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Käsissäsi on Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia vuosille 2016-2019.
Elinkeinostrategia linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja haastaa niin julkisen sektorin
kuin yksityisen sektorin toimijat entistä tiiviimpään yhteistyöhön uusien työpaikkojen ja kasvun
aikaansaamiseksi.
Elinkeinostrategiassa määritelty visio vuodelle 2025 kiteytyy kahteen sanaan: uudistunut ja
vetovoimainen.
Strategian arvopohja - rohkeus, avoimuus ja aitous - edellyttävät meiltä päätöksentekokykyä,
kansainvälisyyttä ja omaleimaista tekemistä.
Strategian ambitiotaso vuoteen 2025 on kunnianhimoinen: 40 000 työpaikkaa ja 100 000 asukasta.
Tämä tarkoittaa n. 8 000 uuden työpaikan ja reilun 10 000 uuden asukkaan lisäystä nykytilaan.
Seutumme sijainti laajenevan pääkaupunkiseudun sekä Pietarin talousalueen välittömässä
vaikutuspiirissä on meille merkittävä kilpailuetu.
Pelkän sijainnin varaan emme voi tulevaisuuden menestystarinaa kuitenkaan rakentaa.
Uudistuminen edellyttää Kotkan-Haminan seudulta ennen kaikkea digitalisaation mahdollisuuksien
täysimittaista hyödyntämistä niin perinteisesti vahvoilla aloilla kuten logistiikassa ja teollisuudessa
kuin kasvupotentiaalia omaavalla matkailutoimialalla.
Tarvitsemme kaikki mukaan uudistamaan ja rakentamaan entistä vetovoimaisempaa
Kotkan-Haminan seutua.

Elinkeinostrategia –
miksi?
1.

Menestyäksemme ja ollaksemme vahva
seutu, joka näyttää uudistumisen
suunnan muulle Suomelle

2.

Tarjoamalla tilaa ihmisille ja yrityksille
räätälöidä itselleen
parempaa tulevaisuutta

3.

Vahvistaaksemme yhteisöä, jossa kaikki
ovat mukana rakentamassa seutumme
tulevaisuutta

4.

Luodaksemme hyvinvointia - hyvä olo
vetää puoleensa

OSA 1
MINKÄLAISEEN TILANNEKUVAAN
STRATEGIA PERUSTUU?

Toimintaympäristön muutosajurit
•

Olemme valinneet elinkeinostrategiamme tarkempaan tarkasteluun kuusi (6)
muutosajuria, jotka ovat:
–
–
–
–
–
–

•

Kaupungistuminen
Digitalisaatio
Palveluiden merkityksen kasvu
Ilmastonmuutos ja biotalous
Hyvän elämän tavoittelu
Venäjä

Muutosajureiden tarkastelun pohjalla on (a) Capful Oy:n laatima aineisto KotkanHaminan seudun strategisesta yleiskaavatyötä varten, (b) Cursor Oy:n laatima
kirjallisuuskatsaus sekä (c) prosessin aikana käydyt keskustelut eri sidosryhmien
kanssa

Muutosajurit
Kaupungistuminen
• Kaupungeissa asuu jo yli puolet maailman väestöstä , ja arvioiden mukaan vuonna 2050 jo yli 70 %. Samassa ajassa maailman väestön arvioidaan kasvavan yli kahdella miljardilla ihmisellä.
• Helsingin seudun väestölisäys oli 85 794 henkilöä vuosina 2010–2014. Jos väestönlisäys jatkuu samalla kehitysuralla vuosina 2015–2030, sisemmän metropolialueen väestölisäys kasvaa noin
257 000 henkilöön vuoteen 2030 mennessä.
Digitalisaatio
• Digitalisoituminen ja sähköiset palvelut lisääntyvät räjähdysmäisesti. Verkkokauppa on kasvanut 20 % kolmen vuoden aikana. Maailman datamäärä 10-kertaistuu > 50 miljardia laitetta on
yhdistettynä esineiden internetiin vuonna 2020.
• Digitalisoituminen muuttaa toimintaympäristöä nopeammin ja radikaalimmin kuin mikään muu ilmiö haastaen kokonaisia toimialoja (Uber > Taksi ja AirBnB > Hotelli). Suomella on kaikki
edellytykset olla digitalisaation aallonharjalla.
Palveluiden merkityksen kasvu
• Suomen teollisuustuotanto supistui kolmena peräkkäisenä vuotena (2012-2014) ensi kerran sitten 1990-luvun laman. Ainoita selvästi kasvavia teollisuuden aloja ovat kaivosteollisuus,
kemianteollisuus ja datakeskukset.
• Palveluiden osuus Suomen BKT:sta kasvaa: vuonna 2014 se oli jo yli 70 %. Suomen tulisikin panostaa aloihin, joissa voidaan hyödyntää korkeasti koulutettujen asiantuntemusta: korkean
jalostusasteen teollisuus, digitalisaation hyödyntäminen, palveluinnovaatiot.
• Väestön vanheneminen ja työikäisten määrän väheneminen johtavat kestämättömään tilanteeseen nykyisillä terveydenhuollon palveluilla. Toisaalta, ikääntyvä väestö tarvitsee uudenlaisia
palveluita.
Ilmastonmuutos ja biotalous
• EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet vuoteen 2030 tähtäävät kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 40 % vuoden 1990 tasosta, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin
kotimarkkinoille kuin vientiinkin.
• Erityisen kiinnostavaa Suomen kannalta ovat bio- ja kiertotalouskonseptien hyödyntäminen.
Hyvän elämän tavoittelu
• Suurena trendinä terveyden- ja hyvinvoinnin alalla on itsensä huolehtiminen kokonaisvaltaisesti: Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen, omasta kehosta tehtävät mittaukset, ruokavalioon
perehtyminen, hyvinvointilomat ja työhyvinvointi.
• Globaalit eHealth-markkinat ovat vuonna 2015 160 miljardia euroa. Suomella on hyvät edellytykset hyötyä tästä voimakkaasti kasvavasta alasta.
Venäjä
• Ukrainan kriisin, Venäjän vastaisten talouspakotteiden, öljyn halpenemisen ja ruplan heikkenemisen vuoksi Venäjän talous on kokenut kovia viimeisen vuoden aikana.
• Venäläisten investoinnit Suomeen ovat laskeneet, ja venäläisten matkailu Suomeen on vähentynyt huomattavasti. Vaikka pahimman talousahdingon nähdään olevan jo ohi,
on Venäjän talouden lähitulevaisuus edelleen varsin epävarma

Vahvuudet
Seudun sijainti, pääkaupunkiseudun läheisyys
Teollinen perinne
Logistinen infrastruktuuri ja osaaminen
Ympäristön monimuotoisuus (meri, joki, rannikko kokonaisuus)
Suomen kansainvälisimpiä alueita
Monipuolinen kulttuuritarjonta
Google sijoittumisesimerkkinä
Elämisen helppous ja edullinen kustannustaso
Seutu on tiivis kokonaisuus kiehtovaa maaseutua ja omaleimaisia
kaupunkialueita

S
Mahdollisuudet
Uudistumisessa onnistuminen: saatetaan loppuun uudistamistyö
Venäjä
Maahanmuutto
Huippuosaaminen perinteisillä vahvuusaloilla
Kansainvälinen koulu
Tulevaisuuden yliopistomalli (21UNI)
Digitalisaation hyödyntäminen
Kulttuuritarjonnan parempi hyödyntäminen
Logistiikan automaatio, robotiikka
Metropolialueen laajeneminen: Kehä III:n imuun
Viestintä ja markkinointi

Heikkoudet
Kuva seudusta, imago, maine
Korkea työttömyys
Koulutustason alhaisuus
Muutosvastarinta
Heikko yhteishenki
Ratkaisukyvyttömyys
Kuntien poliittisen päätöksenteon jähmeys: sisäinen kilpailu ja lyhytnäköisyys
päätöksenteossa
”Puheet ja teot eivät täsmää”
Heikkojen signaalien tunnistaminen
Asenneilmapiiri
Ei tapahdu mitään – pysähdytään
KV-osaajia on vaikea houkutella seudulle

W

Uhat
Yleinen taloustilanne
Maakuntauudistus
Venäjä
Kotka kriisikaupungiksi
Maakunnan eripuraisuus
Yhteistyökyvyttömyys
Rohkeuden puute tehdä tarvittavia, välttämättömiä uudistuksia

T

OSA 2
KOTKAN-HAMINAN SEUDUSTA
TULEE SELLAINEN, JOLLAISEKSI
SEN TEEMME

Visio 2025
Kotkan Haminan seutu on
yhdessä tekemisestään
ylpeä ja luonnostaan vahva
kansainvälinen kasvupaikka.
Erinomainen sijaintimme
pääkaupunkiseudun välittömässä
vaikutuspiirissä, osaamisemme,
seudun
elämykset ja ympäristö
vetävät puoleensa
uudistumisen edelläkävijöitä.

Uudistunut ja
vetovoimainen

Ambitiotaso 2025
”Kotkan-Haminan seutu ratkaisi
pääkaupunkiseudun asunto-ongelman”
”Etelä-Kymenlaakso käänsi kurssin
kymmenessä vuodessa – 100 000
onnellista asukasta ja 40 000 työpaikkaa”
“Students from Kotka solve the global water
crisis – the inspiring story of a small town in
Finland that revolutionized the way we learn
in the 21st century”

Arvopohja
ARVO

NÄIN

EI NÄIN

Rohkeus

•
•

Kykyä tehdä päätöksiä
Ei pelätä epäonnistumista

•

Takerrutaan vanhoihin kaavoihin

Avoimuus

•

•

Siiloudutaan: yrittäjät,
päättäjät, viranhaltijat, Cursor
Kyräillään ja pantataan tietoa

•
•

Annetaan mahdollisuus kaikille,
jotka haluavat osallistua
kehittämiseen
Jaetaan tietoa
Ollaan kansainvälisiä

•

Tehdään omannäköistä

•

Aitous

•

Tyydytään hajuttomiin ja
mauttomiin kompromisseihin

Jaettu arvopohja velvoittaa yhteisön jäseniä.
Käytäntöön viety arvopohja voi parhaimmillaan olla merkittävä kilpailuetu

OSA 3

MITEN RAKENNAMME
TULEVAISUUTEMME?

• Seutumme on kärsinyt Suomessa rajuimmin teollisesta
rakennemuutoksesta. Meidän on tuettava yrittäjyyttä, yritysten
uudistumiskykyä (TKI) sekä investointien saamista seudulle, jotta
saavutamme monipuolisen elinkeinorakenteen (PK-yrityksiä).

• Seudultamme löytyy paljon uusiutumisen symboliikkaa, jota voimme
hyödyntää muutosvoimana:
• Paperitehtaasta bittitehtaaksi (Google)
• Vanhasta satamasta kaupalliseksi keskukseksi (Kantasatama)
• Öljysatamasta palkituksi puistoalueeksi (Katariinan puisto)
• Suomen yrittäjämäisin kunta (Pyhtää)

• Kuntien ykköstehtäväksi SOTE- ja maakuntauudistuksen jälkeen jää
elinvoima-asiat. Meidän tulee uudistaa myös julkisia rakenteita,
tapojamme toimia sekä keventää byrokratiaa, jotta pärjäämme kilpailussa
ihmisistä ja investoinneista.

• Digitalisaatio muuttaa kaiken. Meidän on kyettävä hyödyntämään
digitalisaation tuomat mahdollisuudet niin yritystemme kuin kuntien
palveluiden uudistamisessa.

• Meidän on saatava koko seutu yhteisten tavoitteiden taakse.
Emme voi kilpailla seudun sisällä keskenämme.
Tämä edellyttää meiltä:
• entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken
• yrittäjämäisyyttä, rohkeutta ja laajalla rintamalla ihmisten
sitoutuminen strategian toimeenpanoon.

• Meillä on paradoksi. Samaan aikaan:
• seudullamme on korkea työttömyys
• seudullamme on yrityksiä, jotka eivät saa rekrytoitua osaavaa
työvoimaa.
• Tarvitsemme lisää uusia ihmisiä, uutta osaamista uudistamaan
seutuamme.
• Tämä edellyttää meiltä vahvempaa viestintää aidoista
vahvuuksistamme ja onnistumisista (joita meillä riittää!)
• Tärkeää ei ole pelkästään se miten asiat ovat, vaan myös se
miten ne näyttävät olevan.

Positiivisen kierteen
vahvistaminen

uudistuminen

ilmapiiri

Viestintä

vetovoima

Viestintä

Viestintä

Muutosajurit seutumme näkökulmasta
Kaupungistuminen
• Kaupunkikeskustojamme tulee jatkossakin kehittää kunnianhimoisesti, jotta vastaamme nykyisten ja tulevien asukkaiden tarpeisiin. Kantasatamahanke Kotkansaarella on seudun
vetovoimamme kannalta tärkein hankkeemme.
• Kymenlaakson väestökehitys ikärakenteen osalta on huolestuttava. Tarvitsemme nuorta, korkeasti koulutettua väkeä uudistamaan seutuamme.
• Seutu on E18-moottoritien valmistumisen myötä paraatipaikalla pääkaupunkiseudun laajenemisen imussa. Meidän tulee nähdä seutumme luontevana osana pääkaupunkiseutua. Tämä vaatii
meiltä päättäväisyyttä.
• Meidän tulee myös vaalia kahdenkeskisiä kaupunkisuhteita Pietariin.
Digitalisaatio
• Googlen palvelinkeskus Haminassa symboloi digitaalista vallankumousta, jonka keskellä olemme. Meillä on erinomaiset edellytykset saada lisää palvelinkeskusinvestointeja seudullemme
hyödyntäen Googlen esimerkkiä.
• Meidän tulee nähdä digitalisaatio koko seutumme keskeisimpänä toimialarajat ylittävänä muutosajurina teollisuudesta (asioiden internet, robotisaatio) matkailuun ja edelleen
kuluttajakäyttäytymiseen saakka.
Palveluiden merkityksen kasvu
• Vaikka teollisuustuotanto onkin Suomessa supistunut, on seudun logistiikkatoimiala elintärkeä teollisuutemme viennille jatkossakin. Myös logistiikkasektorimme kilpailukyvystä on
huolehdittava edelleen.
• Uusien palveluinnovaatioiden syntyminen ei ole tänä päivänä enää samalla tavalla paikkasidonnaista kuin ennen. Meidän onkin kehitettävä seudun yritysten innovaatiokykyä sekä
kehitysalustoja uusien palveluiden testaamiselle ja kaupallistamiselle.
• Julkisen sektorin palveluinnovaatioille on myös suuri kysyntä - uskaltavatko seudun kunnat lähteä kokeilemaan?
Ilmastonmuutos ja biotalous
• Seutumme vahva paperi- ja selluosaaminen luo erinomaiset edellytykset kehittää uusia biotalouden tuotteita ja konsepteja.
• Meillä on edellytykset tulla kiertotalouden ja teollisten symbioosien edelläkävijäksi: BioA-konsepti hallituksen kärkihankekoriin.
Hyvän elämän tavoittelu
• Seutu on Suomen edullisin merenranta-alue asumiseen, tunnin päästä lentokentältä.
• Luonto- ja elämysmatkailukohteet tuovat hyvinvointia niin paikallisille, kotimaisille kuin ulkomaisille vierailijoille.
• Elinkeinopolitiikan kannalta ikääntyvä väestö tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mm. hoiva-alalle yksityisiä hoivakoteja ja kotipalveluita. Aktiiviset seniorit myös kuluttavat
monipuolisesti kaupallisia palveluita luoden paikallista kysyntää.
Venäjä
• Emme voi laskea seudun kehitystä Venäjä-kortin varaan. Emme myöskään voi kiistää erinomaista sijaintiamme 5 miljoonan kuluttajan talousalueen Pietarin kupeessa.
• Venäläisten matkailijoiden määrän lasku heikentyneen ruplan vuoksi saattaa hidastaa erityisesti seutumme matkailun ja kaupan alan investointeja.
• Meidän tulee ylläpitää Venäjä-suhteitamme mm. ENI-rahoitusohjelman kautta. Venäjä ei ole elinkeinopolitiikkamme keskiössä samalla tavalla kuin edellisellä
strategiakaudella, vaikka tärkeä ajuri kehitykselle onkin.

Asemoituminen ja toimialakärjet
•

Seutumme ylivoimatekijä sijaintimme
(Helsinki ja Pietari) välillä, osana Pohjoista
kasvuvyöhykettä.

teollisuus
•

•

Elinkeinostrategia nojaa toimialakärkiin, jotka ovat
tällä strategiakaudella teollisuus,
logistiikka ja matkailu sekä poikkileikkaavana,
uusiutumista mahdollistavana digitalisaatio.
Toimialakärjet perustuvat:
• Kansainvälisen toimintaympäristön ja
markkinoiden kehityksestä nousevaan
kasvupotentiaaliin
• Huippuosaamiseen seudun
yrityksissä ja korkeakouluissa
• Alueen tunnistettuihin vahvuuksiin
• Mahdollisuuteen saada seudulle
investointeja
• RIS3 Kymenlaakson älykäs erikoistuminen

matkailu

logistiikka

digitalisaatio

kansainvälisyys

Strategiset tavoitteet
• Uudistuneet ja elinvoimaiset yritykset
• Startup-kulttuurin läpimurto

• Uudet oppimisympäristöt
• Digitalisaatiosta tärkein uudistamisen mahdollistaja
• Elinvoimainen kuntayhteistyö ja -rakenne, joka vastaa sote- ja
maakuntauudistuksiin
• Seudusta ja yhdessä tekemisestä ylpeän yhteisön vahvistaminen - tehdään

yhdessä Kotkan-Haminan seudusta uudistumisesta kuuluisa!
40 000 työpaikkaa ja 100 000 asukasta 2025

Seudulla 40 000 työpaikkaa ja 100 000 onnellista asukasta vuonna 2025.
Strategiset tavoitteet

Toimenpidekokonaisuudet

Indikaattorit

Uudistuneet ja elinvoimaiset

Yritykset ja startup-kulttuuri
• Seudullinen yrityskiihdyttämö
• Seudullinen TKIP-rahasto
• Kokeilut

Yritykset ja startup-kulttuuri
• PK-yritysten määrä/osuus
 Yritysten liikevaihdon kehittyminen
 Yritysten t&k-menot
 Startup-yritykset ja sijoitukset niihin
 Uudet yritykset, uudet
työpaikat/rekrytoinnin houkuttavuus

yritykset
Uudet oppimisympäristöt
Startup-kulttuurin läpimurto

Uudet oppimisympäristöt
• 21UNI - Tulevaisuuden yliopistomalli
• XAMK-kampus Kantasatamaan
• Avoimet innovaatioalustat

Digitalisaatiosta tärkein

uudistamisen mahdollistaja
Elinvoimainen kuntayhteistyö ja rakenne, joka vastaa sote- ja
maakuntauudistuksiin
Seudusta ja yhdessä tekemisestä
ylpeän yhteisön vahvistaminen tehdään yhdessä Kotkan-

Investoinnit
• Ulkomaiset ja kotimaiset investoinnit
Ilmapiiri ja yhteistyö
• Yrittäjyyskasvatus
• Julkisten hankintojen paikallisuusasteen nostaminen
• Palveluasenteen ja -laadun parantaminen
Digitalisaatio
• Digitaaliset sovellukset ja palvelut
• Osaamisen kehittäminen

Haminan seudusta
uudistumisesta kuuluisa

Viestintä ja markkinointi
• Yhtenäinen Luonnostaan vahva -markkinointi
• Viestintä seudun vahvuuksista ja onnistumisista

Investoinnit
Ilmapiiri ja yhteistyö
• Uudet eri toimijoiden väliset
toimintatavat
 Kuntarakenne
 Julkisten hankintojen seudullisuusaste
(60-70 %)
 Palvelumittaukset
Digitalisaatio
• Digitalisaatiopalveluiden kumppanien
määrä
Viestintä ja markkinointi
• Hyvät uutiset seudusta, kampanjat
• Kilpailukyky- ja vetovoimamittaukset:
• Muuttovoitto/tappio
• Matkailijoiden määrä
• Oppilaitosten vetovoima – sijoitus
rankingissä

Strategian ohjaaminen ja seuranta
• Strategia: raami seudun kehittämistyölle 2016-2019, erilliset vuosisuunnitelmat
• Ohjausryhmä: Cursor Oy:n hallitus, seuraa ja ohjaa strategian toteutusta
Raportoinnit ohjausryhmälle 2 krt/v.

• Strategia kytketään tiiviisti kaikkien toteuttajien omiin strategioihin ja toimintaan
”Tavoite- ja kehityskeskustelut” strategian toteuttajien kanssa toimenpiteistä ja
tuloksista

• Seutuvaltuusto: seuraa strategian toteutusta ja osallistuu toteutuksen
suunnitteluun

Strategia elämään!
• Kuntakierrokset: osana vuosisuunnitelmien laadintaa, mukana kuntien

päättäjiä ja virkamiesjohtoa, yrityksiä, 3. sektorin ja oppilaitosten edustajia,
asukkaita.
• Seutufoorumit: työpajoja, teemoina uudistuminen ja vetovoimaisuus.
Mukaan kutsutaan seudun päättäjiä, oppilaitosten ja yritysten edustajia.
• Ideakilpailut, kokeilut

• Yhteistyön uudet muodot: julkinen sektori – yritykset – oppilaitokset

