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Valtiosihteerityöryhmä 

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen 

Lausuntopyynnön johdanto 

Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta aiheutuvien ongelmien arvioidaan olevan monin osin vasta 
edessäpäin ja niihin liittyy epävarmuutta esimerkiksi laajuuden osalta. Ensivaiheessa suoria 
vaikutuksia näyttäisi kohdistuvan itäiseen Suomeen, mutta myös muilla alueilla on eriasteisia 
vaikutuksia nähtävissä. 
 
Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 13.5.2022, että hallitus selvittää ja valmistelee syksyn 2022 
budjettiriiheen mennessä ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä ja siitä, 
miten lähialueyhteistyön rahoitusta tullaan käyttämään. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 
valtiosihteerityöryhmän 2.6.2022 varautumisen ministerityöryhmän linjauksen mukaisesti. 
 
Valtiosihteerityöryhmä on käynnistänyt kyselyn Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksista 
itäiseen Suomeen ja toimista, joilla alueen elinvoimaa voidaan lisätä. Kysely toteutetaan osana 
valtiosihteerityöryhmän selvitystä itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Kyselyllä kartoitetaan 
näkemyksiä itäisen Suomen aluetalouden muutoksista ja ehdotuksia elinvoiman lisäämiseksi. 
 
Valtiosihteerityöryhmä kokoaa sidosryhmien kirjallisia näkemyksiä aiheesta. 

 
KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LAUSUNTO  
 

Kymenlaakson kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua valtiosihteerityöryhmälle. 
 
Lähes miljoonan asukkaan Itä-Suomen menestyminen vaikuttaa koko Suomen menestykseen.  
Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa erityisesti Kymenlaaksoon Venäjän maantieteellisen 
läheisyyden ja talouskytkösten vuoksi.  
 
Kesäkuussa 2022 kauppakamarien jäsenyrityksille toteutetussa kauppakamarikyselyssä itäisen 
Suomen alueella toimivien yritysten arviot sodan vaikutuksista ovat suuremmat ja taloudelliset 
näkymät huonommat kuin koko maan keskiarvot. Kauppakamarien kesäkuussa tehdyssä 
kyselyssä 44 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin vastaajayrityksistä arvelee 
kannattavuuden heikkenevän sodan seurauksena. Kymenlaakson yritysten näkymät ovat muuta 
maata synkemmät. Lähes kolmannes arvioi Venäjän sodan vähentäneen yrityksen 
suunnittelemia investointeja. Kyselyn mukaan yritykset näkevät pakotteilla ja sodalla olevan 
eniten vaikutusta energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä tuotteiden vientiin ja tuontiin. 
Useat vastaajat ilmoittivat, että yritys on lopettanut tuotteiden viennin, toimitukset ja ostot 
Venäjälle kokonaan. Myös rakennus- tai asennusprojekteja Venäjällä on peruttu. Sotatilalla on 
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vaikutuksia työvoiman saatavuuteen, esimerkiksi ulkomaista sesonkityövoimaa käyttävillä 
yrityksillä. Maksuliikenteen ongelmia uskotaan olevan edessä. 
 
Ukrainan sodan todennäköisimpinä vaikutuksina ja yritystoiminnan esteinä yritykset nostivat 
esille energian ja erityisesti maakaasun saatavuuden ja hinnan. 
 
Sota myös syventää ja vahvistaa aiempia COVID19-pandemian vaikutuksia. Matkailualalla 
koronarajoitukset vaikuttivat rajusti Venäjältä tulevaan matkailun ja kaupan toimialojen 
toimintaan heikentävästi. Sodan seurauksena palkansaajien ostovoiman supistuminen jatkaa 
negatiivista kehitystä. 
 
Sota vaikuttaa laajasti suomalaiseen yrityskenttään muun muassa yleisen epävarmuuden, 
kustannusten nousun sekä toimitusketjujen saatavuusongelmien kautta. Kymenlaakson 
metsäteollisuus on maan keskeinen vientimoottori, johon kohdistuvia vaikutuksia ovat 
muutokset raaka-aineen saatavuudessa (metsä- ja sahateollisuus). 
 
Muita seurauksia ovat Venäjältä tulevan matkailun vähentyminen (kaupan ala, ravintolat ja 
majoituspalvelut ja muu matkailuala), Saimaan kanavan käytön päättyminen (vientiteollisuus, 
matkailu) sekä Venäjän sulkeutuminen vientimarkkinana. 
 
Vienti Venäjälle on vähentynyt sodan alettua merkittävästi. Kauppakamarien myöntämät 
vientiasiakirjat Venäjälle supistuivat 87 prosenttia toukokuussa 2022. Venäjän osuus koko 
Suomen viennistä on hiipunut jo ennen sotaa (5,5 % tavaraviennistä vuonna 2021), mutta 
monille itäsuomalaisille yrityksille Venäjä on ollut merkittävä vientimarkkina. Kymenlaakson 
kauppakamarin vientiasiakirjoissa on ollut maalis-kesäkuun aikana ollut huomattava lasku 
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna; huhtikuun lasku oli -50%.  

 
Kymenlaaksossa on Imatran kautta Venäjältä Suomeen tulevan kaasuverkon varrella useita 
maakaasua käyttäviä teollisuuslaitoksia. Vaikka Suomi on onnistuneesti turvannut maakaasun 
tuontikanavia Viron Balticconnector-yhteyden ja LNG-terminaalialuksen avulla, voi maakaasun 
saatavuus ja hinta muuttua lähitulevaisuudessa rajusti Euroopan irtautuessa Venäjän 
kaasutuonnista sekä Venäjän Eurooppaan kohdistamien vastatoimien vuoksi. 
 
Venäjän rajan läheisyys voi jossain määrin vaikuttaa korostuneesti maariskiin eli siihen, 
kuinka turvallisena investointi- ja matkailukohteena Kymenlaaksoa pidetään. Suomen Nato-
jäsenyysprosessin eteneminen ja kansalliset panostukset maanpuolustukseen kuitenkin 
pienentävät koettua maariskiä. 
 
Saimaan kanavan käytön päättymisellä on merkittäviä vaikutuksia Itäisen Suomen alueen 
ulkomaankuljetuksiin. Vuonna 2021 kanavassa kuljetettiin yli 1,3 miljoonan tonnin edestä 
esimerkiksi raakapuuta, metsäteollisuuden tuotteita ja raakamineraaleja. Määrä vastaa noin 
50 000 rekkakuormallista. Kanavaa korvaavat kuljetusreitit nostavat yritysten 
kuljetuskustannuksia ja lisäävät käyttöpainetta muilla reiteillä. 
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Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja 

Kymenlaakson kauppakamari 
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