
 



”Tuntuu siltä, että mitään 
laajasti tai yhteisesti omaksuttua 

strategiaa ei Suomessa tällä 
haavaa ole; näkemyserot ovat 
suuria myös hallituksen sisällä.  

 
Kiintoisampi onkin kysymys, 
mikä olisi nyt Suomelle oikea 
talouspolitiikan strategia?” 



”Lupaavin vastaus tähän on – 
oikein ymmärrettynä ja eräin 

varauksin – 
 

 yrittäjyyden edistäminen.  
 

Tässä yhteydessä yrittäjyydellä ei 
kuitenkaan tarkoiteta vain 

liiketoiminnan harjoittamista.” 



”Suomessa on iso määrä yrittäjiä, 
mutta monet heistä eivät edusta 

sitä, mitä talouskeskustelussa 
nykyään tarkoitetaan Ruotsin kielen 

sanalla entreprenörskap. 
(Entrepreneurship).  

 
Tuolla sanalla viitataan sellaiseen 

liiketoimintaan, jossa eri toimintoja 
– teknologia, muotoilu, 

markkinointi, logistiikka – 
yhdistetään innovatiivisella tavalla.”  



”Kyse ei ole välttämättä 
sisukkaasta yrittämisestä vaan 

ennen kaikkea luovasta 
toiminnasta ja ”brändin” 

rakentamisesta.”  



”Luovan yrittäjyyden edistäminen on 
paljon vaikeampaa kuin 

kannustaminen investointeihin 
koneisiin ja laitteisiin tai 

inhimilliseen pääomaan tai 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen.  

 
Kyse ei ole yksittäisistä 

toimenpiteistä vaan asenteista ja 
kulttuurimuutoksesta.” 



”Tarvitaan avoimuutta ja 
monipuolista sivistystä sekä 

rohkeutta ja leikkimielisyyttä.  
 

Siksi edellä esitetty visio ja strategia 
ovat toinen toisiaan tukevia.” 



”Suomella on hyvät 
edellytykset kehittyä 

toivottuun suuntaan, ja 
merkkejä siitä on jo 
olemassa. Mainio 

esimerkki on lajissaan 
maailman suurin nuorten 

start-up-yrittäjien 
vuotuinen Slush-

tapahtuma.” 

 ”On ajan merkki, että 
etevät 

kauppakorkeakoulun 
opiskelijat tänään 

tavoittelevat oman 
yrityksen perustamista; 

ennen muinoin yrittäjiksi 
ryhtyivät vain opintonsa 

keskeyttäneet.” 



 Leikkimielisten ja siksi 
luovien ihmisten 

menestyvä liiketoiminta on 
kaiken kaikkiaan 

tulevaisuutta.  
 

Eikä kyse ole vain uusien 
yritysten perustamisesta; 
luovalla yrittäjyydellä on 

roolinsa niin 
yritysmaailmassa kuin 

julkisen sektorin 
toiminnassa. 



 Olen kuullut huhuja, 
että siellä Kotkan-

Haminan seudulla on 
valmistunut 
ajatuksiani 
mukaileva 

elinkeinostrategia?  



Voisiko Kotkan-
Haminan seutu 

toimia tien 
viitoittajana koko 

Suomelle?  



https://www.youtube.com/watch?v=_bh6sKxTEwo


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. 

Visio 2025 Uudistunut ja 
vetovoimainen 



ARVO      NÄIN       EI NÄIN 

Rohkeus  • Kykyä tehdä päätöksiä 

• Ei pelätä epäonnistumista 

• Takerrutaan vanhoihin kaavoihin 

Avoimuus  • Annetaan mahdollisuus kaikille, 

jotka haluavat osallistua 

kehittämiseen 

• Jaetaan tietoa  

• Ollaan kansainvälisiä 

• Siiloudutaan: yrittäjät,  

päättäjät, virkamiehet, Cursor  

• Kyräillään ja pantataan tietoa 

 

 

Aitous • Tehdään omannäköistä • Tyydytään hajuttomiin ja  

mauttomiin kompromisseihin 

Jaettu arvopohja velvoittaa yhteisön jäseniä. 

Käytäntöön viety arvopohja voi parhaimmillaan olla merkittävä kilpailuetu 

Arvopohja 



1. Uudistuneet ja elinvoimaiset yritykset  

2. Startup-kulttuurin läpimurto 

3. Uudet oppimisympäristöt 

4. Digitalisaatiosta tärkein uudistamisen mahdollistaja  

5. Elinvoimainen kuntayhteistyö ja -rakenne, joka vastaa sote- ja 

maakuntauudistuksiin 

6. Seudusta ja yhdessä tekemisestä ylpeän yhteisön vahvistaminen - tehdään 

yhdessä Kotkan-Haminan seudusta uudistumisesta kuuluisa! 

 

40 000 työpaikkaa ja 100 000 asukasta 2025 

Strategiset tavoitteet 






