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Kotkan-Haminan Seutu

• Kotka, 54 679 asukasta
• Hamina, 21 737 asukasta
• Pyhtää 5 140 asukasta
• Virolahti, 3 617 asukasta
• Miehikkälä, 2 370 asukasta
+ Ruotsinpyhtää, 2 920 asukasta
Yhteensä, 90 463 asukasta
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Erikoispiirteitä
• Yhdessä Suomen kahdeksanneksi suurin 

väestökeskittymä
• Nelikielinen alue – suomi, ruotsi, venäjä ja englanti
• Osa yhdestä maailman suurimmasta 

metsäteollisuuskeskittymästä
• Yhdessä Suomen suurin satama ja eri liikennemuotojen 

solmukohta
• Logistiselta asemaltaan verrattavissa Hongkongiin, 

Singaporeen tai Hollantiin
• Yhden maailman voimakkaimmin kasvavan maan 

naapuri ja merkittävän, kasvavan metropolin 
vaikutuspiirissä

• Suomessa edelläkävijänä voimakkaiden 
rakennemuutoksen edessä, jotka samalla valtava 
mahdollisuus
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Kotkan-Haminan Seudun 
yritystoiminta
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Seudun SWOT-analyysi

Vahvuudet, heikkoudet, uhat ja 
mahdollisuudet
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Vahvuudet
• Alue on menestynyt taloudellisesti suhteellisen hyvin – 

voimavaroja käytettävissä
• Alueella on sopeutumiskykyä ja valmiutta toimia 

rakentavasti
• Teolliset perinteet ovat vahvat: metsä, metalliteollisuus, 

satamat
• Erinomainen logistinen sijainti Helsingin ja Pietarin 

välissä, maailmanmarkkinoiden ja Venäjän välissä, 
Suomen viennin solmukohta, meren rannalla

• Luonto: Meri ja saaristo, Kymijoki, metsät, eläimistö -> 
viihtyisää asumista, turismia

• Kustannuskilpailukykyä suhteessa pääkaupunkiseutuun
• Kotkassa ja Haminassa runsaasti vanhoja, sijainniltaan 

hyviä toimitiloja käytettävissä
• Viihtyisä asuma-alueita ja tonttimaata
• Maaseutu on kunnossa



8

Heikkoudet
• Talouden rakenteessa metsäteollisuuden osuus suuri
• Maaseutukuntien oma tulopohja heikko
• Haminan ja Kotkan velkaisuus
• Ikärakenne huono, aktiivinen väestö supistuu
• Kunnat eivät pysty todelliseen yhteistyöhön ja 

koordinoituun toimintaan
• Syrjässä valtakunnan politiikasta
• Ei isoja veturiyrityksiä, joilla itsenäistä 

päätöksentekovaltaa
• Tehtaiden varjossa yrittäjyys ja usko omiin 

mahdollisuuksiin ei ole kehittynyt 
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Uhat
• Metsäteollisuus supistuu oleellisesti
• Metsäteollisuuden kuljetukset supistuvat
• Venäjän talouskasvu hiipuu
• Venäjä löytää muita kulkureittejä tuotteilleen
• Väestö vanhenee ja vähenee
• Julkiset palvelut käyvät liian kalliiksi ja 

romahtavat
• Ympäristökatastrofien vaara: Sosnovy Bor, 

öljyliikenne, kaasuputki
• Väliinputoaja yritysten investoineissa
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Mahdollisuudet
• Syntyy uusia aloja
• Rakennemuutos onnistuu – kestävään, mutta kooltaan 

pienempään metsäteollisuuteen, työllistävää 
metalliteollisuutta tilalle ja tietointensiiviset palvelut 
kehittyvät

• Alueellinen yhteistyö ja kuntaliitokset tuovat voimavaroja, 
tehokkuusetuja ja koordinaatio tehostaa investointien 
vaikutuksia

• Kotkan-Haminan seutu vetää asutusta Venäjältä ja 
pääkaupunkiseudulta

• Seutu saa infrastruktuuri-investointeja
• Venäjä-kortti: moninainen yhteistyö yli rajan, 

viisumivapaus
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Rakennemuutosalat
• Metsäteollisuus supistuu oleellisesti
- Sopeuttavaa yritystoimintaa ja uusia tuotteita (vrt. Pyroll)
- Vanhan valikoiva uusiminen (Kotkan paperitehdas), vanhojen 

ajaminen loppuun
- Pitkällä tähtäimellä uutta: puun energiakäyttö, bioöljyt, pakkaukset
• Logistiikka kasvaa, mutta lisäarvopalveluita kehitettävä
- Venäjän tuontitransitio kuusinkertaistuu ja vientitransitio 

nelinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä, jos Venäjä kasvaa Saksan 
kansantalouden suuruiseksi

- Uutta liikennettä Suomeen 2,5-kertaa Kotka-Haminan sataman 
verran 

- Satamien ja tuotannon yhteyttä hyödynnettävä (vrt. Haminan kemian 
keskittymä)

• Kuntatalous uudistettava
- Velkataakan kasvu ja veroäyripaineet sekä palveluiden 

uudistamistarpeet
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Tulevaisuuden alat
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Kone- ja 
metallituoteteollisuus

•Insinööritoimistot, joilla brändit, asiakasvastuu ja pääosa t&k:sta
•Alihankinta kehittyy ja lopputuotekokoonpano lisääntyy
•Sovellusalat: metsäteollisuus, energiateknologia, ympäristöteknologia ja 
telakkateollisuus
•”Ajurit” ja kilpailuedut:
- Alueen pitkät teolliset perinteet ja tietopohja
- Koulutus: LUT, TKK, Ammattikorkeakoulu
- Paluumuuttajat
- Tiiviit yhteydet asiakasaloihin
- Ulkoistaminen ja päämiesten pyrkimys suurempien kokonaisuuksien ostoihin
- Yhteydet veturiyrityksiin
- Hyvä sijainti. Suomen ja Venäjän välissä, raskaat merikuljetukset mahdollisia

Toimenpiteitä: Yrittäjyyden ja hankintaosaamisen koulutus, ammatillinen 
koulutus, oppilaitosten ja yritysten yhteistyö, joustavat palvelut yrityksille (tontit, 
liikenneyhteydet jne.) 
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Liike-elämän palvelut
• Metsäteollisuuden rakennemuutos -> ulkoistamisia ja 

irtisanomisia, jotka johtavat uusien yritysten 
perustamiseen: operointi, tehdaspalvelut ja 
kunnossapito, tekninen suunnittelu, konsultointi

• Logistiikan yhteyteen mahdollista perustaa 
lisäarvopalveluita

• Kotkan-Haminan seudusta tukkukaupan keskus
• Suunnittelu- ja arkkitehtuurivetoinen rakentamisen vienti, 

urakointi ja kiinteistökehitys
• Muu liike-elämää palveleva toiminta (koulutus, mainonta, 

konsultointi, ICT-palvelut)
• Venäjä-osaamisen ympärille syntyvät palvelut
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ICT ja virtuaalitodellisuus
• Merkittäviä panostuksia yhteiskunnan taholta: Datariina I,II 

ja III, korkeatasoista laajamittaista koulutusta ja 
koulutuksen yhteydet yrityksiin

• Uusia innovatiivisia tuotealueita: Internet-mainonta, pelit, 
yritysten websivut, arkkitehti- ja suunnittelupalvelut

• Yrittäjyyttä, kasvuyrityksiä ja ammattilaisten paluumuuttoa
• Pääkaupunkiseutua edullisemmat kustannukset ja 

viihtyisä asuinympäristö
• Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat sijainnin ja yhteydet 

asiakkaisiin
• Isot yritykset (Tietoenator, Nokia jne.) eivät vielä ole 

löytäneet Kotkaa
• Klustereiden raja-alueita ei vielä hyödynnetä: logistiikka, 

metsäteollisuus, matkailu, kunnallishallinto
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Matkailu
• Hyviä luontaisia edellytyksiä: 
- Historia ja kulttuuri (Venäjän ja Ruotsin välissä, ”Hamina”, Tattoo, Ruotsinsalmi, 

Meripäivät, Satamat jne.)
- Luonto: Meri ja saaristo, Kymijoki, metsät – veneily, retkeily ja patikointi, 

kalastus, linnut, metsästys 
- Lähellä Venäjää ja valtavan liikennevirran varrella
• Ongelmana tarjonnan hajanaisuus, palveluiden puutteet (hotellipalvelut, 

ohjelmapalvelut ja incoming toimistot) 
• Puuttuu todella iso vetovoimainen matkailukohde, jossa hyvät, ympärivuotiset 

palvelut ja mielekästä tekemistä
• Kuitenkin runsaasti suunnitelmia ja ideoita, joista jotkut pitäisi saada 

toteutumaan: Hamina, Kotka, Pyhtää? Investointien keskittämiselle on tarvetta.
• Kaupan ja matkailun yhteiset mahdollisuudet hyödynnettävä, vertaa 

Lappeenranta.
• Palvelut internetiin: Todellinen kampanja ja hakusanojen psykologiaa 

hyödynnettävä
• Venäläiset otettava huomioon: kieli, palveluasenne, palvelutarjonta: esim. 

kylpylä, veneilymahdollisuudet jne.
• Matkailun kautta Suomeen venäläisiä yrittäjiä, vertaa Etelä-Karjala
• Kotka-Pietari/Viro laivaliikenne edelleen mahdollisuus



17

Uudet ”julkispalvelut”
• Sosiaali-, terveys- ja koulutus- ja teknisten 

palvelujen palveluiden rationalisoinnilla yli 
kuntarajojen säästöjä ja tehokkuutta

• Yksityiset palvelutarjoajat mukaan tavoitteena 
kehittää kilpailukykyisiä palveluyrityksiä

• Ikääntyminen luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Palvelut osana seudullista kehittämistä: 
päivähoito, koulutus, kaavoitus, rakentaminen 
ympäristönhoito
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Kehitystoimenpiteet
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Liikenneinfran ja yhteyksien 
kehittämien

• Nopea moottoritieyhteys Helsinkiin toteutuu, samoin Haminan ohikulkutie. Liittymät on 
saatava toimiviksi.
• Ilmeinen tarve vielä nopeampiin yhteyksiin Pääkaupunkiseudulle -> rantarata.
- Yritykset haluavat matka-ajan alle tuntiin
- Toisi myös uutta asutusta ja tukisi matkailua
• Venäjän liikenteen vaatimasta infrasta on pidettävä huolta
- Moottoritie on rakennettava rajalle asti
- Rajasta voi tulla transitoliikenteen kehityksen este, pullonkauloja poistettava
- Haminan sataman väylää syvennetään ja laajennetaan
• Helsingin II-lentokenttä voisi sijaita Kotkassa.  
- Helsingin (ja Pietarinkin) varakenttä, halpalentoyhtiöiden kenttä, Venäjän lentorahdin 
kenttä
- Taloudellisesti kannattavampi kuin Humppilaan tai Lohjalle suunniteltu kenttä
- Nopea ratayhteys tukisi kenttää
• Nopea rata Pietariin. 
- Lisäisi integraatiota rajan yli, asuminen turismi, liike-elämän kehittyminen
- Kilpailisi tosin nykyisen radan kanssa.
- Toisaalta nykyiset ratayhteydet eivät kuitenkaan riitä, kun nopeat junat Helsinki Pietari 
välille tulevat käyttöön 
Infra luo mahdollisuuksia, yhtä tärkeä kehittää funktioita: Liikenneyhteyksiä 
hyödyntävä asuminen, suorat kuljetukset Venäjän eri keskuksiin, liikennemuotojen 
yhteistyö
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Koulutuksen kehittäminen
• Voimakas alueen nykyistä talouselämää sekä nousevia 

uusia aloja palveleva ammatillinen koulutus
• Yliopistotasoisen kansainvälisen koulutuksen 

aikaansaaminen Suomen, Venäjän ja 
Saksan/Alankomaiden yliopistojen yhteistyöllä 
valikoiduilla aloilla

• Yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö koulutuksessa ja 
työllistämisessä

• Julkiset ja yksityiset voimakkaat panostukset 
oppilaitosten fasiliteetteihin ja opiskelijoihin

• Venäjän huomioiminen koulutuksessa
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Venäjästrategia
• Transitoliikenteestä hyötyminen
• Rajan ylittävä taloudellinen yhteistyö: 

rakentaminen, alihankintaverkot, kustannusrajan 
hyödyntäminen tuotannossa, turismin ja kaupan 
lisääminen 

• Työ- ja opiskelumuuton edistäminen molemmin 
puolin

• Venäläisväestön integrointi
• Kieli- ja tapakulttuuri osaksi koulutusta
• Viisumivapaus ja muiden rajaesteiden 

poistaminen
• Yhteiseen infrarakentamiseen Venäjän kanssa
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Yhteistyö yli kuntarajojen
• Maankäyttö, kaavoitus, rakentaminen, liikenne- 

ja kuljetusinfra
• Valikoidut liike-elämää tukevat yhteiset 

investoinnit (oppilaitokset, toimitilat, 
tietoliikenneinfra, matkailu)

• Keskinäisestä kilpailusta kilpailuun muiden 
alueiden kanssa, esimerkkinä satamatoiminta

• Tavoitteena kuntarajojen poistaminen osasta 
toimintaa (YTV, Lontoon malli) tai kokonaan

• Kiinteä yhteistyö kehittämisessä valtion kanssa   
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hannu Hernesniemi, Research Director 
Etlatieto Ltd. 
Lonnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, Finland 
Tel +358-9-609 901, Direct +358-9-609 90 203 
GSM +358-50-5741801, Fax +358-9-601753 
Email Hannu.Hernesniemi@etla.fi 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Liitteet

Tiivistelmät 
Ministeri Aatos Erkon ja 

Ministeri Mari Kiviniemen 
puheenvuoroista
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Aloituskokouksen satoa 1/2 
Helsinki 3.3.2008

Ministeri Aatos Erkko:
• Tämä ei ole hätäkokous – kyse on todellisesta kehitysprojektista
• Alueella on fantastinen tulevaisuus, jos se osaa käyttää sijainnin hyväkseen
• Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen tärkeää kehittämiseen tärkeää
• Rajanaapurit Kotka ja Hamina neuvottelevat alueliitoksista mutta eivät 

toistensa kanssa
• Kehitysehdotukset: palvelut tuovat työpaikkoja – terveyspalvelut, 

vanhustenhuolto, oppilaitokset
• Muutto muualta Suomesta alueelle
• Suhde Venäjään: satamat, teollisuus, kauppa vienti ja tuonti
• Venäjän kielen koulutusta ehdottomasti lisättävä
• EU-jäsenyys antaa rahoitusmahdollisuuden
• Nykyaikainen ratayhteys ja supernopea junat Viipuriin ja Pietariin, matkailijat 

autolla seudulle ja junalla Venäjälle
• Suuri säävapaa vapaa-ajankeskus, joiden rinnalla nykyiset kylpylähankkeet 

olisivat vaatimattomia 
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Aloituskokouksen satoa 1/2 
Helsinki 3.3.2008

Ministeri Mari Kiviniemi:
• Elinvoimaisuuden peruselementit: 1) maan talouden yleiset olosuhteet, kasvu ja 

työllisyys, toistaiseksi kunnossa 2) politiikan keinoin vahvistaa alueiden elinvoimaa: 
koulutuksesta, tutkimus ja tuotekehitys, yrittäjyys, aluepolitiikka sekä 
elinkeinopolitiikka, 3) rakenteet kuntoon: valtion, alueiden että kuntien osalta edellä 
mainittuja politiikkoja ja myös omia tavoitteita toteuttamaan.

• Maan hallituksen alueiden kehittämisen kolme tavoitetta (12/2007): 1. Alueiden 
kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen,  2. alueiden 
elinvoimaisuuden vahvistaminen ja alueellisten kehityserojen pienentäminen sekä 3. 
alueellisten erityishaasteiden ratkaiseminen. Päätös suuntaa ja sovittaa yhteen eri 
hallinnonalojen alueiden kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä 
maakuntaohjelmia.

• Aluehallinnon uudistyö, ALKU-hanke: Maakunnat ovat olennaisessa roolissa 
tehdyissä ja tekeillä olevissa hallinnon ja palvelujen järjestämisen uudistuksissa, 
valtion aluehallintoa kootaan laajasti yhteen yli hallinnonalarajojen, myös 
maakuntapohjaisia kuntayhtymiä kannattaisi koota rohkeasti yhteen

• Paras- hanke: Hamina, Miehikkälä ja Virolahti ovat käynnistämässä 
kuntaliitosselvitystä. Kunnat ovat päättäneet yhteistoiminta-alueen perustamisesta 
vuoden 2011 alusta keskenään. Yhteistoiminta-alue toteutuu siis siinä tapauksessa 
että yhdistymistä ei saada aikaan. Mutta osalla Kotkan-Haminan seudun kunnista 
ratkaisut ovat vielä pohdinnassa.  



KOTKAN KOTKAN –– HAMINAN SEUDUN XI SEUTUFOORUMI HAMINAN SEUDUN XI SEUTUFOORUMI 
RuotsinpyhtRuotsinpyhtäääältltää rajalle rajalle –– ELINVOIMAA JA KILPAILUKYKYELINVOIMAA JA KILPAILUKYKYÄÄ 
Hannu Hannu KasevaKaseva 
ETLA, 5.6.2008ETLA, 5.6.2008

KotkanKotkan--HaminanHaminan seudunseudun
talouskehitys ja ntalouskehitys ja nääkymkymäätt



MetsMetsääteollisuusvaltainenteollisuusvaltainen
tuotantorakenne murtumassatuotantorakenne murtumassa

-- kilpailuehdot mkilpailuehdot määäärrääytyvytyväät ulkomaillat ulkomailla
-- paperinkysynnpaperinkysynnään ja kulutuksen                  n ja kulutuksen                  

kasvun yhteys katkennutkasvun yhteys katkennut
-- hintapaineet alasphintapaineet alaspääinin
-- VenVenääjjään puutullit 50 euroon kuutioltan puutullit 50 euroon kuutiolta

ensi vuoden alusta lukienensi vuoden alusta lukien
-- ilmastopolitiikkailmastopolitiikka



Suhdannenäkymät heikentävät 
tilannetta entisestään

-- kustannuspaineetkustannuspaineet

-- lislisääksi korkokehitys nouseva ksi korkokehitys nouseva 
kv. rahoitusmarkkinakriisin vuoksikv. rahoitusmarkkinakriisin vuoksi



MetsMetsääteollisuuden saneerausaalto   teollisuuden saneerausaalto   
erityisen rajua Kouvolassaerityisen rajua Kouvolassa



KotkanKotkan--HaminanHaminan seutukuntaseutukunta 
menestynytmenestynyt paremminparemmin



LappeenrantaLappeenranta--Imatra seutukunnat   Imatra seutukunnat   
selvinneet myselvinneet myöös vs väähhääisin kolhuinisin kolhuin



Verotettavien palkkatulojen kehitys    Verotettavien palkkatulojen kehitys    
keskimkeskimäääärrääististää heikompaaheikompaa



MyMyöös yhteiss yhteisööveron tuotto   veron tuotto   
keskimkeskimäääärrääististää alempialempi



-- Summan tehtaan sulkeminen ja Summan tehtaan sulkeminen ja SteveconStevecon siirtyminen    siirtyminen    
Kotkaan iskee voimakkaasti Haminan talousalueelle. Kotkaan iskee voimakkaasti Haminan talousalueelle. 

-- panostuotosmallin mukaan panostuotosmallin mukaan KotkanKotkan--HaminanHaminan seudulla seudulla 
tehdyt tuotannon lakkautukset ja uudelleenjtehdyt tuotannon lakkautukset ja uudelleenjäärjestelyt rjestelyt 
vväähenthentäävväät alueen metst alueen metsääteollisuuden tuotantoa teollisuuden tuotantoa 
vväälittlittöömmäästi ensimmsti ensimmääisen vuoden aikana 23 %:a ja isen vuoden aikana 23 %:a ja 
liikennesektorin tuotantoa arviolta 3 %. liikennesektorin tuotantoa arviolta 3 %. 

-- staattisesti laskien koko seutukunnan alueen BKT  staattisesti laskien koko seutukunnan alueen BKT  
vväähenisi (vuoden 2006 tasolla) noin 5 prosentilla. henisi (vuoden 2006 tasolla) noin 5 prosentilla. 
Tulovaikutus jTulovaikutus jääisi palkkatulojen osalta pienemmisi palkkatulojen osalta pienemmääksi ksi 
arviolta 2.5 prosenttiin ja ansiotulojen kohdalla 1.6 arviolta 2.5 prosenttiin ja ansiotulojen kohdalla 1.6 
prosenttiin. Vuoden 2006 tasolla verotulojen menetys prosenttiin. Vuoden 2006 tasolla verotulojen menetys 
alueella olisi 2.9 milj. euroa, mikalueella olisi 2.9 milj. euroa, mikää vastaa 0.22 vastaa 0.22 
prosentin suuruista korotustarvetta alueen prosentin suuruista korotustarvetta alueen 
kunnallisveroprosenttiin.kunnallisveroprosenttiin.

-- Ilman Ilman kompesoiviakompesoivia toimia vtoimia väälilliset vaikutukset      lilliset vaikutukset      
muiden toimialojen tuotantoon ja tuloihin olisivat muiden toimialojen tuotantoon ja tuloihin olisivat 
1.48 1.48 kertaisiakertaisia. . 

Summan ja Summan ja SteveconStevecon jjäälkeenlkeen……



Kotkan-Haminan kuntatalous jo   
lähtökohtaisesti kuralla



Seudun kuntien nostettava veroprosenttia 2 % - 
yksiköllä kahdeksi vuodeksi, jotta 
velkaantuneisuus vuoden 2005 tasolle



KotkanKotkan--HaminanHaminan talousalueen talousalueen 
kasvua vauhdittavat tekijkasvua vauhdittavat tekijäätt

- kauttakulkuliikenne Venäjälle jatkaa vahvaa             
kasvuaan

- hallituksen päätös aloittaa Koskenkylä-Kotka - ja     
Haminan ohitustien rakentaminen ensi                       
vuonna.

- hallitus nimennyt Kotka-Haminan seutukunnat  
rakennemuutosalueiksi
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Suomi suomalaiset yritykset 
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Teemat

• Maailmantalous muutoksessa – ”lännestä ja 
pohjoisesta” ”itään ja etelään”
– Teollisuustuotannon uusi maantiede
– Suomi on hyötynyt investointivetoisesta kasvusta

• Globaalin talouskasvun ajurit: 
– Teknologia
– Erikoistuminen 

• Tuotantoketjut, kansalliset klusterit hajoavat
• Erikoistuminen tehtävittäin tai toiminnoittain, yhä vähemmän 

toimialoittain 

• Miten käy Suomen vahvoille toimialoille ja 
kansallisille klustereille? 
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Mitä maailmantaloudessa on 
tapahtumassa? 

“Lännestä ja pohjoisesta” 
“itään ja etelään”
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Lähteet: IMF, Maailman Pankki, ETLA.

Maailman kokonaistuotanto alueittain,
Prosenttia maailman BKT:sta
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Maailman BKT:n kasvu 1980-2008 
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Teollisuus kasvaa Aasiassa – ympyrä sulkeutuu… 
Alueiden osuudet maailman teollisuustuotannosta 1750–2100, %

Lähde: Rouvinen, Vartia & Ylä-Anttila 2007, Kuvio 3.6 (Bairoch 1982, ETLA, kirjoittajien arviot)
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Maailman investointiaste 1970-2006
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Suomen avainalat 
muutoksessa

• Nopean talouskasvun alla on ollut meneillään suuri 
rakennemuutos:
– Metsäteollisuuden kannattavuus- ja rakennekriisi
– ICT-klusterin muodonmuutos: verkosto pienentyy, 

alihankintateollisuus supistuu, kasvavatko klusterin muut 
osat?

– Metalli- ja konepajateollisuus: alihankintateollisuus ei täytä 
globaalisti toimivien asiakkaidensa vaatimuksia

– Yhteinen tausta: Maailmantalouden yhdentyminen & 
teknologinen muutos

– Peruskysymykset kansantalouden näkökulmasta:
• Miten ylläpitää tuottavuuskasvua?
• Mitä työmarkkinoilla tapahtuu jos/kun tuottavuuskasvu 

perustuu yhä enemmän tuottavuutta vahvistavaan 
rakennemuutokseen (”luovaan tuhoon”)  



Lähteet: Metsäteollisuus ry ja Tilastokeskus.
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Hajottaako globalisaatio 
klusterit? 
Missä arvo syntyy? 
ICT-klusteri
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ICT-klusteri suhteessa koko yrityssektoriin
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Metsäklusteri suhteessa koko yrityssektoriin
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Metalliklusteri suhteessa koko yrityssektoriin
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Klustereita vai alueellisia 
erityisosaamisen 
keskittymiä?



Paikalliset arvoverkot –
Kansalliset klusterit vientikilpailussa

Toimialan/yrityksen arvoketju 1

Toimialan/yrityksen arvoketju 2

Toimialan/yrityksen arvoketju 3



Alueet/maat erikoistuvat toiminnoittain

Yritys 1

…

Yritys N

Maa 1         … Maa N



Globalisaatio hajottaa klusterit?! 
Maat/alueet erikoistuvat toiminnoittain, eivät aloittain

Maa1 Maa 2 Maa 3
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Voivatko kehittyneet maat/Suomi 
jatkaa erikoistumistaan 
osaamisvetoiseen tuotantoon? 

Mikä on tutkimuksen, osaamisen ja 
muiden aineettomien investointien 
rooli?
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Suurimmat maat t&k-menojen 
mukaan v. 2005,
Prosenttia maailman t&k-menoista

0 5 10 15 20 25 30 35

Suomi (21.)

Taiwan
Venäjä

Italia
Kanada

Intia
Etelä-Korea

Iso-Britannia
Ranska

Saksa
Kiina

Japani
USA

Lähde: ETLA/Maury.

%



ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Muutokset maailman t&k-panostusten 
osuuksissa,
1996-2005, %-yksikköä
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Mihin Suomi on erikoistunut 
teknologisesti?
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Yhteenveto - johtopäätöksiä

• Maailmantaloudessa on meneillään suuri muutos 
”lännestä ja pohjoisesta” ”itään ja ”etelään”

• Aasia, Venäjä ja osa Latinalaista Amerikkaa jatkaa 
kasvuaan – näiden alueiden investointivetoinen 
kasvu tukenut Suomen taloutta

• Suomen perinteiset vahvat klusterit (ovat 
muutoksessa

• Metsäklusterin osuus kansantaloudessa pienentyy 
– pitkän aikavälin tulevaisuus avoin, Suomi on 
edelleen alan merkittävä osaamiskeskittymä

• Kohti alueellisia erityisosaamisen keskittymiä – 
osan globaaleja arvoverkkoja

• Ympäristö- ja energiaklusteri & terveys ja 
hyvinvointi potentiaalisia kasvualoja
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