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Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien 
innovaatioiden levittämisen ja 
digitalisaation haasteiden analyysi

• Selvitystyö innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteista Itä- ja 
Pohjois-Suomen alueella

• Pohjana maakuntakohtaiset älykkään erikoistumisen strategiat, 
maakuntaohjelmat ja niiden toimenpanosuunnitelmat: Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-
Karjala

• Selvitys toteutettiin touko-kesäkuussa 2020 käyttäen apuna toimijakyselyä (96 
vastausta) sekä asiantuntijahaastatteluja (14 kpl)  

• Toteuttajina Norrum ja TK-Eval yhteistyössä ELMO-hankkeen kanssa
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Taustatietoja toteutetusta kyselystä

Mitä organisaatiota vastaajat edustavat: Vastaajien maakunta:
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Esimerkkejä innovaatioiden ja digitalisaation levittäjistä Itä- ja 

Pohjois-Suomessa  (vastaajien kommentteja)

”Centrian ja Chydeniuksen virtuaaliset opetusympäristöt”

”Cemis-konsortio on esimerkiksi tämmöinen, joka on pitkään toiminut”

”Painettu äly, Printocent. Painettavaa elektroniikkaa 2000-luvun alusta lähtien liikkeelle, hieno 
ryhmä  ihmisiä” 

”Kemi-Tornion kiertotalous on menestystarina” 

”Laitevalmistajien kautta pk-yrityskin levittää innovaatioitaan yhä uusille tehtaille. Esim. 
StoraEnsolle Valmet,  kaivoksille Sandvik” 

”Digicenter-projekti etsii yritysten tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia, ja luo projektissa uusia 
teknologia-alustoja, joiden päälle yritykset voivat lisätä tarvitsemiaan erikoispiirteitä

”POSKE (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)  on kyllä edelläkävijä  Lapin monissa 
digialoitteissa ja hankkeissa. Palvelujen sähköistys, viranomaisasiointi, VIRTU-pisteet” 

”Digital Innovation Hubs, 5 kpl Oulussa”
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Innovaatioiden levittämisen haasteita –
vastaajien kommentteja 

• ”Innovaatioiden kaupallistaminen tulisi olla ytimessä paljon aikaisemmin”
• ”Haasteena on myös, että on totuttu liikaa tekemään omalla porukalla, tutuilla 

kumppaneilla, ja rahoituskin tutuista lähteistä.” 
• ”Miten edistää ja auttaa niitä lukuisia pieniä ja mikroyrityksiä innovaatioissa ja 

niiden levittämisessä?”
• ”Haasteena maakunnassa innovaatioiden levittämisessä on hoitaa myös muut 

alueet kuin keskuskaupunki. Miten levittäytyä koko maakuntaan?” 
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Arvioita digitalisaation edistämisestä maakunnissa
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Maakuntien digitalisaation haasteita
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Digitalisaation haasteet: kommentteja 

• ”Yritystasolla yritysten resurssit ja kiinnostus vaihtelevat ja kenttä on kirjava. 
Paine kuitenkin digitaalisten ratkaisujen käyttöön ottamiseen kasvaa. Painetta 
tulee kumppaneilta, asiakkailta, kustannustekijöistä jne.”

• ”Aika, raha, osaaminen – digitalisaatiossa pullonkauloja etenkin pienimmillä 
yrityksillä”

• ”Aina etenkin pienille yrityksille ei tarvita kovin massiivisia, kalliita ratkaisuja, 
ERP, ym.  vaan räätälöidympiä palveluja, halvempia ratkaisuja. Ja 
käyttäjäystävällisyys kunniaan!”
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Toimenpide-ehdotuksia digitalisaation 
edistämiseksi maakunnissa
• ”Läpileikkaavuuden ja taustalla olemisen sijaan digitaalisuus olisi nostettava 

yhdeksi kehittämisen kärjeksi”
• ”Johdon koulutus olisi ensisijaisen tärkeää, sillä digitalisaation pitää olla 

yrityksille strategisesti tärkeää eikä näin tapahdu ilman visionääristä osaavaa 
johtoa”

• ”Julkisella puolella kannattaisi "pakottaa" digitaalisiin palveluihin ja rohkeasti 
kokeilla uutta”

• ”Maakunnan ICT- ja digitalisaatioprofiilin (joka perustuu korkean tason TKI-
toimintaan) luominen --> investointien, yritysten ja korkean osaamisen 
houkutteleminen alueelle”

• ”Realistisesti resursoitu digitalisaation tason/ tarpeiden kartoitus alueen 
yrityksiin”
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Koronaepidemia ja digitalisaatio

• ”Korona ollut tärkeä digiloikka, ja lisännyt monipaikkaisuuden asennetta”  
• ”Korona vaikuttaa EU- ja kansallisiin tutkimusrahoituksiin, uusia 

koronarahoituksia”
• ”Yritysten rajalliset puskurit koronatyyppisiin tilanteisiin ovat tulleet esille” 
• ”Korona myös demokratisoi EU:ta, etäkokouksiin Pohjois-Suomesta ja vaikkapa 

Saksasta sama matka. Tietty matkustus vähenee, ilmastoystävällisyys 
lisääntyy” 

• ”Korona on kyllä lisännyt innovointia, on ollut pakko.  Pienet yritykset 
pakotettuja mm. verkkokauppaan, osaamisloikka”
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Suositukset /digitalisaatio 

Digitalisaatio on Itä- ja Pohjois-Suomelle mahdollisuus
Useita liiketoimintoja voidaan entistä paremmin hoitaa myös isojen kansainvälisten 
kasvukeskusten ulkopuolelta. Koronaepidemia  - sysäys digitalisaation kehitykselle

Itä- ja Pohjois-Suomen koko innovaatiopotentiaali käyttöön!
Alueen menestyminen edellyttää koko innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä. Maakuntien 
sisällä on  haastetta ulottaa innovaatioiden levittäminen keskuspaikkakuntien ulkopuolelle 
– tähän digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia ja työkaluja. 

Systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan
Innovaatioiden kehityspolut ovat usein pitkiä ja vaativat vuosien systemaattisen 
työskentelyn, kuten esimerkiksi painetun älyn kehityspolku Oulun seudulla osoittaa.

Lisäpanostuksia kansainvälisiin verkostoihin
IP-alue on jo mukana useissa  kansainvälisissä kumppanuuksissa. Esimerkiksi Digital 
Innovation Hub kannattaa hyödyntää koko Itä- ja Pohjois-Suomen  alueella.
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