tarpeeseen. Riskinä on myös tuotteistamisen vaikeus ja laadun heikkous. Palveluja ei välttämättä kyetä räätälöimään eri kohderyhmien tarpeisiin sopiviksi (esim. kiinalaiset).
Maakunnallisesti riskinä on se, ettei matkailutoimialan kehittämisen kärkiä tunnisteta
tai niitä ei uskalleta valita. Myös verkostomaisen toiminnan puuttuminen, heikko palveluasenne ja puutteellinen kielitaito ovat alaan liittyviä, merkittäviä riskejä.
Varautumistoimenpiteitä matkailun ja kaupan alalle:
Lisätään kauppapaikkojen elämyksellisyyttä.
Kehitetään digitaalista matkailukokemusta, joka sisältää markkinoinnin, myynnin, opastukset kohteisiin, matkailijan kokemusten keräämisen, suosittamisen sekä jälkimarkkinoinnin.
Laajennetaan matkailun markkinointia teemoittaisiin kohderyhmiin ja lisätään myynnin
ja markkinoinnin painopistettä Eurooppaan ja kehittyviin maihin.
Panostetaan maakuntien rajat ylittävään matkailuyritysten yhteistyön lisäämiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin ja laadun parantamiseen.

ICT-alan riskejä
Globaalista toimintaympäristöstä nousevia riskejä: Digitalisaatio kehityksessä yleisenä
riskinä on kehityksen luisuminen globaalien toimijoiden hallintaan. Lisääntyneet kyberuhkat voivat johtaa suljettuihin osajärjestelmiin ja hidastaa kehitystä. Yllättävät teknologiset muutokset, läpimurrot ja ansaintalogiikan muutokset voivat muuttaa radikaalisti
alan kehitystä ja vaikuttavat voimakkaasti myös Kymenlaakson ICT –toimijoiden kehityk-
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seen. Toimialan dynamiikalle ominaisia riskejä ovat kasvun hallinta ja rahoituksen saanti,
huippuosaajien saaminen, myyntityön heikkous pienissä yrityksissä.
Kymenlaakson sisältä nousevia riskejä: ICT-toimialan pienuus ja toimijoiden pieni koko
maakunnassa on selkeä riski alan kehittymiselle.
Riskinä on myös alan tutkimus- ja tuotekehityspanostuksen väheneminen ja kykenemättömyys houkutella alueelle lisää datakeskuksia. Maakunnan vahvan teollisuuslähtöisyyden kautta keskeinen kysymys on myös se, miten päästään mukaan IoT –kehittämiseen.
Varautumistoimenpiteitä ICT -alalle:
Houkutellaan ulkopuolista, osaa työvoimaa alueelle.
Verkostoidutaan alan yliopistojen kanssa ja selvitetään Kymenlaakson tulevaisuuden yliopistomallia.
Panostetaan kyberturvallisuuteen ja datakeskuksien houkuttelemisen alueelle.
Hyödynnetään ICT:tä maakunnan vahvoilla toimialoilla: matkailu, sote, pakkaus ja logistiikka.
Syvennetään yhteistyötä ja klusteriajattelua maakunnassa jo olevan teollisuusautomaatio-osaamisen hyödyntämisessä.
Tuetaan toimialan start-up -yrittäjyyttä.

Terveys- ja hyvinvointialan riskejä
Globaalista toimintaympäristöstä nousevia riskejä. Suurimpia sote-alaan liittyviä globaaleja riskejä ovat etenkin erilaiset pandemiat ja lääkeresistenttien sairauksien lisääntyminen, joiden uhkaa koko ajan kasvava matkustaminen lisää. Toisaalta lääketiede ja –
teollisuus kehittävät koko ajan uusia lääkkeitä, laitteita ja hoitoja, joiden käyttöönotto
on hidasta ja usein erittäin kallista. Niiden käyttö edellyttää myös uudenlaista osaamista.
Kaikki tämä johtaa siihen, että joudutaan tekemään yhä enemmän priorisointeja ja arvovalintoja.
Kymenlaakson sisältä nousevia riskejä: Maakunnan heikko huoltosuhde on uhkana koko soten taloudelle. Soten kehittymisen keskeisenä kysymyksenä nähdään se, tuleeko
maakuntaan laajan, ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan statusta. Jos ei
tule, niin maakunnan asukkaat joutuvat turvautumaan erikoissairaanhoidossaan laajasti
pitkän etäisyyden päässä oleviin sairaaloihin. Samalla parhaat osaajat ja heidän verotulonsa siirtyvät maakunnasta pois. Tulevaisuudessa tämä vaikuttaa myös koulutustarjontaan ja harjoittelupaikkoihin. Tuoreimpien tilastojen mukaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sote-alan koulutus takaa kaikista Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinnoista varmimmin työpaikan. Jos keskussairaalan status jää vain ”satelliittisairaalaksi”, niin tilanne muuttuu täysin.
Lisäksi sote-ratkaisu vaikuttaa alan yrittäjyyden kehitysmahdollisuuksiin. Alan kehittymisen kannalta kriittistä on, miten sote-integraatio onnistuu erityisesti sosiaalialan ja terveydenhuollon välillä, integraation onnistumisessa huolestuttaa sote –alan toimijoiden
ja päätöksentekijöiden erimielisyydet. Ihmisten kysyntä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
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nähdään kasvavana liiketoimintamahdollisuutena, mutta riskinä nähdään se, ettei näihin
kasvaviin mahdollisuuksiin tartuta eikä alalle synny uusia yrityksiä tuottamaan sosiaalija terveyspalveluja. Lisäksi Venäjän heikko taloustilanne heikentää terveyspalveluiden
myyntiä venäläisille asiakkaille.
Erityisen suuri riski liittyy siihen, että Kymenlaakson keskussairaalan saneeraus- ja uudisrakennushanke viivästyy edelleen. Myös Kouvolaan suunnitellun Ratamo-keskuksen viivästymistä pidetään riskinä.
Varautumistoimenpiteitä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalle:
Varmistetaan alueelle laajan päivystyksen keskussairaalan status ja hyödynnetään alan
isoja investointeja, kuten keskussairaalaa ja Ratamoa, kokeilu- ja innovaatioalustoina.
Kehitetään uudenlaisia, ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä palveluita kotona
asuville vanhuksille.

Bio- ja kiertotalouteen sekä sellun tuotantoon liittyviä riskejä
Yleisiä riskejä toimialalle: Vaikeus ennakoida biotalouden tuotteiden globaalia kysyntää
ja hintakehitystä muodostavat riskejä alan kehitykselle. Esimerkiksi öljyn hintamuutoksiin maailmanmarkkinoilla ei Suomi pysty omilla toimillaan vaikuttamaan. Öljyn hinnan
ennustettavuus on vaikeaa ja sillä on suora vaikutus moniin uusiutuvan energian ratkaisuihin sekä kannattavuuteen.
Ympäristö- ja energiapolitiikan lyhytjänteisyys ja poliittisten linjausten ennustettavuuden vaikeus koetaan alalla haastavana.
Kansainväliset sopimukset, direktiivit ja velvoitteet voivat muodostua suomalaisille toimijoille vaikeasti ymmärrettäviksi ja olla selkeässä ristiriidassa suomalaisten tulkintojen,
etujen ja oletusten kanssa (esim. metsien hiilinielujen laskentaperusteet, eri materiaalien käytön rajoittaminen…). Suomella on pienet vaikutusmahdollisuudet neuvotella itselleen hyödyllisiä ratkaisuja esim. EU:n sisällä puhumattakaan globaaleista ratkaisuista.
Biotaloudelle asetetaan suuria kasvuodotuksia, jotka pitkälti perustuvat vielä keksimättömiin ja tunnistamattomiin ratkaisuihin; riskinä on, ettei uusia tuotteita pystytä kehittämään riittävän nopeasti tutkimus-, kehitys- ja koulutusmäärärahojen vähyyden takia.
Biotalouden uudet tuotteet ja tuotantojärjestelmät vaativat usein niin suuria ja pitkäaikaisia kehitys- ja pääomapanostuksia, että vain suurilla yrityksillä on siihen varaa. Tällöin
riskinä on, että alan pk-yritykset eivät lisäänny tai kasva. Suuryrityksille on tyypillistä, että tuotanto voidaan siirtää pois Suomesta, tulovirrat voidaan ohjata pois kotimaisen verotuksen piiristä ja työvoimakulut pyritään minimoimaan esim. automaation avulla. Riskinä onkin, että alalle asetetut työpaikka- ja tuotto-odotukset eivät toteudu.
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Kiertotalouden osalta riskinä on, etteivät eri osapuolet verkostoidu ja tee keskenään yhteistyötä. Kansainväliset ja kansallisetkin sopimukset voivat ovat liian väljiä, jolloin ei
synny riittävää pakotetta tehdä kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.
Kymenlaakson sisältä nousevia riskejä: Kymenlaaksossa erityisenä riskinä on eri toimijoiden usein heikko yhteistyökyky ja –halu. Monet bio- ja kiertotalouden uudet ratkaisut
edellyttäisivät aiempaa enemmän uusien verkostokumppanien kanssa tehtävää kauppaa
ja ennakkoluulottomampaa kanssakäymistä. Muutosvastarinta uusia ratkaisuja kohtaan
on erityisen suurta perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla.
Riskinä on, että julkinen sektori eli kunnat ja kaupungit eivät halua ottaa edelläkävijyyttä
kiertotalouden uusien pilottien kokeiluissa. Julkiset hankinnat antaisivat erittäin suuren
potentiaalin tehdä bio- ja varsinkin kiertotalouden pilotointeja, referenssitoimituksia ja
nopeita kokeiluja.
Bio- ja kiertotalouden alat ovat monilta osin hyvin nuoria ja liiketaloudelliset mahdollisuudet ovat vasta muotoutumassa alalle. Epävarmuustekijänä on alan yritysten uudistuminen ja kilpailukyky.
Ala on hyvin investointiriippuvainen ja maakunnan riskinä on, näiden investointien saaminen alueelle. Riskinä on myös investointien saaminen kannattaviksi muuttuvissa olosuhteissa ja uusilla markkinoilla.
Maassamme eletään voimakasta biotalousbuumia. Riskinä on bioraaka-aineen riittävyys
kaikille toimijoille ja hinnan muodostuminen tässä kilpailutilanteessa.
Yksi keskeisiä kysymyksiä on metsäbiomassapotentiaalin optimaalinen hyödyntäminen
(tukkipuu, kuitupuu, poltettavat jakeet, biotalouden uudet tuotteet); miten puu saadaan
liikkeelle metsästä ja miten se hyödynnetään kokonaisuudessaan korkeamman jalostusarvon tuotteina. Riskinä tai kysymyksenä on, pystyykö Kymenlaakso hyödyntämään sijaintietunsa kannattavasti muiden biojakeiden jalostamisen osalta (ruoka, vesi, olki, paju, järviruoko, muut jakeet).
Sellu- ja paperiteollisuuden riskejä: Sellun ja paperin menekki on suhdanneherkkää ja
altista vaihteluille. Myös paperin kulutus monissa maissa vähenee viestinnän siirtyessä
entistä enemmän digitaaliseen muotoon.
Alan riskinä on erityisesti sellun jatkojalostusinvestointien suuntautuminen kauas Suomesta ja se, miten voimakkaasti suomalaisen tuotannon, kuljetusten ja raaka-aineen kalleus ajaa tuotantoa ja erityisesti jalostusta lähemmäksi kuluttajia.
Ala on pääomavaltainen ja perinteisesti kankea liikkeissään. Riskinä on alan uudistumisen hitaus, jolloin ketterämmät kilpailijat valtaavat markkinat. Alan uudistuessa on riskinä, ettei uusiin sellun käyttömahdollisuuksiin panosteta riittävästi eikä pystytä hyödyntämään uusia kuitupohjaisia tuotteita.
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Uuden sellukapasiteetin tulo markkinoille voi aiheuttaa paineita laskea tuottajahintoja
sekä vastaavasti nostaa raaka-ainekustannuksia (puun lisäkysyntä ei suoraan lisää myyntihalukkuutta), jolloin riskinä on alan tai ainakin monien toimijoiden heikko kannattavuus. Rahoituskustannusten (korkojen) kasvaminen voi olla suuri riski, kun on totuttu
erittäin alhaiseen korkotasoon.
Uusiutuvan energian riskejä: Maailmanpolitiikan epävakaus (öljymarkkinat, kriisit ja
sanktioprosessit, kotimaisen energiapolitiikan ennakoimattomuus ja lyhytjänteisyys sekä
julkisen tuen jatkuvuus koetaan voimakkaina riskeinä alalle. Tämän hetken alhainen
energian hintataso hidastaa alan kehitystä, heikentää toiminnan kannattavuutta ja voi
estää investointeja ja panostuksia alalle.
Puurakentamisen yleisenä riskinä nähdään kotimaisen rakennusalan kysynnän kehitys
ja kansainväliset taloussuhdanteet. Heikko taloussuhdanne hillitsee uudisrakentamista,
joskin aivan viime aikoina on nähty rakennusalalla elpymistä. Suomalaisten suurten
kohteiden ja kerrostalojen puurakentamisen kehittymisen pullonkaulana on riittämätön
määrä puurakentamisen perusosaamista suunnittelusta toteuttamiseen verrattuna betoniteollisuuden standardiratkaisujen tunnettuuteen ja yleisyyteen. Esimerkiksi AAtason puurakennesuunnittelijoita on paljon vähemmän kuin betonirakenteilla.
Puurakentamisen uhkana on, ettei kohdetta toteuteta ollenkaan hankintakustannusten
noustessa liian korkeiksi, tai jos kohde toteutetaan se sisältää teknisesti toimimattomia
ratkaisuja.
Riskinä on myös se, etteivät eri koulutustasot eivät tee keskenään riittävän sujuvaa ja
asiantuntevaa yhteistyötä (yliopistot, amk, ammattioppilaitokset) puhumattakaan yritysverkostoista. Arkkitehdit ovat usein rakennussuunnittelun alkuvaiheessa liian korostetussa roolissa, jolloin esim. rakenne-, LVISA-suunnittelijat kytketään liian myöhään
prosessiin - erityisesti puurakentamiseen pätevöitynyt rakennesuunnittelija pitäisi kytkeä aiemmin ja tasavertaisemmin mukaan jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa.
Tilaajapuolella on karsittu henkilökuntaa, jolloin uusiin kokeiluihin ja ratkaisuihin lähteminen koetaan entistäkin enemmän vieraaksi ja työlääksi – vanhaan betoniratkaisuun on
helpompi turvautua käyttämällä vanhoja kopioita.
Suomen korkea kustannustaso on rasite suurimittaisemman teollisen vientitoiminnan
kehittymiselle. Heikko markkinointi- ja myyntiosaaminen yhdistettynä huonoon käytännön kielitaitoon on myös puurakentamisen osalta suomalaisille tyypillinen vientiä rajoittava tekijä. Hirsimökkejä suomalaiset osaavat viedä kymmeniin maihin, mutta toimijoiden osaaminen on kovin kirjavaa ja toiminta usein epäsystemaattista. Kohteiden koon ja
vaatimustason noustessa kotimaisten pienten toimittajien osaaminen ja yhteistyökyky
eivät riitä.
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Pakkausteollisuuden riskejä: Metsäteollisuuden suurin rakennemuutos on jo toteutunut
ja teollisuudenala on sopeutunut painopaperin kysynnän jatkuvaan laskuun. Tuotantokapasiteettia onkin suunnattu pakkauskartongin ja lainereiden tuotantoon.
Maailman pakkausmarkkinoiden koko on 800 miljardia dollaria ja tälle toimialalle on ennustettu 4 prosentin vuosikasvua pitkälle tulevaisuuteen. Kasvun ajureina toimivat nopeasti kasvava nettikauppa, maailmanlaajuinen kaupungistuminen, pakkaamista lisäävät
kulutustottumukset (esimerkiksi pika- ja noutoruoan suosion kasvu) sekä keskiluokan
kasvu kehittyvillä markkinoilla. Monet suomalaiset pakkauksiin fokusoituneet yritykset
kasvavat huomattavasti pakkausmarkkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin, jopa
toistakymmentä prosenttia vuodessa.
Kymenlaakson pakkausteollisuuden menestyminen on sidottu keskipitkällä aikavälillä jo
olemassa olevan toimialarakenteen uusiutumis- ja monipuolistumisprosessin menestyksellisyyteen. Vahva pohja kehitykselle on olemassa, koska Kaakkois-Suomi on edelleen
maailman toiseksi suurin ja Euroopan suurin metsäteollisuuden tuotantokeskittymä.
Menestyminen kuitenkin vaatii määrätietoista ja jatkuvaa panostamista omiin vahvuuksiin ja uusiin innovaatioihin, ICT-osaamiseen ja älylogistiikkaan perustuvien pakkaustuotteiden luontiin. Erittäin merkittävänä riskinä kuitenkin on, ettei kasvavan pakkausteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia kyetä riittävän nopeasti ja täysimääräisesti hyödyntämään ja kilpailuetu valuu muualle.
Kymenlaakson pakkausalan tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää uusien
toimintamallien, materiaalien ja teknologioiden käyttöönottoa, joka tyypillisesti vaatii
arvoverkon usean toimijan yhteistyötä. Tämä on haaste, mutta myös mahdollisuus - tämän avulla on mahdollista synnyttää asiakaskuntaa houkutteleva palveluklusteri, jonka
kopioiminen on vaikeaa ja näin syntyy pitkäaikainen kilpailuetu.
Ympäristöteknologian riskinä on mm. se, ettei teknologiaa ja uusia tuotteita saada kehitettyä. Ympäristöteknologia sisältää erittäin laajan kirjon monenlaisia ratkaisuja. Osa
ratkaisuista vaatii erittäin paljon tuotekehitys- ja toteutusresursseja; esim. uusi energiateknologia suurten voimalaitosten osalta tai uudet jätteiden prosessointijärjestelmät
kiertotaloudessa. Riskinä on, että ympäristöalaa koskevat direktiivit, normit, lait ja asetukset muuttuvat niin nopeasti, etteivät suomalaiset ehdi tuotteillaan markkinoille. Riskinä on, että suuret kansainväliset toimijat pystyvät resursseillaan, volyymeillään ja ennakkoluulottomilla kokeiluillaan voittamaan pienemmät kilpailijansa. Erityisesti kaukana
muissa kulttuureissa tehtävät uuden teknologian toimenpiteet ja kaupalliset sitoumukset ovat erittäin riskipitoisia. Huolto- ja korjaustoimenpiteet voivat vaarantaa toimitusten kannattavuuden. Riskinä on, että vientikohteissa käyttöönotto- ja koulutus ”eivät
mene perille” tai ostaja jopa tarkoituksellisesti jättää omia velvoitteitaan hoitamatta takuuajan aikana.
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Varautumistoimenpiteitä bio- ja kiertotalouden aloille sekä sellun tuotantoon:
Tuetaan alan tuotekehitystä: tutkimus- ja kehitystyötä, koelaitteistoja, patentointia, tuotetestauksia, sertifiointeja, innovaatioplatformeja.
Kehitetään alan osaamista, oppilaitosten yhteistoimintaa sekä ennakointitaitoja.
Tunnistetaan, arvioidaan ja pilotoidaan kiertotalouden mahdollisuuksia
Turvataan bioresurssien riittävyys.
Tuotteistetaan alan tuotteita ja palveluita, erityisesti vientituotteiden osalta.
Houkutellaan alueelle investointeja ja syvennetään alan verkostoitumista ja klusteritoimintaa.

Metallialan pk-toimijoiden riskejä
Globaalista toimintaympäristöstä nousevia riskejä: Metallialalla globalisaatio on muokannut ja tule edelleen muokkaamaan toimitusverkostoja ja alihankintasuhteita. Toimijoiden päätäntävallan siirtyminen pois Suomesta vaikeuttaa suomalaisten yritysten pääsyä mukaan jatkuvasti muuttuviin liiketalouden ekosysteemeihin
Globaalissa kilpailussa Suomen korkea kustannustaso ja joustamattomat työmarkkinat
aiheuttavat riskiä. Kiinan talous on merkittävä metallialan kannalta ja siinä on epävarmuuksia tällä hetkellä. Energian edullinen hinta hidastaa energiainvestointeja ja metallialan tuotteiden kysyntää. Monilla markkina-alueilla on kilpailua rajoittavia, omaa kotimaista tuotantoa turvaavia menettelyjä, jolloin ulkomainen toimija on erilaisten tulli- ja
viranomaislupien ja maksujen takia kilpailullisesti epäedullisessa asemassa.
Suomalaiset ovat usein liian sinisilmäisiä. Monilla ulkomaisilla toimijoilla on erilainen
moraalikäsitys; kopiointi on sallittua tai jopa ihailtua, jolloin suomalaisen toimijan ensimmäinen toimitus jää samalla viimeiseksi. Oikeusprosessien hitaus, kalleus tai mahdottomuus karsii tehokkaasti vientiponnisteluja kopiointia harjoittaviin kohteisiin. Viimeisen
maksuerän saamisen vaikeus; toimituksista keksitään keksimällä jokin puute, johon vedoten viimeistä maksuerää ei makseta, jolloin koko toimitus muuttuu tappiolliseksi –
kaupan kate jää saamatta.
Maakunnan toimijoista nousevia riskejä: Pääsevätkö maakunnan metallialan pkyritykset mukaan kansainvälisiin liiketalouden ekosysteemeihin. Toimijoilla on hitautta
hyödyntää ja investoida uusimpiin teknologioihin.
Monilla maakunnan metallialan yrityksillä on pelkästään alihankintaan perustuvaa toimintaa ja kovin vähän tai ei lainkaan omia tuotteita. Toimijoilla ei ole laatujärjestelmiä
tai ne ovat puutteellisia. Monilla yrityksillä on käsillä sukupolvenvaihdokset joiden onnistumiset ovat epävarmoja.
Metallialaa vaivaa myös pula osaavista työntekijöistä. Markkinointi- ja myyntivalmiudet
uusille mahdollisille asiakkaille vieraille kulttuuri- ja kielialueille koetaan epämukavaksi
eikä siihen ole riittäviä resursseja eikä valmiuksia; kielitaito on heikko, esitteet ja kotisi-
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vut puutteellisia, asiakaspalvelu on heikkoa. Omasta toiminnasta ei pystytä kertomaan
muuta kuin konekanta ja hallin pinta-ala. Toiminnan jatkuvuuden osoittaminen on vaikeaa ja vierasta.
Varautumistoimenpiteitä metallialan pk-toimijoille:
Huolehditaan alan toimijoiden verkostoitumisesta tuotekehityksessä, tuotannossa ja
myynnissä.
Tuetaan toimijoiden erikoistumista ja kansainvälistymistä sekä edistetään vientiä erityisesti Keski-Euroopan markkinoille.
Edesautetaan yritysten myyntiä ja sukupolvenvaihdosten toteutumista.
Hyödynnetään digitalisaation ja tuotantoautomaation mahdollisuuksia kaikissa prosessin
vaiheissa.
Houkutellaan alueelle työvoimaa ja nostetaan henkilöstön myynti- ja markkinointiosaamisessa.

Venäjäriippuvaisten toimijoiden riskejä
Globaalista toimintaympäristöstä nousevia riskejä: Öljyn hinnan alhaisuus, ruplan kurssin heikentyminen, inflaation kasvu ja rahoituksen saatavuuden heikentyminen on vaarassa johtaa Venäjän talouden romahdukseen. Tämä suistaisi maan poliittiseen sekasortoon, levottomuuksiin ja hidastaisi pitkäksi aikaa maan kehittymistä ja yhteistyösuhteiden syventymistä länsimaiden kanssa.
Pakotteet ja Venäjän pyrkimys oman tuotannon lisäämiseen omaa tuotantoa suosimalla
vähentää edelleen vientiä Venäjälle. Venäjän poliittisen tilanteen epävarmuus vähentää
ulkomaalaisten halukkuutta investoida Venäjälle ja myös Venäläisten investointihalut
Suomeen hiipuvat, kun euro on kallis suhteessa ruplaan.
Pakolaisvirtojen pelätään vielä kärjistävän entisestään Venäjän ja Suomen kanssakäymistä rajan ylitse. Riskinä on myös Venäjän verkkokaupan rajoittaminen verotuksella ja tullimenettelyillä.
Maakunnan toimijoista nousevia riskejä: Riskinä on liiallinen panostaminen Venäjän varaan maantieteellisen sijainnin vuoksi. Maakunnan elinkeinopoliittinen asemointi rakentuu pitkällä aikavälillä Venäjän varaan. Jos Venäjän elpyminen ei ala, täytyy elinkeinopolitiikan lähtökohdat käydä uudestaan maakunnassa lävitse. Toisaalta pitkällä tähtäimellä
Venäjän talous varmasti elpyy ja riskinä on, että nyt laiminlyödään suhteiden hoito Venäjälle. Onko maakunnan Venäjästä riippuvilla toimijoilla varautumissuunnitelmia ja kantokykyä odottaa Venäjän talouden elpymistä? Maailma palaa aikanaan raiteilleen, mutta
ovatko toimijat enää olemassa? Logistiikan osalta viennin vähentyminen Venäjälle vähentää kauttakulkulogistiikkaa maakunnan kautta.
Varautumistoimenpiteitä Venäjäriippuvaisille toimijoille:
Suomalaisen verkkokaupan kehittäminen Venäjälle.
Transitoliikenteen lisääminen BRIC-maihin.
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Panostaminen terveysturismiin ja koulutusvientiin olisivat toimivia alueita tässä heikossa
tilanteessa.
Koulutettujen asiantuntijoiden houkuttelu Venäjältä seudulle.
Matkailijoiden houkutteleminen Suomeen Turkin ja Egyptin matkojen sijaan.

3.2.2 Yleiset riskit
Prosessin aikana keskityttiin työstämään rakennemuutoksen riskejä toimialoittain. Prosessissa nousi esille kuitenkin paljon yleisiä maakuntaa uhkaavia riskitekijöitä, jotka eivät
sinällään liity mihinkään tiettyyn toimialaan. Euroopan ja erityisesti Suomen yleinen taloustilanne on hyvin huolestuttava. Suomen kokonaiskasvu pysyy nollan tuntumassa,
vienti supistuu, velkaantuminen jatkuu, yritysten toimintaylijäämä supistuu, kulutuskysyntä kasvaa vain heikosti ja kustannuskilpailukyky kehittyy heikosti. Investoinnit ovat
vähentyneet Suomessa jo useiden vuosien ajan. Tuotannollinen pääomakanta on kääntynytkin jo laskuun eli Suomessa investoinnit tuotannolliseen pääomaan eivät ole riittäneet kattamaan edes pääoman kulumista. Vähäinen investointi Suomeen ja Kymenlaaksoon uhkaa monien toimialojen työpaikkakehitystä. Uudet työpaikat syntyvät niihin
maihin, joihin investoinnit kohdistuvat. Suomen investointien ja viennin uhkana on kansainvälisen kysynnän entistä epävarmempi kehitys. Kotimaassa talouspolitiikka ja palkkaratkaisut nähdään suurimpina riskitekijöinä.
Ammatillisesta ja ammattikorkeakoulutasoisesta koulutuksesta karsiminen uhkaa alueen
osaajien saatavuutta, kun nuoret muuttavat opintojen perässä muualle. Kymenlaaksolaisissa yrityksissä yleisenä uhkana on yritysten jatkajien löytäminen yrittäjien ikääntyessä.
Yrityksillä ei ole riittävästi valmiuksia ja tahtoa kansainvälistyä, mikä uhkaa yritysten kykyä päästä mukaan globaaleihin arvoketjuihin ja ekosysteemeihin. Maakunnassa on paljon yrityksiä joiden päätöksenteko on muualla kuin maakunnassa. Tämä tuo epävarmuutta maakuntaa koskevien yksiköiden tulevaisuudesta.

3.3 Kuvaus toimista, joita voidaan käynnistää maakunnan eri osissa
muutosjoustavuuden parantamiseksi
Skenaarioiden varautumissuunnitelmat
Skenaariotyössä laadittiin skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet ja
jokaiselle skenaariolle varautumissuunnitelmat. Vuonna 2014 keväällä Venäjän Krimin
valtaus ja siitä lähtenyt pakotekriisi vei maailmaa Kymenlaakson skenaarioissa vahvasti
kolmannen skenaarion ”taiturointia kuilun partaalla” suuntaan. Kevään aikana skenaarioiden tekemisestä vastannut maakunnallisista toimijoista koostunut ryhmä kävi varautumissuunnitelmat lävitse ja päivitti maakunnan kehittämisen linjauksia tilanteeseen sopiviksi.
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Kuvio d.
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4. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia
Rakennemuutoksen negatiivisia vaikutuksia voidaan keventää monipuolistamalla aluetalouden rakenteita, kehittämällä yhteistoimintaa sekä koulutus-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Älykkään erikoistumisen strategia on paikkasidonnainen räätälöity talouden muutosprosessi, joka perustuu alueen olemassa oleviin tunnustettuihin vahvuuksiin,
kilpailuetuihin ja huippuosaamispotentiaaliin. Strategia keskittää tukitoimenpiteet ja investoinnit alueellisiin painopisteisiin ja haasteisiin. Strategia tukee sekä teknologisia että
käytännönläheisiä innovaatioita ja pyrkii edistämään yksityisen sektorin investointeja.
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa on arvioitu toimintaympäristön
muutosten vaikutuksia maakunnan elinkeinoelämään ja sen kehittämiseen. Strategiassa
on kuvattu maakunnan liiketalouden ekosysteemit ja tunnistettu ne kehittämisalueet ja
niille luotavat innovaatioalustat, joilla yrityksen pystyisivät vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeissa tapahtuviin muutoksiin uudistaen vanhoja tuotteitaan ja
palvelujaan sekä kehittämään uusia tuotteita vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. Tämä on pidemmällä aikajänteellä tehokasta varautumista ja valmistumista toimialoja
mahdollisesti kohtaavaan rakennemuutokseen.
Maakunnan älykkään erikoistumisen kolme kärkialaa ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio.
Logistiikka: Kymenlaakson turvallisuusosaaminen meriliikenteessä ja satamatoiminnoissa on kansainvälistä huipputasoa. Älylogistiikka on keino toiminnan tehostamiseen.
Älykkään erikoistumisen tavoitteena on kytkeä digitalisaation avulla satamat, logistiikkatoimijat ja multimodaaliterminaalit aktiivisemmin ja tiiviimmin osaksi Eurooppalaista
ydinliikenneverkkoa /TEN-T).
Biotalous: Maakunnan metsäteollisuusosaaminen ja teollisuuden sivuvirrat luovat pohjan bio- ja kiertotalouden kehittämiseen etenkin teollisuuden näkökulmasta. Bio- ja jäteenergian hyödyntäminen on Kymenlaaksossa korkealla tasolla. Uusia mahdollisuuksia on
mm. metsäteollisuuden sivuvirtoihin liittyvä resurssitehokas hyödyntäminen ja jalostus
(kemiantuotteet, polttoaineet, mikrokiteinen selluloosa) sekä räätälöidyille, älykkäille ja
kierrätettäville pakkausinnovaatioille (uudenlaisen kartongin tuotanto ja digitaaliset
pakkaukset).
Digitalisaatio: Kymenlaaksossa on merkittävää peliohjelmointi-, kyberturvallisuus- ja datakeskusosaamista, jota hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä voidaan vastata nykypäivän haasteisiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on synnyttää maakuntaan avoin kyberturvallisuusverkosto ja osaamiskeskittymä, jossa kyberturvallisuuspalvelujen ja koulutuksen (erityisesti pelillistetyn kyberturvallisuuden koulutus) tapahtuu yhdessä yritysten kanssa.
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Kymenlaakson digitalisaation alakärki on digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa, matkailussa sekä terveydessä ja hyvinvoinnissa. KymRIS-strategian luonnos on
kokonaisuudessaan liitteenä 3.

5. Rakennemuutoksen hallinnan mallin kuvaus
Alueellisten elinkeinoyhtiöiden, kuntien, maakunnallisten liittojen ja ELY-keskusten sekä
muiden viranomaisten, yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tulee varautua äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksiin ennaltaehkäisevällä yhteistoiminnalla.
Joustavat rakenteet ja asenteet muutoksen kohtaamiseen on luotava etukäteen. Kaakkois-Suomessa äkillisen rakennemuutoksen hoidossa on otettu käyttöön seuraava ”itsearviointimalli”, jota on tarkoitus koko ajan kehittää ja jalostaa:











Käytännössä seudullisille elinkeinoyhtiöille on Kymenlaaksossa muodostunut
keskeinen rooli toiminnan käynnistyksessä ja koordinaatiossa.
Työryhmän perustaminen toimenpiteiden suunnittelua ja koordinointia varten.
Työryhmä koostuu ELY-keskuksen, TE-toimiston, maakunnan liiton, seudullisen
elinkeinoyhtiön, kunnan, yrityksen työnantajan ja työntekijöiden edustajista.
Työryhmään voidaan kutsua tarpeen mukaan myös esim. Finnveran edustaja.
TE-toimisto käynnistää asianomaisessa yrityksessä palvelupisteen palvelemaan
irtisanomisuhan alaisia työntekijöitä.
Yritys ja työntekijäjärjestöt sopivat osana yt-menettelyä yrityksen osallistumisesta muutosturvatoimenpiteisiin, joiden sisältönä on esimerkiksi koulutustukea, mahdollisuus työpaikan hakuun työajalla, työterveyshuoltoon liittyviä järjestelyjä sekä tukea yritystoiminnan käynnistymiseen.
TE-toimisto, yritys, seudullinen elinkeinoyhtiö ja ELY-keskus järjestävät eri aihealueita käsitteleviä infotilaisuuksia työttömyysuhan alaisille työntekijöille.
TE-toimisto järjestää tarpeen mukaan työllisyyskoulutusta ja kannustaa työttömäksi jääviä myös omaehtoiseen koulutukseen.
Tyhjäksi jääneisiin tiloihin pyritään etsimään uusia toimijoita.
Seudullisen elinkeinoyhtiön on mahdollista tarvittaessa käynnistää ELYkeskuksen tai maakunnan liiton osittain rahoittamana hanketoimintaa uusien
yritysten löytämiseksi alueelle sekä alueella toimivien yritysten muutostarpeiden analysoimiseksi ja kehitystoiminnan edistämiseksi.

Kymenlaakson rakennemuutoksia ja niiden hallintaan liittyviä malleja on tarkasteltu laajemmin liitteenä 4 olevassa Rajukaasu-hankkeen raportissa.
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6. Suunnitelma AIKO-rahoituksen käytöstä
AIKO-rahoituksella on Kymenlaaksossa oma selkeä profiilinsa suhteessa muihin rahoituslähteisiin ja -instrumentteihin. Yhtä olennainen kysymys kuin se mitä rahoitetaan on se
miten rahoitetaan. AIKO-rahoitusta tullaan käyttämään älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin
kokeiluihin. Ne liittyvät KymRIS3-strategiaan, ja tukevat hallitusohjelman kärkihankkeita
– etenkin kilpailukyvyn vahvistamista elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitusformaattina käytetään soveltuvin osin maakunnan kehittämisrahan
toimintamallia.
Rahoitettavat toimenpiteet perustuvat kymenlaakson skenaarioihin sekä luvussa 2. esitettyyn resilienssianalyysiin. Luvussa 3. tunnistettujen riskitoimialojen ja –alueiden varautumistoimenpiteet ovat eräänlainen työkalupakki, josta valitaan kuhunkin eteen tulevaan tilanteeseen soveltuvat toimenpiteet ja kokonaisuudet. Tilanteen mukaan räätälöidään myös uusia toimenpiteitä.
Ensimmäiset, jo vuonna 2016 käynnistyviksi suunnitellut toimenpiteet ovat ryhmiteltynä
seuraavat:
Elinkeinorakenteen uudistuminen:
-

pk-yritysten systeemisyyden ja kokonaiskonseptien kehittäminen
uudentyyppisen start up -yritystoiminnan ja toimintamallien luominen

Kasvua ja kansainvälistymistä edistävät toimet:
-

markkinointimallien kehittäminen Euroopan merkittävien teollisuusmaiden markkinoille pääsemiseksi
Born Global yritysten synnyttäminen maakuntaan
kv-hankkeiden valmistelurahoitus

Työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut:
-

-

KymiRing -hankekokonaisuuden edistäminen (kilpa- ja harrastemoottoriurheiluradan ja raskaiden ajoneuvojen ajokoulutusradan toteuttaminen, telematiikkaan, automatiikkaan ja robotiikkaan sekä polttoaineisiin liittyvän tutkimuksen kehittäminen)
ennakoinnin ja siihen liittyvien yhteisten toimintamallien kehittäminen merkittävien
uusien avausten löytämiseksi
Kymenlaakson kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksien kohdistaminen suoraan
työllistämiseen / suunnittelu- ja käynnistysrahoitus. Varsinainen toimintarahoitus
tulee kuntien maksamasta työmarkkinatuesta. Asiasta on jätetty esitys oikeus- ja
työministeri Lindströmille.
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AIKO-rahoituksella on mahdollista reagoida joustavasti nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
Myös ELY-keskuksen yritystuet ovat joissakin tapauksissa käytettävissä nopeisiin toimenpiteisiin. Muut rahoitusinstrumentit sopivat käytettäviksi pidempivaikutteisten esim. alueen uudistumiseen tähtäävien hankkeiden rahoittamiseen, koska hankehakuja
järjestetään harvemmin ja päätösprosessit vievät aikaa. Usein varsinaiset hanketoimenpiteet voivatkin käynnistyä vasta vuosienkin kuluttua tarpeen syntymisestä. AIKOrahoitus on ratkaisu etenkin tähän ongelmaan.
Kymenlaakso on viimeisen kymmenen vuoden aikana kärsinyt voimakkaimmin rakenteellisesta muutoksesta. Kuitenkin erilaiset valtion ja EU:n tuet kohdistuvat huonosti
maakuntaan. Maakunnan toimijat asettavatkin ERM-rahoitukselle suuria odotuksia.
Kymenlaakson keskeisten ERM-toimenpiteiden rahoittaminen edellyttää valtiolta vähintään n. puolen miljoonan euron vuotuista rahoituspanosta.
Hankkeiden omarahoituksesta vastaavat etenkin seudulliset elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset ja kunnat. Lisäksi yritykset osallistuvat rahoitukseen hankekohtaisesti.

Liitteet:
- Liite 1. Varautumissuunnitelman prosessikaavio
- Liite 2. Lähdeluettelo
- Liite 3. KYMRIS3-strategia
- Liite 4. Rajukaasu-hankkeen raportti

