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Johdanto



Päivitystyön lähtökohdat
Kymenlaaksossa tehtiin laaja skenaariotyöskentely vuosina 2018-2019 maakuntauudistuksen 
valmistelun yhteydessä. Tällöin maakuntaan luotiin vuoteen 2040 ulottuvat skenaariot, jotka 
päivitettiin vuonna 2020 huomioimaan myös koronapandemian vaikutukset maakuntaan. 
Kymenlaakson kannalta odottamattomat kriisit saivat jatkoa vuonna 2022, kun helmikuussa 
Venäjän aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Tästä johtuen Kymenlaakson skenaariot 
päivitettiin vuoden 2022 kevään ja syksyn aikana huomioimaan maakunnan sodan myötä 
radikaalisti muuttunut toimintaympäristö.

Päivitystyön yhteydessä on kartoitettu Ukrainan sodan välittömät vaikutukset 
Kymenlaaksoon, hahmoteltu erilaisia Ukrainan sodan etenemisvaihtoehtoja ja analysoitu 
muuttuneen toimintaympäristön tuomia uusia mahdollisuuksia maakunnalle. Kaikkia 
Ukrainan sodan pidemmän aikavälin vaikutuksia ei kuitenkaan voida toistaiseksi täysin 
arvioida. Erityisesti Ukrainan sodan lopputulokseen ja sen vaikutuksiin kansainväliseen 
politiikkaan ja maailmanjärjestykseen liittyy suurta epävarmuutta. Suomen ja 
Kymenlaakson kannalta kyseessä on kuitenkin mullistava muutos aiempaan – tästä 
konkreettisimpina esimerkkeinä ovat idänsuhteiden romahdus ja  puolueettomuuspolitiikan 
hylkääminen Nato-jäsenyyden myötä. 

Päivitystyö pohjautuu vuonna 2019 julkaistuun skenaarioraporttiin sekä vuonna 2020 
siihen tehtyyn koronapäivitykseen1, Aiemmissa raporteissa kuvatut skenaariot on 
päivitetty nyky-ymmärryksen valossa. Muutoin vuonna 2019 julkaistut ja vuonna 2020 
päivitetyt skenaariot on säilytetty ennallaan. Skenaarioiden päivittämisessä on hyödynnetty 
laajasti asiantuntija-arvioita Ukrainan sodan vaikutuksista ja etenemisvaihtoehdoista.
Lisäksi Ukrainan sodan tilannekuvan ja skenaarioiden vaikutusten analysoimiseen järjestettiin 
kevään ja syksyn 2022 aikana kaksi työpajaa. Päivitysprosessista vastasi skenaarioihin 
erikoistunut konsulttitoimisto Capful.
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Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040, Soininvaara, I. & Ruokonen, H. Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys. 

Kymenlaakson skenaariotyöhön osallistettiin
laajasti eri sidosryhmiä. Skenaarioluonnoksia 
kommentoitiin ja skenaarioiden vaikutuksia 
arvioitiin eri tahojen ja asiantuntijoiden voimin 
kahdessa yhteisessä työpajassa. 

Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Projektiryhmään kuuluivat Kymenlaakson Liiton 
osallistujat Jussi Lehtinen, Pia Hurtta, Mia 
Hämäläinen, Lotta Vuorinen, Riitta Kallström lisäksi 
edustajat seuraavista yrityksistä ja organisaatioista: 
Kimmo Niemi (Kinno), Jyri Kylmälä (UPM), Timo 
Tidenberg (Stora Enso), Kari Jääskeläinen (Kymen 
Yrittäjät), Ville Kuitunen (HaminaKotka Satama), 
Juha Korhonen (Osuuspankki), Mirja Toikka (Xamk), 
Petri Tani (Eduko) ja Visa Niittyniemi (Kaakkois-
Suomen Ely-Keskus).

Kahteen työpajaan osallistui kuhunkin yli 50 
henkilöä alueen keskeisistä sidosryhmistä. 



Skenaarioiden lukuohjeet
Skenaariokuvausten avulla ei pyritä ennustamaan yksiselitteistä 
tulevaisuutta. Skenaariot eivät myöskään edusta liiton näkemystä toivottavasta 
tulevaisuudesta. Tavoitteena on ohjata ajattelemaan monipuolisesti ja 
johdonmukaisesti erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja siten 
parantaa edellytyksiä tulkita ajankohtaisia ilmiöitä sekä tehostaa toiminnan 
suunnittelua ja reagointikykyä. 

Tarkoitus ei ole valita yhtä skenaariota muiden joukosta asettamalla 
skenaarioita todennäköisyys-, toivottavuus- tai tärkeysjärjestykseen, vaan 
tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa 
todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista.

Skenaarioiden pohjalta on pyritty löytämään välttämättömiä toimenpiteitä, 
jotka Kymenlaakson tulee tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai niiden 
yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu. Skenaarioista riippumattomien 
välttämättömien toimenpiteiden lisäksi jokaisen skenaarion toteutumisen 
varalle on luotu varautumissuunnitelma, jotka antavat suuntaa sille, mitä 
Kymenlaakson alueella tulee painottaa, jos maailma muuttuu tietyn skenaarion 
kaltaiseksi. 

Antoisia lukuhetkiä!
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Kymenlaakson alueen toimijat, organisaatiot 
ja yritykset voivat hyödyntää Kymenlaakson 
toimintaympäristön skenaarioita 2040 omaan 
toimintaympäristöön tarkennettujen 
skenaarioiden luomisessa. 

Tarkennettuja skenaarioita voidaan puolestaan 
hyödyntää

• Nykystrategian kehittämisessä

• Varautumissuunnitelmien laatimisessa

• Strategisten vaihtoehtojen kehittämisessä sekä 
riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa

• Johdon strategisen näkemyksen uudistamisessa

• Toimintaympäristön seurannan kehittämisessä ja 
tehostamisessa

Tarvittaessa Capful auttaa skenaarioiden 
hyödyntämisessä ja jatkojalostamisessa juuri teidän 
organisaationne tarpeisiin.

Toimijan
• Uskomukset
• Kohtalonkysymykset
• Muutostekijät
• Menestystekijät

Skenaarioiden vaikutukset
• Mahdollisuudet ja riskit
• Nykystrategian muutostarpeet
• Välttämättömät toimenpiteet
• Varautumissuunnitelmat
• Toimintaympäristön seurannan 

kehittäminen ja tehostaminen

Toimijan skenaariotyön 
lähtökohdat
• Strateginen kysymys
• Tavoitteet, resursointi, jne.

Strategiset analyysit
• Toimialan ja toimijan nykytila-

analyysit

Tarkennetut skenaariot
• Toimijan tilanteeseen ja strategisiin 

kysymyksiin räätälöidyt skenaariot

Lisätiedonhankinta
• Nettikysely 
• Haastattelut
• Aineistoanalyysit

Referenssiskenaariot
• Lähtökohtana 

Kymenlaakson skenaariot 
2040

Tarkentaminen toimijan 
tilanteeseen
• Keskeiset logiikat  
• Muutostekijät

Kymenlaakson skenaariot 2040 – Hyödyntäminen referenssiskenaarioina
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Projektin eteneminen



© COPYRIGHT CAPFUL

Capfulin Ukrainan sodan etenemisen vaihtoehtoiset skenaariot 
Kymenlaakson skenaarioiden 2040 liikkeellepanevina voimina
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Skenaario 1:
Nopeasti ratkeava sota

Skenaario 2:
Sota pitkittyy 

Ukrainassa

Skenaario 3:
Laajentuva sota

Sotaan löytyy tai tulee nopea 
ratkaisu ja Ukrainan 

jälleenrakentaminen alkaa.
Venäjä kärsii pitkään 

luottamuspulasta.

Sota pitkittyy Ukrainassa. 
Venäjä pitkään maailmantalouden 

ulkopuolella, mutta Kiina tukee 
sitä.

Sota laajentuu Ukrainan 
ulkopuolelle.

BRIC-maat ja länsimaat 
blokkiutuvat vastakkain.

Päivitetyt skenaarioiden vaikutukset + varautumistoimenpiteet

Tilanne ennen Ukrainan sodan 
alkamista.

Muutokset skenaarioon
”Yhteisymmärryksen ehdoilla”

Muutokset skenaarioon
”Tehokkuuden armoilla”

Muutokset skenaarioon
”Yhteisöllisyyden vastuulla”Sodan jälkeiset maailmat
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Ukrainan sodan vaikutukset 
Kymenlaaksoon



TILANNEKUVA
VENÄJÄN UKRAINASSA 

ALOITTAMAN SODAN 
SEURAUKSENA

KYMENLAAKSON 
KEVÄÄN 2022 

ENNAKOINTI- JA 
SKENAARIOTYÖN 

TULOKSET

Kevään työskentelyn pohjalta olemme tunnistaneet seuraavat 
Ukrainan sodan lyhyen tähtäimen vaikutukset Kymenlaaksoon:

• Logistiikan haasteet ja mahdollinen meriliikenteen häirintä 
muodostavat vakavan uhan
• Kaikki logistinen liikenne Venäjän suuntaan loppuu
• Vaihtoehtoisten väylien merkitys kasvaa, jolloin raiteiden ja väylien 

kehittäminen ja ylläpito nousee erittäin tärkeäksi
• Maailmaa uhkaa ruokakriisi, ja huoltovarmuus ja elintarvikeomavaraisuus 

nousee keskiöön myös Suomessa
• Raaka-aineiden, polttoaineiden ja energian hinnat nousevat ja 

saatavuus heikkenee
• Energia-ala mullistuu nopealla aikataululla

• Vihreä siirtymä kiihtyy venäläisen fossiilienergian käytön loppuessa. 
• Uudet mahdollisuudet energian tuotannossa ja varastoinnissa 

hyödynnettävä, akkuklusteri Kymenlaakson vahvuutena
• Koulutussektorilla löydettävä uudet yhteistyökumppanit ja helpotettava 

osaajapulaa keskeisillä aloilla. Ukrainan mahdollinen jälleenrakentaminen 
avaa mahdollisuuksia koulutusviennille.



Ukrainan sodan vaikutukset Kymenlaaksoon
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Päivitystyön yhteydessä on tunnistettu useita sodan niin lyhyt- kuin
pitkäaikaisia vaikutuksia Kymenlaaksoon. Sodan seurauksena Venäjä on
menettänyt luottamuksen moneksi sukupolveksi eteenpäin. Taloudelliset ja
turvallisuuspoliittiset vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään.

Logistiikan ongelmat muodostavat kokonaisuudessaan merkittävän
haasteen Kymenlaakson alueelle. Sodan sytyttyä ja pakotteiden astuttua
voimaan kaikki logistinen liikenne Venäjän suuntaan on loppunut. Tämä johtaa
vaihtoehtoisten väylien merkityksen kasvuun, jolloin raiteiden ja väylien
kehittäminen ja ylläpito nousee erittäin tärkeäksi teemaksi. Toisaalta
Kymenlaakson rooli vaihtoehtoisten reittien tarjoajana voi myös kasvaa, kun
esimerkiksi Saimaan kanava sulkeutuu.

Suomen ollessa pitkälti riippuvainen Itämeren laivaliikenteestä, kaikenlainen
meriliikenteen häirintä muodostaa vakavan uhan Suomen turvallisuudelle ja
yhteiskunnan toiminnalle. Tällä olisi myös suoria vaikutuksia alueelle
HaminaKotka sataman näkökulmasta.

Ukrainan sodan aiheuttama maailmanlaajuinen ruokakriisi nousi myös
keskeisenä tekijänä esille. Huoltovarmuuden merkitys on ymmärretty
Suomessa aivan eri tavalla kuin ennen sotaa, ja pienryhmät korostivat
Kymenlaakson alueen elintarvikeklusterin merkitystä Suomen
elintarvikeomavaraisuuden tukemisessa.

Sodan myötä kiihtynyt maailmanlaajuinen raaka-aineiden, polttoaineiden ja
energian hinnannousu ja saatavuuden heikkeneminen on heijastunut
voimakkaasti myös Kymenlaakson alueelle. Tämä yhdistettynä
epävarmuuteen, pakotteisiin ja Venäjä-kaupan loppumiseen on heikentänyt
niin yleistä talouskehitystä kuin yritysten luottamusta ja edellytyksiä uusille
investoinneille.

Energia-ala tulee myös mullistumaan nopealla aikataululla. Venäläisen
fossiilisen energian käytöstä luopuminen tulee kiihdyttämään
voimakkaasti vihreää siirtymää koko Euroopassa, ja Kymenlaakson tulisikin
hyödyntää uudet mahdollisuudet energian tuotannossa ja varastoinnissa.
Erityisenä alueen vahvuutena on akkuklusteri, johon panostaminen on
elintärkeää. Akkuklusterin liittyy myös potentiaalisia haasteita, sillä tällä
hetkellä tehtaiden omistus ja akkuteknologia tulee Kiinasta, johon liittyy sekä
liiketaloudellisia että strategisia riskejä. Onkin syytä varmistaa, että
akkuosaamista ja työpaikkoja syntyy nimenomaan Suomeen.

Alueen tuulivoimakapasiteetti on tällä hetkellä myös vähäistä johtuen
tuulivoimaloiden aiheuttamasta häiriöstä Puolustusvoimien tutkille.
Päivitystyöhön osallistuneet sidosryhmät näkivät Nato-jäsenyyden voivan
tuoda ratkaisuja tähän tilanteeseen.

Koulutussektorilla on löydettävä kokonaan uudet yhteistyökumppanit
Venäjään suuntautuneen yhteistyön tilalle. Lisäksi on helpotettava
osaajapulaa keskeisillä aloilla. Toisaalta Ukrainan jälleenrakentaminen avaa
mahdollisuuksia koulutusviennille, ja esimerkiksi tarve jälleenrakentamiseen ja
materiaalien tuntemukseen on hyödynnettävä.

Työpajan keskusteluissa korostui myös yhteiskunnan resilienssin ja
kansallisen yhtenäisyyden merkitys haastavassa maailmantilanteessa.
Turvallisuus tulee nousemaan taas yhdeksi yhteiskunnan pääkohdaksi. Osana
tätä kehitystä kriittisestä infrastruktuurista on pidettävä huolta, erityisesti
vesi, energia ja logistiikka. Kyber- ja hybridiuhat tulevat luultavasti
lisääntymään, ja Kymenlaakso on hyvissä asemissa niihin vastaamiseksi.
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Skenaarioissa taustalla 
vaikuttavat trendit



SKENAARIOISSA TAUSTALLA VAIKUTTAVAT TRENDIT
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TURVALLISUUS Venäjän aloittama hyökkäyssota on nostanut 
kansallisen turvallisuuden useiden Euroopan 
maiden ykkösprioriteetiksi. Suomessakin 
turvallisuuden eri elementit ovat nousseet 
politiikan ykkösaiheeksi. Suomi on tehnyt 
historiallisen päätöksen hakea sotilasliitto 
Naton jäseneksi. Samalla yleisen 
maanpuolustustahto nousee ja yhteiskunnan 
turvallisuustoimijat aktivoituvat. 

VALTION 
VOIMAANTUMINEN

Ukrainan sodan ja koronakriisin aikana 
valtioiden rooli kansalaisten turvallisuuden 
takaajina on korostunut. Kansalaiset ovat 
pääosin myös suhtautuneet myönteisesti 
valtiovallan aktiivisiin toimiin näiden kriisien 
hallitsemiseksi. Ulkoisen uhan vallitessa 
kansalaisilla on taipumus hakea turvaa valtiosta 
ja johtajista. Pitkään jatkunut poikkeusaika voi 
vahvistaa valtioiden roolia myös pidemmällä 
aikavälillä.

VIHREÄ SIIRTYMÄ Venäjältä tulevan fossiilisen energian käytön 
alasajo Euroopassa tulee kiihdyttämään 
voimakkaasti vihreää siirtymää ja ohjaamaan 
investointeja kohti uusiutuvia energiamuotoja. 
Toisaalta ydinvoiman hyväksyttävyys saattaa myös 
parantua Euroopassa. Ilmastonmuutoksen 
vastainen kamppailu ja ekologisen kestävyyskriisin 
ratkaiseminen voi nousta sodan myötä jopa 
aiempaa suurempaan rooliin, vaikka hetkellisesti 
energiasaannin turvaaminen voikin vaatia 
saastuttavampien energiamuotojen, kuten 
turpeen, ottamista uudelleen käyttöön.

TALOUDEN
SHOKKI

Ukrainan sota on aiheuttanut merkittävän 
negatiivisen shokin talouteen. Pakotteiden 
vaikutukset, energian ja raaka-aineiden 
hinnannousut ja pelko konfliktin leviämisestä 
on kiihdyttänyt inflaatiota voimakkaasti ja 
heikentänyt talouskasvua. Stagflaation uhka on 
todellinen useissa maissa, millä voi puolestaan 
olla vakavia seurauksia kansalaisten elintasolle ja 
jopa maiden sisäiselle turvallisuudelle. Toisaalta 
sota voi kiihdyttää talouden muutosta 
reilumpaan ja kestävämpään suuntaan, jota on 
peräänkuulutettu jo jonkin aikaa niin aktivistien, 
poliitikkojen kuin elinkeinoelämän edustajienkin 
toimesta.

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040, Soininvaara, I. & Ruokonen, H. Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys. 



SKENAARIOISSA TAUSTALLA VAIKUTTAVAT TRENDIT
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HUOLTOVARMUUS Ukrainan sodan aiheuttaman ruoka- ja 
energiakriisin myötä kansallisen 
huoltovarmuuden merkitys on ymmärretty 
laajasti yhteiskunnassa. Erityisesti ruokaturva, 
kriittinen infrastruktuuri ja energiahuolto ovat 
kysymyksiä, joita mikään valtio ei voi sivuuttaa. 
Panostukset kotimaiseen ruoantuotantoon tulevat 
todennäköisesti lisääntymään, ja energiaratkaisuja 
tarkastellaan yhä enemmän huoltovarmuuden 
näkökulmasta. 

KANSAINVÄLISEN 
POLITIIKAN 

MURROS

Ukrainan sota on mullistanut Euroopan 
turvallisuusarkkitehtuurin, mutta sodalla on 
merkittäviä vaikutuksia myös globaaliin 
politiikkaan. Sota tulee todennäköisesti 
kiihdyttämään suurvaltakamppailua 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, sillä maat ovat 
yhä selvemmin konfliktin eri puolilla. Yhä 
useampi maa joutuu valitsemaan puolensa 
konfliktissa. Ukrainan sota kiihdyttää myös 
keskustelua Kiinan mahdollisista toimista Aasia-
Tyynenmeren alueella ja niihin varautumista.

LOGISTIIKAN 
HAASTEET

Ukrainan sota ja kiihtyvä suurvaltakamppailu ovat 
entisestään vaikeuttaneet globaalia logistiikkaa, 
jonka toimivuutta koronakriisi oli jo aiemmin 
heikentänyt huomattavasti. Sota on sulkenut 
länsimaiden lentoliikenteen Venäjän yli ja sulkenut 
Suomessa esimerkiksi Saimaan kanavan liikenteen. 
Suomen Nato-hakemuksen myötä syntyvä uusi 
Naton ja Venäjän välinen meriraja Itämerellä 
voi myös aiheuttaa komplikaatioita Itämerellä 
tapahtuvalle logistiikalle, joka on Suomen kannalta 
elintärkeä. Toisaalta Taiwaninsalmen kiristyvä 
tilanne ja Kiinan lisääntyvä sotilaallinen 
aktiivisuus lisää epävakautta Aasian merireiteillä. 

MAAILMAN-
TALOUDEN 

BLOKKIUTUMINEN

Ukrainan sodan myötä länsimaat ovat pyrkineet 
voimakkaasti eristämään Venäjän länsimaisesta 
talousjärjestelmästä. Venäjä-riskien 
realisoitumisen myötä aiempaa useammat 
länsimaat ja yritykset ovat alkaneet tarkastella 
kriittisemmin myös suhdettaan Kiinaan. On 
nähtävissä merkkejä siitä, että 
maailmantalous jakautuu aiempaa enemmän 
blokkeihin. Erityisesti EU:n ja Yhdysvaltojen 
muodostama länsiliittouma pyrkii vähentämään 
riippuvuuttaan Kiinasta. Tämä kytkeytyy 
laajempaan ”onshoring”-trendiin, joka näkyi jo 
presidentti Trumpin kaudella ja jota entisestään 
on vahvistanut Kiinan aiempaa haastavammaksi 
muuttunut toimintaympäristö.

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040, Soininvaara, I. & Ruokonen, H. Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys. 
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Päivitetyt 
skenaariokuvaukset
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Skenaario 1

Yhteisöllisyyden vastuulla
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Kiihtyvä 
kansainvälinen 

kamppailu, heikkenevä 
ilmasto ja lisääntyvät 
digitalisaation uhat 
Ukrainan sodan ja 

talouskriisin myötä

Paikallisten yhteisöjen 
rooli korostuu 

sisäänpäin kääntyvässä 
maailmassaKiina asettuu tukemaan yhä 

voimakkaammin Venäjää 
länsimaita vastaan

Ukrainan sodan aiheuttama 
talouskriisi ja pandemian 
jälkivaikutukset lisäävät  

köyhyyttä ja polarisaatiota

Eriarvoisuus, syrjäytyminen ja 
massatyöttömyys vaivaavat, ja 

talouskriisi pitkittyy 
systeemiseksi ongelmaksi

Globaalit muuttovirrat kiihtyvät 
ympäristöongelmien ja 

ruokakriisin myötä

Talouskriisi ja globaali 
epävarmuus heikentävät 

kestävyyskriisin ratkaisemiseen 
tähtääviä toimenpiteitä

Internet ja digitalisaatio 
noudattaa blokkien rajoja –
maailmassa ei ole avointa 

tiedonkulkua eikä 
maailmanlaajuista digitalouden 

sääntelyä. 

Kiina yrittää maihinnousua 
Taiwaniin, ja sota heikentää 

maailmantaloutta entisestään. 

Autoritääriset hallinnot 
rakentavat kiihtyvällä vauhdilla 

omia, muusta maailmasta 
eristettyjä digialustoja. 

Työnteon muutokset kiihtyvät

Uusi yhteisöllisyys, rauhallisen 
elämäntavan korostuminen 

vastavetona maailman 
myrskyille Pienempien yhteisöjen menestys 

ja monipaikkaisen asumisen 
lisääntyminen

Yhteiskunnan 
uudelleenjärjestyminen 
lokalisaation hengessä

SKENAARION ETENEMINEN
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YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA

Koronapandemia ja 
Ukrainan sota luovat 

merkittävän 
maailmanlaajuisen 

talouskriisin

Ukrainan sota ja pitkä 
talouskriisi kiihdyttää 
suurvaltakamppailua 

ja maailma blokkiutuu

Kansainvälinen yhteisö ei kykene 
riittävään yhteistyöhön 

ilmastonmuutoksen ja kestävyyskriisin 
vastaisessa kamppailussa, ja toimet 

jäävät riittämättömiksi

Yhteistyön puutteessa 
valtiot kääntyvät 

sisäänpäin, paikallinen 
yhteisöllisyys korostuu, 

ja globalisaatio on 
historiaa

SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT 

Maailmanpolitiikkaan syntyy selvästi 
kaksi kilpailevaa blokkia Kiinan ja 
Yhdysvaltojen ympärille, ja EU 
vähentää voimakkaasti Kiina-
riippuvuuttaan

20402022 2030
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LOPPUTILANNE 2040 / YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA
POLITIIKKA JA TALOUS
Ukrainan sota on aloittanut myrskyisän ajan maailmassa. 
Pitkään jatkuva konflikti on lisännyt jännitteitä globaalisti, ja 
maailmanpolitiikkaa määrittelee yhä enemmän blokkien 
välinen kamppailu Yhdysvaltojen johtaman lännen ja Kiinan ja 
Venäjän johtamien autoritaaristen maiden välillä. Konfliktien 
aika on aiheuttanut merkittävän ja pitkäkestoisen 
talouskurimuksen, joka vaikuttaa vielä 2040 –luvulla. 
Maailmantalouden ahdinko ruokkii entisestään epävakautta ja 
sisäpoliittista kuohuntaa. Ukrainan sodasta alkanut globaali 
ruokakriisi aiheuttaa levottomuuksia erityisesti globaalissa 
etelässä, mutta myös eräissä Euroopan maissa. Nationalismin 
nousu ja talousvaikeudet ovat kurittaneet myös EU:n 
yhtenäisyyttä. Euroopan ja Venäjän välillä on uusi 
rautaesirippu. Valtiot suojelevat kotimaista tuotantoa 
suojatullein ja pakottein, erityisesti oman blokkinsa 
ulkopuolisilta mailta. Kauppa ja yhteistyö Venäjän suuntaan 
on loppunut kokonaan, ja Kiina-kauppa on vähentynyt. 

Logistiikan haasteet ovat kärjistyneet Ukrainan sodan 
myötä kriittisiksi. Geopoliittiset jännitteet ja kauppasodat 
ovat sulkeneet pysyvästi vanhoja reittejä Venäjälle ja Kiinaan. 
Meriliikennettä on jouduttu korvaamaan kumipyörillä, ja 
polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti. 
Logistiikka-alan toiminta on supistunut pysyvästi. 
Globalisaation suunnan kääntyminen aiheuttaa haasteita 
lentoyhtiöille ja niiden tukitoiminnoille, ja Suomi on 
menettänyt kilpailuetunsa ”porttina itään”. Liikkumisen ja 
nopean logistiikan kustannukset kasvavat merkittävästi. 
Globaalit tuotantoketjut kriisiytyvät, ja paikalliset 
tuotantoverkostot nostavat merkitystään. Teollisuuden 
raaka-aineiden ja puolivalmisteiden saatavuus heikkenee 
maailmalla, ja lähituotanto yleistyy. Kotimaisen 
infrastruktuurin ja yritysekosysteemien tärkeys huomataan. 
Heikko maailmankaupan vetovoima laskee myös 
biotaloustuotteiden vientiä ja hintoja. 

Kotimainen kysyntä ei pidä kotimaista tuotantoa täysin 
pystyssä, vaikka huoltovarmuutta on alettu korostaa 
aiempaa enemmän päätöksenteossa. Paikallisruoan 
tuotanto ja jalostus kuitenkin vahvistuvat ja maakuntien 
merkitys maataloustuotteiden tuottajana kasvaa. Globaalilla 
tasolla sodista ja geopoliittisista jännitteistä johtuva 
ruokakriisi on ajanut köyhiä ja keskituloisia maita ahdinkoon.

Heikossa taloustilanteessa vihreään siirtymään ei saada 
riittävästi resursseja, mikä johtaa hinnannousuihin ja 
ajoittain jopa energian säännöstelyyn. Toisaalta globaalin 
yhteistyön puute ajaa valtioita ja blokkeja tekemään omia, 
osaoptimoituja ratkaisujaan kestävyyskriisin ratkaisemiseksi, 
mutta tulokset jäävät parhaimmillaankin hajanaisiksi. 

HYVINVOINTI JA VÄESTÖ
Globaalin yhteisön ongelmat ja esimerkiksi merkittävät 
tietomurrot terveysalan yrityksissä sekä kansallisissa 
järjestelmissä pakottavat valtiot ottamaan entistä 
vahvemman roolin tiedonhallinnassa. Kansainvälinen 
yhteistyö heikkenee, ja autoritääriset valtiot keskittyvät 
kehittämään omia internet-järjestelmiään. Internet ja 
digitalisaatio noudattavat blokkien rajoja, ilman avointa 
tiedonkulkua tai yhteistä sääntelyä. Monet suhtautuvat 
skeptisesti tietojensa hallintaan ja teknologiaan Eri 
viiteryhmien ääriajattelu vahvistuu. Ihmisten epäluulo 
teknologiaa kohtaan heikentää digitaloutta, mutta Suomi 
tekee suuria panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekee 
Natossa tiivistä yhteistyötä Viron kanssa aiheen tiimoilta. 
Alalle tulee paljon opiskelijoita ja syntyy uusia työpaikkoja. 
Vastaiskuna teknologian epäilyttävälle kehitykselle 
ihmiskontaktien tärkeys sekä sosiaalisten tilanteiden 
kaipuu korostuvat. Hoivapalvelut työllistävät suuren osan 
työikäisistä. Heikossa taloustilanteessa ja yhteisöllisyyden 
korostuessa varman toimeentulon takaavien palvelu- ja 
hoitoalojen houkuttelevuus on parantunut. 
Palveluliiketoiminta kasvaa erityisesti kaupunkikeskuksissa.

Pitkittynyt talouskriisi ajaa yhteiskunnan leikkauspolitiikan 
tielle. Hyvinvointivaltiota ei kyetä rahoittamaan julkisin 
varoin. Universaaliuden periaate terveydenhuollossa poistuu. 
Kolmas sektori ottaa vastuuta palveluiden järjestämisestä 
vapaaehtoistoiminnan lisääntyessä. 

Uusia kumppanuusratkaisuja ja innovaatioita syntyy 
alueellisten organisaatioiden, yritysten ja kansalaisten välille.
Lähiyhteisöjen, kuten perheiden rooli kasvaa merkittävästi. 
Osa alueista kykenee paremmin kustantamaan merkittävästi 
lisääntyvät hoivapalvelut, toiset taas eivät. Kansalaisten 
terveyserot kasvavat eri alueiden ja väestöryhmien välillä. 
Syrjäytyneiden määrä lisääntyy.

YMPÄRISTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
Heikon taloustilanteen vuoksi panostusta 
liikenneinfrastruktuuriin vähennetään ja keskusten sisäisten ja 
niiden välisten yhteyksien kehittäminen on entistä enemmän 
alueiden ja kaupunkien vastuulla. Suomen ja Venäjän 
välinen rajaliikenne on käytännössä olematonta ja 
Venäjältä tulevat matkustajavirrat vähenevät voimakkaasti.

Kaupunkien menestyksen rinnalla myös pienemmät 
kylämäiset yhteisöt menestyvät. Koronaviruspandemian 
aikana yleistynyt monipaikkainen työskentely jää pysyväksi 
toimintamalliksi. Lokaalien yhteisöjen korostuminen tukee 
entisestään monipaikkaisuutta. Yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän paikallistuminen vähentää ihmisten ja 
tavaroiden liikkumisen merkitystä. Muuttoliike maaseudulta 
pois hidastuu.

Ilmastonmuutos kiihtyy ja sään ääri-ilmiöt pahenevat. 
Lisääntyvä ilmastopakolaisuus kiihdyttää maahanmuuttoa,
ja paikallisten yhteisöjen ja kolmannen sektorin merkitys 
kotouttamisessa korostuu.18
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Tehokkuuden armoilla
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Globaalit 
valtakamppailut 

raaistuvat, ja 
demokraattisten 
maiden asema 

heikkenee. 
Valtiojohtoiset 
teknologiajätit 

hallitsevat 
tuotantoketjuja

Etenkin pienemmät valtiot 
joutuvat kilpailemaan 

entistä voimakkaammin 
pärjätäkseen. 

Tehokkuusvaatimukset 
levittyvät yhä laajemmin 

kaikille yhteiskunnan osa-
alueille.

Kiina ottaa teknologisen 
kehityksen edelläkävijän 
roolin, ja sen investoinnit 
Eurooppaan ja Suomeen 

kasvavat.

Ukrainan sota heikentää 
länttä, joka joutuu 

panostamaan 
puolustukseen talouden 

kehittämisen sijasta.

Yhdysvallat vajoaa 
sisäpoliittiseen kaaokseen

Kriisin selättäminen vaatii 
hyvinvointivaltioissa kipeitä 

leikkauksia ja tehostamistoimia

Kilpailu kovenee 
yhteiskunnassa, ja 

eriarvoisuus lisääntyy 
voimakkaasti. 

Vanheneva ja sairas Eurooppa 
uhkaa jäädä jälkeen muista 

ilman merkittäviä panostuksia

Uudet teknologiset 
innovaatiot määrittelevät 
suurta osaa tuotannosta

Tehokkuus määrää yhteiskunnan 
kehittämistoimia, keskittyvä aluekehitys 

kiihtyy

Julkiset resurssit 
hupenevat

Valtiojohtoiset teknologiajätit 
tuovat tehokkuutta 
yksilönvapauksien 

kustannuksella.
Globaali kilpailu 

huippuosaajista kiihtyy 
entisestään

Hyvinvointiyhteiskunnan 
asteittainen rappeutuminen 

talouskriisin vuoksi

Kiina onnistuu 
tasapainottelemaan 

Ukrainan sodan 
ulkopuolella, ja sen talous 

kasvaa.

Suomessa ja Euroopassa 
joudutaan hyväksymään 
kiinalaisten investointien 
myötä tulevat rajoitukset 

sananvapauteen ja yksilön 
oikeuksiin.

TEHOKKUUDEN ARMOILLA
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SKENAARION ETENEMINEN

Ukrainan sodan 
pitkittyminen heikentää 
merkittävästi Venäjää, 
EU:ta ja Yhdysvaltoja

Kiina vahvistuu Ukrainan sodan 
myötä entisestään, ja sen 
investoinnit talouskriisistä 

kärsivään Suomeen ja 
Eurooppaan kasvavat

Yhdysvaltojen 
demokratia taantuu ja 

maa vajoaa 
kaaokseen 
lisääntyvän 

polarisaation myötä

Autoritäärisyys ja 
datapohjainen 

tehokkuusajattelu vakiintuu 
myös länsimaissa, 

demokratian ja 
yksilönvapauksien 

kustannuksella

SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT 
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LOPPUTILANNE 2040 / TEHOKKUUDEN ARMOILLA

POLITIIKKA JA TALOUS
Pitkittynyt Ukrainan sota on kurittanut eurooppalaisia valtioita 
ja jättänyt pysyviä harmaita pilviä niiden talouden ylle. EU:n 
yhtenäisyys rakoilee pysyvästi sodan kustannusten 
laukaisemana. Kiina onnistuu tasapainottelemaan konfliktin 
ulkopuolella, ja sen talous kasvaa koronan aiheuttamista 
epävarmuuksista huolimatta. Kiinan asema vahvistuu, ja se 
kaappaa taloudellista vaikutusvaltaa Euroopassa strategisin 
yritysostoin ja investoinnein. Hajanainen ja sodan 
talousvaikutuksista kärsivä Eurooppa ei pärjää, ja USA 
keskittyy sisäisten ristiriitojensa hoitoon. Kiinan johtama 
autoritääristen valtioiden koalitio kykenee toimimaan 
yhteistyössä hajanaista länttä vastaan. Tehokkuus ja 
tuottavuus ohjaavat alueiden kehitystä kilpaillessa harvoista 
investoinneista. Nopea teknologinen kehitys hyödyttää 
etenkin investointikykyisiä aasialaisia valtioita, ja Kiina 
nousee selvemmin teknologian edelläkävijäksi. Suuri osa 
yksilöiden ja organisaatioiden tuottamasta datasta keskittyy 
valtiojohtoisten teknologiajättien haltuun aiheuttaen 
jännitteitä, ristiriitoja ja konflikteja maiden välille.

Pakon edessä Euroopan maat, myös Suomi, ovat 
joutuneet avaamaan uudestaan logistiikkareittejä 
Venäjälle. Kansainvälisen tuotannon logistiikka on yhä 
nopeammin liikkuva kokonaisuus, jossa lentoliikenteellä 
on tärkeä sijansa. Autonomisten ratkaisujen yleistyessä 
teknologiayritysten rooli alalla kasvaa ja työvoiman tarve 
laskee. Ukrainan sodan kiihdyttämä vihreä siirtymä synnyttää 
biobuumin, ja biopohjaisia tuotteita arvostetaan ja niiden 
ympärille muodostuu monimuotoista liiketoimintaa, uutta 
työtä ja vahvoja ekosysteemejä. Suomalaisilla yrityksillä ei 
ole kuitenkaan kykyä tehdä tarvittavia investointeja. 
Omistus keskittyy pääasiassa kiinalaisille yrityksille, jotka 
kiinnostuvat biotalousalasta ja sen raaka-aineista ja hankkivat 
omistukseensa olemassa olevia tehtaita.

Myös akkuala toimii kiinalaisten investointien ehdoilla, ja 
teknologia ja omistus pysyy kiinalaisten hallussa. 
Suomalaisten vientimarkkinat ovat suuntautuneet entistä 
voimakkaammin kohti itää, mutta rooli alihankintaketjuissa 
on supistunut vähemmän osaamisintensiivisiin osiin.  

Vihreä siirtymä on kohdannut haasteita, ja useat Euroopan 
maat ovat livenneet yhteisestä linjasta ja ostavat edelleen 
autoritaaristen maiden fossiilista energiaa. Vahvat valtiot 
tekevät yhteistyötä teknologiajättien kanssa kestävyyskriisin 
ratkaisemiseksi, ja yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden 
toiminnan kestävyyttä valvotaan yhä enemmän teknologian 
avulla.

HYVINVOINTI JA VÄESTÖ
Julkisten talouksien haasteet ja heikkenevät huoltosuhteet 
pakottavat tehokkuuden ja tuottavuuden 
ylikorostumiseen. Lännessä hyväksytään kiinalaisten 
investointien myötä tulevat rajoitukset sananvapauteen ja 
yksilön oikeuksiin. Teknologiajätit tekevät tiiviisti yhteistyötä 
viranomaisten kanssa datan hyödyntämisessä, mikä lisää 
tehokkuutta, mutta heikentää yksilön suojaa. Automatisointi 
etenee useilla aloilla ja tekoälyn avulla suoritetaan entistä 
haastavampia tehtäviä. Suomen digitalous kukoistaa 
teknologiajättien syleilyssä, kun osaajia tarvitaan voimakkaasti 
kasvavan datatalouden palvelukseen. 

Teknologia-alan koulutuksen suosio nousee voimakkaasti. 
Suomen koulutustaso ei kuitenkaan kokonaisuudessaan pysy 
kehityksen tahdissa, johtaen työmarkkinoiden 
polarisaatioon ja tuloerojen kasvuun. Huippuosaajista 
kilpaillaan verisesti, ja koulutusta pyritään jatkuvasti 
joustavoittamaan. Toisaalta matalapalkka-alat eivät vedä 
työntekijöitä, mikä pakottaa valtiota toteuttamaan esimerkiksi 
sote-palvelut aiempaa tehostetummin. Pienempien alueiden 
oppilaitosten on vaikea houkutella opiskelijoita.

Talouskriisi sekä hyvinvointipalveluiden ongelmat ovat 
aiheuttaneet merkittävää sosioekonomista polarisaatiota. 
Yksilön hyvinvointi on suurissa määrin riippuvaista 
sosiaalisesta asemasta ja varallisuudesta. Yksittäiset kuluttajat 
joutuvat ottamaan kasvavissa määrin vastuuta omasta 
hyvinvoinnistaan. Myös yksityisen sektorin merkitys kasvaa, ja 
tekoäly, vakuutukset sekä personoidut ratkaisut korostuvat 
terveydenhoidossa. 

YMPÄRISTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
Koronaviruksen ja eristäytymisen ajan jälkeen ihmiset 
kaipaavat yhä enemmän kaupunkien palveluita ja läheisyyttä.
Työntekijät ovat myös entistä riippuvaisempia kaupunkien 
työmarkkinoista. Kaupungistuminen etenee vauhdilla, mutta 
muuttoliikettä kohdistuu myös pienempiin kaupunkeihin. 

Etätyöskentelyn mahdollistavien teknologioiden 
kehityksen myötä lisääntynyt monipaikkainen työ ei 
kuitenkaan pelasta kuihtuvia alueita, vaan innovatiiviset 
luovan alan työpaikat keskittyvät tiettyihin sijainteihin. Työ- ja 
opiskelumahdollisuudet ovat keskittyneitä suurkaupunkeihin 
ja osaajat muuttavat kasvavissa määrin myös Suomen 
ulkopuolelle. Moniin pienempiin keskuksiin luodaan kuitenkin
mahdollisuuksia monipaikkaiseen työntekoon. 
Verotusjärjestelmän uudistusten puuttuessa asukkaat 
maksavat kuitenkin kuntaveroa edelleen vain yhteen kuntaan. 

Suomessa panostetaan erityisesti digitaaliseen 
infrastruktuuriin, kaupunkien väliseen raideliikenteeseen ja 
maayhteyksiin kansainvälisen liikenteen lentoasemille. Myös 
Aasian valtioiden intressit Suomen logistiikkaan lisääntyvät 
ja etenkin Kiina sijoittaa suomalaisiin 
infrastruktuurihankkeisiin, kuten Helsinki-Tallinna tunneli, 
Rantarata, Suomenlahden seudun satamat.

21
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Yhteisymmärryksen ehdoilla
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Yhteiskunnat kohtaavat 
ongelmia talouden 

pitkittyneen taantuman, 
ekologisen kestävyyskriisin 

sekä alueellisen epätasa-arvon 
selättämiseksi. EU-tason 

yhteistyö sekä kansallinen 
konsensus auttavat luomaan 

ratkaisuja

Lisääntynyt kansallisen 
yhteenkuuluvuuden tunne 
vahvistaa valtiojohtoista 

hyvinvointivaltioajattelua.

Ukrainan sota päättyy 
lännen kannalta 

siedettävään ratkaisuun.

EU:ssa koetaan uusi 
renessanssi, kun maat 
panostavat Ukrainan 
jälleenrakentamiseen.

Avoin ja turvallinen data ja 
globaali sääntely

Johtajanvaihdokset 
autoritaarisissa maissa 

tekevät niistä 
yhteistyökykyisempiä

Laajempi yhteisymmärrys tarvittavista 
toimista ekologisen kestävyyskriisin 

ratkaisemiseksi sekä talouden 
kestävämmän tulonjaon tarpeesta

Paikkariippumaton työ, 
valtio ohjaa talouden 

alueellista sijoittumista 

Valtioiden välinen 
yhteisymmärrys ja 

vapaakauppa lisääntyvät
Kierto- ja jakamistalous 

tuovat kilpailuetua

Alustatalous muokkaa talouden 
toimintaa ja alueellisia 

mahdollisuuksia

Luontoarvot leimaavat 
päätöksentekoa 

Ukrainan sodan seuraukset, 
kuten ruokakriisi, lisäävät 
tukea sääntöpohjaiselle 
maailmanjärjestykselle.

Ukrainan sota vahvistaa 
demokraattisten maiden 

yhtenäisyyttä ja lisää uskoa 
demokraattiseen 

hyvinvointiyhteiskuntaan. 
Teknologiset harppaukset ja 
poliittinen yhtenäisyys eivät 

kuitenkaan ehkäise 
ilmastonmuutosta ja 

ekologisen kestävyyden 
ongelmia tarpeeksi  

YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA
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SKENAARION ETENEMINEN

Ukrainan sodan 
loppumista seuraava 

jälleenrakennus siivittää 
maailmaa talouskasvun 

tielle ja luo uusia 
innovaatioita

Ukrainan sodan 
valtavat 

kustannukset 
vahvistavat tarvetta 

sääntöpohjaiselle 
maailmalle

EU:n 
yhtenäisyys 
vahvistuu 

Ukrianan sodan 
myötä

Lännen yhtenäisyys 
pysyy korkeana, ja 

autoritääristen maiden 
hallinnot muuttuvat 

yhteistyökykyisemmiksi 
esimerkiksi 

kestävyystoimien 
suhteen

Valtioiden välillä 
vallitsee 

yhteisymmärrys 
keskeisistä asioista, 
kuten ekologisesta 

kestävyydestä ja 
talouden muutoksesta 

kestävämmäksi

SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT 

Ilmastonmuutos aiheuttaa 
merkittävää tuhoa

Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040, Soininvaara, I. & Ruokonen, H. Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys. 
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LOPPUTILANNE 2040 / YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA

POLITIIKKA JA TALOUS
Ukrainan sodan päättyminen ja sitä seuraava jälleenrakennus on 
auttanut maailmaa nousemaan talouskriisin kuopasta. Sodan 
valtavat kustannukset ovat lisänneet globaalia tukea 
sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Laajempi sitoutuminen 
vapaakauppaan vauhdittaa maailmantalouden kasvua. Heikosti 
sujunut sota ja sitä seuraava sisäinen valtakamppailu on 
heikentänyt Venäjää, ja jatkuvat koronakaranteenit 
puolestaan Kiinaa. Johtajanvaihdokset siivittävät autoritaarisia 
valtioita kohti avoimempaa kauppapolitiikkaa ja lisääntyvää 
yhteistyöhalukkuutta. Länsi pysyy yhtenäisenä ja EU:n integraatio 
tiivistyy. EU saavuttaa asemaa johtavana kauppamahtina. 
Luottamus maiden välillä perustuu toimiviin sopimusjärjestelmiin, 
ja maailmapolitiikan uudet tuulet ohjaavat aiemmat 
riitakumppanit neuvottelemaan. Valtiot tekevät tiivistä yhteistyötä 
keskeisissä asioissa, kuten kestävyyskysymysten ratkaisemisessa ja 
digitalouden sääntelyssä. Hyvinvointitalousajattelu saa laajempaa 
jalansijaa päätöksenteossa Suomessa ja maailmalla, mikä johtaa 
sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden parempaan 
tasapainoon. Yhteistyö- ja konsensushalukkuus määrittää myös 
kansallisen tason politiikkaa niin Suomessa kuin Euroopassa. 

Uuden yhteisymmärryksen myötä globaalit logistiikkareitit 
palautuvat. Luottamus Venäjään palaa hitaasti, ja itään 
suuntautuva liikenne lisääntyy. Biomarkkinoita leimaa 
luontoarvojen korostuminen ja vahva ympäristötietoisuus. 
Puunkäyttö rakennusmateriaalina lisääntyy ja muovi on korvattu 
bioraaka-aineiden avulla. Puhdas luonto ja puhtaat 
kasvuolosuhteet korostuvat ruoantuotannossa. Ukrainan sodan 
käynnistämä, nopeutettu vihreä siirtymä on viety päätökseen, 
ja fossiilisten käyttö Euroopassa on loppunut lähes kokonaan. 
Suomenlahden alueelle on syntynyt tuulipuistoja ja energian 
varastoinnin ja akkuteknologian osaamista, kun Puolustusvoimien 
tutkien tuottama haaste on ratkaistu. Panostukset teollisuuden 
uusiutumiseen ja osaamisintensiivisiin tuotantoketjuihin on 
nostanut vientiteollisuuden asemia kansainvälisissä arvoketjuissa. 

Kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen ja 
ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemiseksi on tiivistä, 
ja siihen ovat sitoutuneet kaikki merkittävät globaalit 
toimijat, ml. EU, Yhdysvallat, Venäjä, Intia ja Kiina. 
Kestävyyskriisiä ratkaistaan ensisijaisesti kansainvälisten 
sopimusten kautta.

HYVINVOINTI JA VÄESTÖ
Ukrainan sodan tuoma lisääntynyt kansallisen 
yhteenkuuluvuuden tunne vahvistaa valtiojohtoista 
hyvinvointivaltioajattelua. Suomen taloudella menee 
vahvasti ja yhteiskunnan keskeiset palvelut ja 
infrastruktuuri ovat julkisen toimijan vastuulla. 

Työnteko muuttuu joustavammaksi ja 
paikkariippumattomaksi. Työnantajat kilpailevat 
joustavuuden tarjoamisessa, sillä perinteiset työnantaja-
työntekijä suhteet ja ammatit menettävät merkitystään. 
Yrityksillä on pulaa osaamisesta, eikä sijoittumiselle voida 
asettaa ehtoja asiantuntijatyössä. Alustatalous luo työtä, 
jota tehdään myös työttömyysjaksojen aikana ja omien 
töiden rinnalla. Uusi, kansalaispalkkaan tai perustiliin 
perustuva sosiaaliturvan malli luo turvaa uusilla 
monimuotoisilla työmarkkinoilla. Työttömyysjaksot 
nähdään jatkuvan oppimisen ja uudelleen 
kouluttautumisen mahdollisuutena. Työvoimapulaa
kriittisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla ja 
matkailu- ja ravintola-alalla on onnistuttu ratkaisemaan 
työ- ja koulutusperäisellä maahanmuutolla ja 
systemaattisella työolojen parantamisella. 

Rajoituksista vapaa internet voimistaa rajat ylittävää 
toimintaa. Internetin ja datankäytön sääntely pohjautuu 
globaaleihin sopimuksiin. Oman datan jakamisesta on 
tehty helppoa ja teknologiaan luotetaan. Rajapinnat
ovat avoinna parempien ja palveluiden takaamiseksi. 

Terveystietoisuus ja suhtautuminen terveydenhoitoon on 
muuttunut koronaviruksen aiheuttamien merkittävien 
haasteiden ja hoitajapulan vuoksi. Omahoito on ottanut 
suuria harppauksia teknologisen kehityksen myötä. 
Kotirobotiikka ja tekoäly mahdollistavat (iäkkäiden) 
etähoidon ja eri toimijat kouluista hyvinvointikeskuksiin 
pääsevät käsiksi kansalaisten henkilökohtaiseen dataan 
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Teknologian mahdollistama 
terveyspalveluiden halpa tuottaminen saa aikaan säästöjä 
julkiselle sektorille ja tämä takaa mahdollisuuden tarjota 
väestölle myös kalliimpia erikoispalveluita.

YMPÄRISTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
Teknologian kehityksen sekä joustavan työn myötä erilaiset 
sijainnit menestyvät, ja kansainvälinen muuttoliike 
suuntautuu tasaisemmin eri maiden välillä. Suomen 
aluerakenne perustuu vahvojen kasvukeskusten verkostoon, 
ja houkuttelevia urbaaneja sijainteja rakentuu ympäri maata 
muodostaen rauhallisen asumisen ja tiiviiden keskustojen 
vuorovaikutuspisteitä kaikkiin maakuntiin. Nopeat 
raideliikenteen yhteydet sekä etätyön yleistyminen 
laajentavat huomattavasti ihmisten perinteistä 
työssäkäyntialuetta. Alustatalouden mahdollistaessa paikasta 
riippumattoman työnteon asuinpaikka valitaan muiden 
kriteerien mukaan ja muut alueiden tarjoamat
mahdollisuudet korostuvat (luonto, palvelut, viihtyvyys).

Biotaloustoimijoiden menestyminen näkyy Suomessa myös 
logistiikan vilkastumisena. Afrikan maiden talouskasvu 
johtaa satamaliiketoiminnan ja Itämeren merkityksen 
kasvuun. Vuoteen 2040 mennessä Etelä-Suomeen on 
onnistuttu saavuttamaan ympäristölle suotuisia muutoksia 
ympäristöpoliittisin keinoin ja uusien teknologisten 
innovaatioiden avulla. 
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Skenaarioista riippumattomat 
välttämättömät toimenpiteet



SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET

MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS

Akuutit toimenpiteet
• Alueen energiasaannin ja –omavaraisuuden varmistaminen, 

vihreän siirtymän hyödyntäminen, tarvittaessa myös 
sopeutuminen heikompaan energian saatavuuteen

• Raaka-aineiden saatavuusongelmiin ja hinnannousuihin 
vastaaminen

• Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuuksien tunnistaminen
• Ruokaomavaraisuuden ja paikallisen maatalouden ja 

elintarvikealan kehittäminen
Pidemmän jänteen kehitystoimet
• Nato-jäsenyyden mahdollisuudet hyödynnettävä
• Vältettävä nojaamasta liikaa yhteen suuntaan, Venäjän 

tapauksesta opittava. Lisättävä yhteistyötä Pohjoismaihin, 
Baltiaan ym. Venäjän vaikuttamiseen edelleen varauduttava.

• Vahvistetaan koulutusta keskeisillä toimialoilla (palvelut, 
teknologia, kiertotalous, biotalous, kestävä kehitys).

• Kyberturvallisuuteen panostaminen on Kymenlaakson vahvuus
• Biotalous vaatii osaamista monista erityiskysymyksistä, joihin 

tarvitaan akateemisen tason tutkimusta. Myös 
osaamisverkoston (ekosysteemiin kuuluvat yritykset, joilla 
tärkeää osaamista) rooli korostuu. Suomen biotalous on raaka-
ainelähtöistä ja perustuu painaviin ja tiheisiin tuotteisiin, jolloin 
raaka-aineiden saatavuus on keskeistä, erityisesti puun.

• Vahvistetaan muutosjoustavuutta ja huolehditaan 
muutosvastarinnasta. 

• Huolehditaan ennakointitiedon hyödynnettävyydestä ja 
tuomisesta osaksi päätöksentekoa, huomioitava länsimaisen 
näkökulman lisäksi myös Afrikka ja Aasia.

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS JA 
ELINYMPÄRISTÖ

Akuutit toimenpiteet
• Infrastruktuurin (raiteiden, väylien) 

kehittäminen ja erityisen tärkeää tilanteessa, 
jossa globaali logistiikka on murroksessa (VT 
15 ja Kouvola – Kotka/Hamina ratayhteyden 
kehittäminen). Infran kehittämisessä tuotava 
esille maanpuolustuksellisia ja 
huoltovarmuusnäkökohtia.

Pidemmän jänteen kehitystoimet
• Pitkällä aikavälillä Kymenlaakso pysyy hyvänä 

asumis- ja elinympäristönä ilmastokriisistä 
huolimatta. Tämän hyödyntäminen 
maakunnan kehittämisessä ja brändityössä. 

• Alueiden käytön suunnittelu ja erilaisten 
tarpeiden yhteensovittaminen on keskeistä

• Hyvän ja puhtaan ympäristön ja 
luonnonvarojen (erit. vesi) vaaliminen ja 
alueen houkuttelevuuden varmistaminen 
myös tätä kautta.

• Turvataan luonnon monimuotoisuus ja 
strategisten alueiden koskemattomuus.

• Panostetaan palveluiden digitalisaatioon ja 
lisätään digitukea sitä tarvitseville

• Panostetaan niin fyysisten kuin digitaalisten 
toimintaympäristöjen turvallisuuteen, mukaan 
lukien tietoturvallisuutta lisäävät ratkaisut.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA 
OSALLISUUS

Akuutit toimenpiteet
• Asukkaiden ja mahdollisten sijoittajien 

heikentyneeseen turvallisuudentunteeseen 
vastaaminen (korona, kyberturvallisuus, 
sodan aiheuttama uhka)

Pidemmän jänteen kehitystoimet
• Alueen viihtyvyyden varmistaminen osana 

työvoiman saatavuuden parantamista 
keskeisillä sektoreilla, esim. biotalous ja 
puolustusyhteistyön lisääntymisen mukana 
tuoma henkilöstö

• Muuttuvaan työn tekemisen tapoihin ja 
paikkoihin varautuminen, kuten 
monipaikkaisuuden ja etätyön turvaavat 
ratkaisut, toisaalta yhteistyötilojen ja 
työyhteisöjen tarjoaminen hybridinä ja 
paikan päällä työskenteleville.

• Edistetään maahanmuuttajien kotoutusta ja 
sitä kautta myös työvoiman saatavuutta 

• Asuinympäristön yhteisöllisyyden 
kehittäminen yksinäisyyden torjunnan 
näkökulmasta
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Skenaarioiden vaikutukset



SKENAARION UHAT JA MAHDOLLISUUDET / YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA

SKENAARION TUOMAT UHAT KYMENLAAKSOLLE

Talouden ja investointien heikentyminen

• Ulkomaisten investointien väheneminen ja loppuminen.
• Kotimaisten investointien painottuminen länteen.
• Itä-Suomen köyhtyminen, väestön poismuutto, varallisuuden rapistuminen.
• Kiinalaisten investointien poistuminen Euroopasta.

Logistiikan ongelmat

• Blokkiutuminen uhkaa logistiikkamaakuntaa.
• Suomenlahden liikenteen väheneminen erilasten uhkien vuoksi.
• Suomen logistinen saavutettavuus vaikeutuu energian hinnan nousun takia.

Yhteiskunnalliset haasteet

• Imagohaitta Kymenlaakson aluekehitykselle.
• Sisäänpäinkääntyneisyys nakertaa sisältäpäin: ”Ei paikallista yhteisöllisyyttä vaan 

ennemminkin arvoyhteisöllisyyttä”.
• Millainen rooli ulkomaalaisilla on tässä skenaariossa?

SKENAARION TUOMAT MAHDOLLISUUDET KYMENLAAKSOLLE

Talous ja elinkeinot

• Alueelle voi syntyä mahdollisuuksia useilla sektoreilla, kuten rakentaminen, 
koulutus, työvoima ja koulutusvienti. Professuurit ja start-upit tärkeässä 
asemassa.

• Energiaomavaraisuuden vaatimusten noustessa uusiutuvien energioiden 
investointien suuntautuminen Kymenlaaksoon.

• Omavaraisuuden kehitys on tärkeää, tähän on haettava vahvat liittolaiset esim. 
Pohjoismaista, jotta ei synny liian pienissä yksiköissä kehitettävää toimintaa.

Alueen elinvoiman kasvu

• Alueellisen yhtenäisyyden kehittyminen, kulttuurinen elinvoima kasvaa 
kriiseissä.

• Globaalien pakolaisvirtojen kasvaessa myös Kymenlaakson väestö kasvaa ja 
muuttaa Kymenlaakson elinkeinorakennetta.

• Alueesta muodostuu uuden kylmän sodan konfliktin liennyttäjä ja alusta uuden 
yhteistyön rakentamiselle. Mahdollisuus brändätä maakunta ”lännen 
alkupisteeksi”.

• Yhteisöllisyys rakentuu yhteisille arvoille: paikallisuus, erikoistuminen, yhteistyö 
ja verkostot.
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SKENAARION UHAT JA MAHDOLLISUUDET / TEHOKKUUDEN ARMOILLA

SKENAARION TUOMAT UHAT KYMENLAAKSOLLE

Talous- ja työvoimaongelmat 

• Kaivosteollisuuden materiaalit eivät riitä.
• Suomi ei välttämättä houkuta investoimaan ja mahdolliset investoinnit suuntautuvat 

länteen varsinkin ruoantuotannon osalta.
• Yritysten omistuksen siirtyminen ulkomaille.
• Jatkuva työntekijä- ja osaajapula.
• Tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, jolloin työtekijöiden työhön käyttämä aika kasvaa 

ja kilpailuetu ”helposta arjesta” menetetään.
• Koulutusjärjestelmä ei pysty mukana kehityksessä. Teknologiakehityksen voimistuessa on 

vaara siitä, että tekniikan aloja painotetaan liikaa koulutuksessa ja nuoret haluavat 
suuntautua parempia työsuhteita tarjoaville teknisille aloille.

Yhteiskunnalliset haasteet

• Väestön ikääntymisen ja vähenemisen myötä pienten kuntien asema voi heikentyä ja 
päätöksenteko siirtyä kauemmas niistä. 

• Tässä skenaariossa ei tarvita yhtä paljon alueellista yhteisöllisyyttä.
• Alustatalous kasvattaa yhteiskunnan polarisaatiota. Alustoilla työskentelevät 

pienpalkkaiset ja vientiteollisuuden paremmin toimeentulevat.

Lisääntyvän digitaalisuuden uhat 

• Kyberturvallisuusuhkien lisääntyminen.
• Verkkoyhteyksien vaurioituminen on iso riski.
• Haasteet datayritysten kanssa: vallan ja vastuun jakautuminen (vrt. Helsinki/Sarastia).

Kiina-riippuvuus

• Kiinalaisten tarjoamien mahdollisuuksien tuomat uhkakuvat, Kiinan painoarvon 
kasvaminen liian suureksi.

• Kiinan luotettavuus kumppanina esim. akkuteollisuudessa?
• Asenteet Aasiaa/ Kiinaa kohtaan väestön piirissä voivat muodostua ongelmaksi.

SKENAARION TUOMAT MAHDOLLISUUDET KYMENLAAKSOLLE

Palautuva logistiikka auttaa aluetta

• Uudet logistiikkaratkaisut ja transitoliikenteen paluu, houkuttelee myös investointeja 
• Kymenlaaksosta muodostuu lentoliikenteessä globaali toimija (tutkimustoiminta ja 

alusta), etälennonjohto avaa mahdollisuuksia maakunnassa Pyhtäällä

Teknologia-, maa-, metsä- ja biosektorin osaaminen korostuu

• Puolustusvoimien sijoittuminen/vahvistuminen alueella (mm. rakennuslaitos). 
Turvapuiston turvallisuusosaaminen. Alueen vahva kyberturvallisuusosaaminen ja –
koulutus korostuu maailmassa, jossa digiratkaisut ovat keskeisiä.

• Uusien teknologioiden kehittyminen sähköistymisen myötä, akkuklusterin kehitys.
• Panostukset ja osaaminen uusiutuvassa energiassa.
• Maa-, metsä- ja biotalouden vahvuudet tuovat mahdollisuuksia alueelle.
• Maatalous mahdollisuutena erityisesti Kouvolalle, jossa on suuri peltoala – toimii myös 

alustana, jonka pohjalta lähteä edistämään bioenergian tuotantoa.
• Panostus kymenlaaksolaiseen ruuantuotantoon, pidetään se elinvoimaisena ja 

hajautetaan ruuantuotantoa huoltovarmuuden takaamiseksi.
• 5G verkon rakentuminen koko maakuntaan.

Koulutussektorilla mahdollisuus uusiin avauksiin

• Työelämän ja opiskelun törmäyttäminen – alusta-ajattelu mm. Redstone, Hyötyvirta, 
akkuklusteri

• Tekniikan alan koulutuksen täsmäyttäminen/tehostaminen tarpeeseen.
• Mahdollisuus joustavoittaa oppimista: lyhyemmät koulutukset, oppisopimus ja 

oppiminen työpaikalla (koulutusjärjestelmän uusiutuminen).

Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy

• Kiinan kanssa tehtävä yhteistyö lisääntyy
• Panostus Pohjoismaiseen ja Baltiaan suuntautuvaan yhteistyöhön
• Venäjältä lähtevien toimialojen siirtyminen Kymenlaaksoon 

29
Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040, Soininvaara, I. & Ruokonen, H. Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys. 



SKENAARION UHAT JA MAHDOLLISUUDET / YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA

SKENAARION TUOMAT UHAT KYMENLAAKSOLLE

Kansainvälisen tilanteen haasteet

• Ukrainan jälleenrakentaminen vaatii valtavia resursseja.
• EU:n sääntely Suomelle epäedullista; esim. ympäristöregulaatio vs maaseutualueiden 

mahdollisuudet.
• Onko Venäjä vuosikymmenten päästäkään vielä riittävän kyvykäs yhteistyöhön, mm. 

infran osalta? 
• Lähialueiden (Venäjä) kyky huomioida ja toimia ilmastonmuutoksen ja sen ehkäisyn 

vaatimalla tavalla mm. Itämeren kysymyksessä?

Logistiikan vaikeuksien jatkuminen

• TEN-T verkoston supistaminen itärajalta, jolloin alueella riski jäädä muun Euroopan 
”ulkopuolelle”.

• Tavaraliikenne ei palaudu entiselleen. 

Raaka-aineiden ja energian saatavuus, komponenttipula

• Yritysten taloudellinen sietokyky kriisin kourissa (energia, polttoainekustannukset, 
rakennuskustannukset).

• Komponenttipula kasvun esteenä.
• Energian saannin ongelmat ja hinta, fossiiliset polttoaineet kalliita.
• Puuraaka-aineen turvaamiseen tähtäävä liiallinen hakkuu voi johtaa lajikatoon, maaperän 

köyhtymiseen ja sitä kautta heikentää ruoantuotantoa ja omavaraisuutta.  

Lisääntyvän digitaalisuuden haasteet

• Avoimet rajapinnat ja oman datan jakaminen voivat tuoda lisääntyviä turvallisuusriskejä
• Robotiikka ja digitalisuus vähentävät yhteisöllisyyttä, mikä voi kasvattaa yksinäisyyttä ja 

vähentää huolenpitoa.

SKENAARION TUOMAT MAHDOLLISUUDET KYMENLAAKSOLLE

Talouden mahdollisuudet

• Kiertotalous: lainaamis- ja jakamispalvelut lisäävät yhteisöllisyyttä
• Ukrainan jälleenrakennus tuo mahdollisuuksia Kymenlaaksolle esimerkiksi osaamisviennin 

ja materiaaliviennin saralla
• Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääntyminen esim. logistiikan ja turvallisuuden saralla
• Alustatalous tuo mahdollisuuksia.
• Etätyön laajeneminen, osaajien saaminen Kymenlaaksoon paranee eurooppalaisen 

yhtenäisyyden ja työvoiman käytettävyyden kautta.
• Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen energiasiirtymän kiihtyessä.

Maatalouden roolin kasvaminen alueella

• Alkutuotannon mahdollisuudet: Maatalous- ja ruoantuotannon lisääminen 
Kymenlaaksossa, myös varautumiskulma. Erityisesti kasvipohjaisten tuotteiden 
korostuminen eläinpohjaisten korvaajana kestävyyskysymyksiin pohjautuen.

• Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen maataloudessa.
• Xamkin elintarviketeollisuuden koulutusohjelma osuu oikeaan saumaan, tuo 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kansainvälinen yhteistyön kehittyminen

• Paikallinen turvallisuusyhteistyö (kokonaisturvallisuus) syvenee – osaamisverkosto ja 
kilpailuetu, osaamisen vieminen myös muualle Eurooppaan.

• Venäjä-yhteistyön resurssien siirtäminen Itämeren ja muun Euroopan maiden väliseen 
yhteistyöhön.

• Vahvojen ja vakaiden yhteisöjen arvostus kasvaa – päätöksenteko helpottuu.
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VARAUTUMISSUUNNITELMA / YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA 

MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS

• Naton toiminnan tuomien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen, kuten fyysiset tukikohdat, 
turvallisuuteen liittyvä liiketoiminta, koulutus jne.

• Lähituotannon ja kotimaisen ruoan merkityksen 
korostaminen erityisesti 
huoltovarmuusnäkökulmasta

• Uudet avaukset osaamisklustereihin elinehtona
• Keskusteluavaukset älykkäästä sopeutumisesta
• Yrittäjyyttä pitää vahvistaa, yritysten osaamista kehittää 

ja lisätä verkottumista
• Maakunnan sisäisten alueiden yhteistyön syventäminen 

ja kokonaisvaltaisen palvelurakenteen kehittäminen –
Kouvolan ja Kotkan erilaisuus huomioitava jatkossakin

• Yhteisöllisyyden aktiivinen rakentaminen koulutuksen, 
aluerakenteen ja viestinnän kautta

• Pk-yritysten ja mikroyrittäjien tukeminen ja klusterin 
rakentaminen pienimuotoisen yrittäjyyden ympärille

• Vahvistetaan teollisuusyritysten mahdollisuuksia toimia 
alueella sekä yhteyksiä kansainvälisiin 
osaamisintensiivisiin arvoketjuihin

• Maahanmuuton ja paluumuuttajien tehokas integraatio 
alueelle tukemaan maakunnan elinvoimaisuutta

• Panostetaan tavarajakeluun liittyvien ratkaisujen ja 
toimitusketjujen kehittämiseen (esim. pakkaus- ja 
logistiikka-alalla).

• Uudistuvan teollisuuden osaamistarpeisiin 
varautuminen

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS JA 
ELINYMPÄRISTÖ

• Ehkäistään alueen fyysinen syrjäytyminen 
ja turvataan alueen infran kehittämistä 
erityisesti puolustuksellisilla argumenteilla.

• Yhteisöllinen rakentaminen keskiöön. 
Kortteliasuminen, yhteisiä tiloja ja palvelut 
lähelle

• Eheytetään yhteiskuntarakennetta. 
Rakennetaan keskitetysti eikä hajautetusti, 
panostetaan erityisesti pienkeskittymiin

• Reuna-alueiden saavutettavuuden 
varmistaminen; asuminen ja liikkuminen 
mahdollista uusien teknologioiden 
avustuksella

• Panostetaan informaatioverkostoihin ja 
turvataan tiedon sujuva liikkuminen

• Turvataan paikallisten suuryritysten raaka-
aineiden saanti allokoimalla 
infrastruktuurikehityksen resurssit tehokkaasti

• Panostetaan luonnon monimuotoisuuden ja 
puhtauden säilymiseen ja korostetaan 
puhdasta luontoa alueen markkinoinnissa

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

• Panostetaan asukkaiden turvallisuuden tunteen 
vahvistamiseen ulkoisen uhan kasvaessa.

• Tulee kehittää selkeä kuva eri järjestöjen 
roolittamisesta sekä luoda kyvykkyys toiminnan 
fasilitoimiseen ja koordinointiin eri toimijoiden 
välillä

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
painopiste ennakointiin. Lisäksi kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ajaminen kulttuuriin (ruoka, uni, 
liikunta)

• Säilytetään nykyisten SOTE-järjestäjien roolit, 
mutta otetaan kolmas ja yksityissektori vahvemmin 
mukaan terveydenhuollon tarjoamiseen

• Annetaan vastuuta järjestöille ja kolmannelle 
sektorille, tuetaan niitä ja tarjotaan niille työkaluja 
vaikuttavaan toimintaan

• Ehkäistään syrjäytymistä ja ohjataan yhteisöt 
pitämään huolta myös heikommassa asemassa 
olevista

• Osallistetaan elinkeinoelämän lisäksi yksilöt 
päätöksentekoon sekä luodaan kanavat joiden 
avulla päätöksiä tehdään yhdessä

• Huolehditaan digitaalisten ratkaisujen 
sosiaalisuutta lisäävistä ominaisuuksista

• Toimijoiden keskinäistä tuntemusta edistettävä, 
jotta verkostot toimivat omalla moottorilla, 
koordinointia pitää vähentää

• Yhteisöllisyys lisää ylpeyttä omasta maakunnasta
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MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS

• Yhdysvaltojen heikentyessä yhteistyön 
lisääminen Naton eurooppalaisten kumppanien 
kanssa korostuu

• Voimakas panostaminen kiertotalouteen ja 
ruoantuotannon tehokkuuteen investoiminen 
lisääntyviin tehokkuusvaatimuksiin 
vastaamiseksi.

• Verkostossa toimivat virtuaaliyliopistosopimukset; 
kyberturvallisuuden huippuosaamisen tarjonta 
ulospäin

• Panostaminen strategisten kärkien osaamisiin ja 
niihin liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen ja 
niitä tukevan ekotoiminnan vahvistamiseen.

• Innovoidaan ratkaisuja koulutusorganisaatioiden ja 
yritysten kesken. Eurooppalainen 
koulutusyhteistyö. 

• Opiskelijoiden sitouttaminen alueeseen opintojen 
aikana.

• Kehitetään sopivia matkailupalveluja etenkin 
aasialaisturistien näkökulmasta.

• Elämysmatkailun tuotteistaminen.
• Vaalitaan alueen omaa yhteishenkeä ja 

personallisuutta
• Painotetaan alueen strategista sijaintia Suomen 

resursseja koskevissa neuvotteluissa.
• Kiinan kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen
• Kehitetään virtuaalimatkailun osaamista ja 

palveluja; kehittäminen maailmanluokan tasolle.

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS

• Ylläpidetään infrastruktuuria tehokkaasti eri 
metropolien, kuten Helsingin seudun sekä 
mahdollisuuksien mukaan Pietarin suuntaan

• Houkutellaan ulkomaalaisia huippuosaajia 
hyvällä elämänlaadulla ja puhtaalla 
elinympäristöllä osaajapulan selättämiseksi

• Hoidetaan väyliä käytön mukaan ja varmistetaan 
rahoitus ettei tieinfra rapaudu; ratkaisuna tietullit 
tai muu rahoituksen perintä globaaleilta yrityksiltä, 
joilla on kuljetuksia maakunnan tie- ja 
rataverkostoa pitkin.

• Toimivat internetyhteydet myös syrjäseuduilla.
• Varaudutaan automatisoituun liikenteeseen.
• Panostetaan luontokohteiden saavutettavuuteen 

älykkäällä infrastruktuurilla (tekoälyn 
hyödyntäminen).

• Rakennetaan kestävää biotaloutta ja pyritään 
kehittämään raaka-aineiden saatavuuksia.

• Väestön voimakkaaseen keskittymiseen 
varautuminen

• Asukkaiden luontosuhteen ylläpitäminen ja 
kehittäminen virtuaalimaailman vastapainoksi 
(esim. luontopäiväkoti, jokamiehenoikeudet, 
ympäristökasvatus)

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

• Polarisaation haittoihin varautuminen 
aktiivisella tutkimus- ja kehitystoiminnalla

• Tuetaan yhteisöllistä asumista
• Varmistetaan toimivat hoitoketjut
• Varaudutaan väestön ikääntymiseen ja 

muuttoliikkeeseen
• Tuetaan hyvinvointiyrittäjyyttä, mutta pidetään 

huolta laadunvarmistuksesta
• Kehitetään maakunnan brändin houkuttelevuutta 

niin yrityksille kuin väestölle
• Digitalisaatio lisää osallisuutta ja antaa 

mahdollisuuden suoraan kansanvaltaan; luodaan 
uusia malleja ottaa ihmiset mukaan 
päätöksentekoon.

• Hyödynnetään ihmisten tarve hiljentymiseen ja 
kehitetään alueen matkailuun myös somevapaita 
vaihtoehtoja (retriittejä)

• Huolehditaan myös teknologian ihmislähtöisestä 
näkökulmasta (humaanisuus teknologian osaksi) 
erityisesti koulutuksessa ja varhaiskasvatuksesta

• Taloustaitojen opettaminen nuorille; pienentää 
eriarvoistumista.

VARAUTUMISSUUNNITELMA / TEHOKKUUDEN ARMOILLA
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VARAUTUMISSUUNNITELMA / YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA

MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS

• Ukrainan jälleenrakentamisen tuomien 
mahdollisuuksien selvittäminen

• Kasvipohjaisten proteiinien ja 
kasvisruokavalion painottaminen alueen 
ruoantuotannossa

• Yhteistyön uudelleenaloittaminen Venäjän 
kanssa mahdollisuuksien mukaan

• Resurssitehokkuuden ja kiertotalousajattelun 
levittäminen kaikille alueen toimijoille

• Avoimen datan hyödyntäminen ja digitalouden 
yhdistäminen perinteisiin toimialoihin

• Logistiikkaosaamiseen panostaminen ja logistiikan 
lisäarvopalveluiden kehittäminen

• Kansainvälisten osaamisverkostojen 
hyödyntäminen ja yhteistyön kehittäminen 

• Tuetaan uusia toimialoja, kuten turvallisuusalan 
digitalisaation uudet ”tuotteet” ja viedään niitä 
Eurooppaan

• Koulutus- ja osaamisviennin kehittäminen
• Hajautettujen oppimisympäristöjen sekä 

uudenlaisten koulutussisältöjen kehittäminen
• Eurooppalaisen korkeakoulun kehittäminen (Xamk

mukana) INGENIUM-allianssi, koulutusviennin 
edistäminen, kansainvälisten opiskelijoiden 
rekrytointi/vieraskielisen koulutuksen tarjonnan 
laajentaminen

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS JA 
ELINYMPÄRISTÖ

• Kestävään liikkumiseen liittyvien palveluiden ja 
alustaratkaisujen kehittäminen

• Kestävään matkailuun panostaminen.
• Tehdään alueesta houkutteleva ympäristö 

asukkaille ja yrityksille panostamalla toimiviin 
yhteyksiin sekä maakunnan sisällä että Helsinkiin

• Varmistetaan infrastruktuurin saavutettavuus 
(lastenvaunut ja vanhukset fokukseen)

• Reuna-alueiden saavutettavuuden varmistaminen
• Sisäisten yhteyksien kehittäminen ja uudenlaisten 

liikkumisratkaisujen tukeminen (esim. ajoneuvojen 
yhteiskäyttö)

• Kokemuksellisten, yksilöllisten ja kauttaaltaan 
toimivien palveluiden ja saaristoelämysten 
luominen.

• Alustatalouden edistäminen (liikkuminen, 
osaaminen, yhteisöllisyys, uudet sote-ratkaisut)

• Maankäytön ja luonnonvarojen käytön seuranta, 
hyvä suunnittelu, valvonta, luodaan digitalisoituja 
ratkaisuja

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

• Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja  
osallistumismahdollisuuksien hyödyntäminen 
(esim. vanhenevan väestön tarpeet)

• Luodaan paikallisia 
päätöksentekomahdollisuuksia; uusia 
tilaisuuksia ja tapoja osallistua (paikallisen 
tason vaikuttamisen ja kehittämisen 
turvaaminen)

• Fyysisten SOTE-keskusten kehittäminen myös 
digitaalisiksi (digitaaliset alustat ja virtuaali-
ympäristöt, avoimeen dataan liittyvät 
hyvinvointiratkaisut)

• Kymenlaakson kokoinen alue voi tarjota 
ruuhkavuosiaan eläville lapsiperheille turvallista, 
mutkatonta ja nopeaa arkea ja monipuolista ja 
edullista asumista

• Monimuotoisen työnteon tukeminen, esim. 
uudelleenkouluttautumiseen kannustaminen + 
jatkuvan oppimisen koulutustarjonta

• Hyvät yhteydet huippusairaaloihin (HYKS ja 
kansainväliset toimijat)

• Kaikkien yhtäläisten oppimis- ja 
päätöksentekomahdollisuuksien varmistaminen

• Vaihtoehtojen luominen ihmisten merkitykselliseen 
tekemiseen
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