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Esipuhe

I

tä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla on pitkät perinteet yhteistyölle. Alue kuuluu kokonaisuudessaan EU:n
Pohjoisiin harvaan asuttuihin alueisiin (NSPA), joita on myös
EU:n alue- ja rakennepolitiikassa käsitelty erityisenä koheesion kohdealueena. Kohti seuraavaa EU:n rahoituskautta siirryttäessä on tullut selväksi, että erityisolosuhteemme on EU:n
tasolla edelleen huomioitu sekä aiemmat saavutuksemme
koheesiovarojen hyödyntämisessä ovat kantaneet hedelmää.
Yhteistyö on myös tiivistynyt koko ajan. Tästä erinomaisena
esimerkkinä on vuoden 2018 alusta alkanut Euroopan komission tukema Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö ja siihen liittyvä komission suora High Impact Action -pilottirahoitus
maakuntarajat ylittäviin innovaatiohankkeisiin. ELMO-sateenvarjon alla tehdyllä yhteistyöllä on pystytty nostamaan yhteisiä
valmiuksia meille tärkeissä teemoissa kuten uudenlaisessa
maakuntarajat ylittävässä klusterikehittämisessä ja yritysverkostojen tukemisessa.

MIKA RIIPI
Lapin maakuntajohtaja

Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan edelleen. Kuten komissio on koheesiotarkastelussa
todennut, Itä- ja Pohjois-Suomea haastavat edelleen muuta maata voimakkaammin väestön ikääntyminen, talouden rakennemuutos ja työvoiman sekä palvelujen saavutettavuus.
Edelleen Covid19 vaikuttaa merkittävästi mm. matkailuun ja sitä kautta koko alueemme
saavutettavuuteen. Työtä alueemme kehittämiseen tarvitaan edelleen: Uusia innovaatioita, niiden kaupallistamista ja digitalisaation täysimääräistä hyödyntämistä.
Nyt käsillä oleva julkaisu innovaatioiden leviämisen ja digitalisaation haasteista on panostus EU:n alueiden yhtenevien älykkään erikoistumisen käytänteiden ylläpitämiseksi ja
paikallisen kehitystyön mittari. Raportista käy ilmi hyvin, missä olemme vahvoja ja mihin
tarvitsemme lisäpanostuksia. Yleisistä haasteista ja koronaepidemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta lähtötilanteemme on melko hyvä niin digitalisaation paremmassa
hyödyntämisessä kuin innovaatioiden levittämisen lähtökohdissa.
Julkaisussa nostetaan hyvin esiin toimenpidesuosituksia, joita koko Itä- ja Pohjois-Suomen
tasolla tulisi huomioida. Niistä juontuen haluan nostaa esiin mielestäni kaksi lähitulevaisuuden keskeisintä; ylimaakunnallisten arvoketjujen ja klusteritoiminnan edelleen kehittämisen sekä digitalisaation infraan liittyvien perusrakenteiden kuntoon laittamisen.
Molemmissa haasteissa tarvitsemme tietenkin alueen ulkopuolisia resursseja, vahvaa
edunajamista ja kansainvälisiä verkostoja. Vielä keskeisempää on kuitenkin maakuntien
ja toimijoiden yhteinen tahtotila, tiivis vuoropuhelu ja kyky nähdä yhteistyön synergiaedut
pitkällä aikavälillä. Uskallan sanoa, että tähän meillä on Itä- ja Pohjois-Suomessa varmasti
niin kykyä kuin tahtoakin!
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Tiivistelmä

L

apin liitto tilasi Norrum Oy:ltä, alihankkijanaan TK-Eval, huhtikuussa 2020 selvitystyön innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteista Itä- ja Pohjois-Suomen
alueella. Selvitystyön tavoitteeksi asetettiin ajantasaisen raportin laatiminen yhteistyössä ELMO (Elinkeinot murroksessa) -hankkeen ja Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen
kanssa. Selvitystyön pohjana toimivat maakuntakohtaiset älykkään erikoistumisen strategiat, maakuntaohjelmat ja niiden toimenpanosuunnitelmat seitsemässä Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnassa: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo,
Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Selvitystyössä hyödynnettiin lisäksi kansallisia tilastoja.
Selvitys toteutettiin touko-kesäkuussa 2020 käyttäen apuna toimijakyselyä (96 vastausta)
sekä täydentäviä asiantuntijahaastatteluja (14 kpl).
Innovaatioiden levittämiseksi tehdyistä toimenpiteistä nostettiin kyselyssä ja haastatteluissa eniten esille elinkeinoelämän, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö ja verkostoituminen, kehittämisrahoitus sekä hankkeissa tapahtuva tiedottaminen.
Parhaimmillaan kehittämisrahoituksella on saatu synnytettyä rakenteita innovaatiotoiminnan ympärille: erilaisia innovaatioekosysteemejä, joissa ideoita voidaan synnyttää, kehittää
ja kokeilla. Maakuntien asiantuntijoiden mukaan viimeaikaiset innovaatiot osuvat erittäin
hyvin maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden kärkiin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Haastatteluissa tuotiin esille myös runsaasti esimerkkejä Itä- ja Pohjois-Suomen hyvistä
käytännöistä innovaatioiden levittämisessä, kuten esimerkiksi painetun älyn, fotoniikan,
digitalisaation ja teollisen kiertotalouden innovaatio- ja osaamiskeskukset sekä uudet
tavat alueen luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.
Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmien ja -projektien haasteeksi koetaan, että niistä
syntyy liian vähän liiketoimintaa ja yrityksiä. Monien vastaajien mielestä hankkeissa ei
vaadita riittävästi innovaatioiden kaupallistamiseen johtavia toimia. Hankkeisiin ei tule
toteuttajiksi uusia toimijoita, rahoituslähteitä ja kumppanuuksia toivotulla tavalla. Itä- ja
Pohjois-Suomen innovaatioiden levittämisen yhtenä haasteena pidetään, että toimijat ja
rahoitus keskittyy maakuntien keskuspaikkakunnille, eikä innovaatioiden levittäminen
koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle toteudu riittävällä tasolla. Haastatteluiden mukaan
maakunnissa ei aina kyetä riittämättömien resurssien tai puuttuvan erityisosaamisen (esimerkiksi liittyen vaativiin kiertotalous- ja digitalisaatioratkaisuihin) takia hyödyntämään
innovaatiojärjestelmän mahdollisuuksia.
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Digitalisaation osalta maakunnissa tehtyjen kehittämistoimien katsotaan lisänneen melko
hyvin tietoa digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta tehokkuuteen ja kustannussäästöihin.
Lisäksi maakunnissa on onnistuttu vastaajien mukaan lisäämään digitaalisten ratkaisujen ja prosessien käyttöä, ja koronaepidemiatilanteen myötä on syntynyt uusia pk-yritysten
suunnittelemia digiratkaisuja. Digitalisaation haasteiksi koetaan digitalisaation käsitteleminen usein liian kapeasta näkökulmasta sekä se, ettei digitalisaatioon liittyviä hankkeita
tai kehittämistoimintaa synny alueilla riittävästi.
Lisäksi haasteina nähdään aktiivisten toimijoiden puute (toimijoiden rajallinen määrä ja
pula digitalisaation erityisosaajista) sekä aikapula digitalisaation kehittämiseen osallistumiseksi. Teollisten yritysten osaamisessa ja valmiuksissa hyödyntää digitalisaatiota
tuotantoprosesseissa nähdään paljon kehittämisen varaa. Julkisen sektorin odotetaan
perehtyvän digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin entistä paremmin, digitalisaation
mahdollisuuksista tulee viestiä etenkin ns. perinteisen teollisuuden pk-yrityksille ja digitalisaatiota koskevaa yritystason koulutusta tarvitaan enemmän sekä perusvalmiuksien
parantamiseksi että täsmäkoulutusta järjestämällä.
Itä- ja Pohjois-Suomi -yhteistyön osalta kyselyn vastauksissa ja asiantuntijahaastatteluissa
nostettiin esille mm. ylimaakunnallisten hankkeiden mahdollistaminen ja toteutuksen helpottaminen, yhteistoiminta etenkin kansainvälisissä ohjelmissa ja hankkeissa sekä edunvalvonta. ELMO-toimintaa pidetään innovaatioiden levittämisen ja tiedonvaihdon kannalta
tärkeänä osana IP-yhteistyötä.
Raportin loppuosassa on esitetty Norrumin ja TK-Evalin suositukset jatkotoimenpiteiksi.
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Summary

R

egional Council of Lapland assigned in April 2020 Norrum Oy and TK-Eval an
analysis on challenges related to diffusion of innovations and digitalisation
in East and North Finland (ENF). The analysis was implemented in cooperation
with the East and North Finland industrial transition coordination project (ELMO) and the
Regional Councils of ENF. The analysis was based on smart specialisation strategies and
regional planning strategies of the ENF regions: Lapland, Oulu Region, Kainuu, Central
Ostrobothnia, Pohjois-Savo, South Savo, North Karelia, and national statistics in Finland.
The empirical part of the study was implemented in May-June 2020 by using survey (96
respondents) and expert interviews (14 respondents).
The results of the analysis highlight the following actions related to diffusion of
innovations: cooperation and networking between business development organisations,
universities, and universities of applied sciences, co-funding of development projects, and
communication activities within the projects. At its best, project co-funding has been able
to establish new innovation structures and innovation ecosystems, in which the innovative
ideas can be created and tested. According to the respondents, the recent innovations
in the ENF region match very well to the regional smart specialisation strategies in East
and North Finland. The respondents highlighted a large number of good practices in
the ENF region regarding diffusion of innovations e.g. in printed intelligence, photonics,
digitalisation, and industrial circular economy, and in sustainable utilisation of natural
resources.
The challenges of the development projects in East and North Finland include insufficient
amount of new business and entrepreneurship. According to a number of respondents,
more commercialisation of innovations should be required in projects. New project actors,
funding sources, and partnerships would be welcomed. Projects concentrate in the larger
centres of the ENF region – the diffusion of innovations does not fully extend to the
entire region. Insufficient resources or lack of capacity may prevent full utilisation of the
innovation systems regarding e.g. demanding circular economy or digitalisation solutions.
The regional initiatives promoting digitalisation have been able to increase knowledge on
digitalisation and its role in adding efficiency and cost savings. According to respondents,
the regions have increased the use of digital solutions. The Covid-19 situation has
catalysed new SME based digital solutions, too. The major challenges in digitalisation
include too narrow view of digitalisation, limited number of new digitalisation projects,
limited number of top experts in the field of digitalisation in the area, and lack of time to
contribute to digital solutions.
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There is room for significant improvement among the industrial companies regarding
digitalisation in production processes. Public sector actors are expected to dig deeper
into the possibilities of digitalisation, and the new digitalisation possibilities should be
communicated especially to the SMEs in traditional industry sectors. More training is
suggested both regarding basic digitalisation skills and more specific skills among the
industry actors.
The respondents emphasise the importance of ENF cooperation in enabling cross-regional
projects, in strengthening the cooperation in international projects, and in promotion of
interest. ELMO cooperation is seen as an important part of the diffusion of innovations
and knowledge exchange.
The report includes recommendations by Norrum and TK-Eval for further actions in
diffusion of innovations and promoting digitalisation in East & North Finland.
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1. Johdanto
Kuva: Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

1.1. Työn lähtökohta
ja toimeksianto

L

apin liitto tilasi Norrum Oy:ltä huhtikuussa 2020 selvitystyön innovaatioiden
levittämisen ja digitalisaation haasteista Itä- ja Pohjois-Suomen alueella (IP-alue).
Selvitystyön tavoitteeksi asetettiin ajantasaisen suomenkielisen raportin ja
englanninkielisen tiivistelmän laatiminen yhteistyössä ELMO (Elinkeinot murroksessa)
-koordinaatiohankkeen ja Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kanssa.

Selvitystyön pohjana toimivat maakuntakohtaiset älykkään erikoistumisen strategiat,
maakuntaohjelmat ja niiden toimenpanosuunnitelmat seitsemässä Itä- ja PohjoisSuomen maakunnassa: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo,
Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Selvitystyössä hyödynnettiin lisäksi kansallisia tilastoja etenkin tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä yritystoiminnasta. Toimialarajaus keskittyy digitalisaation lisäksi erityisesti ELMO-yhteistyössä valittuihin Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään
erikoistumisen strategian prioriteetteihin: puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, teollinen kiertotalous, ICT ja digitalisaatio sekä innovatiiviset teknologiat & tuotantoprosessit.
Selvitystyössä otettiin erityisesti huomioon Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen
strategian kasvualat.
Selvitystyön taustalla on Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston valmistelutyö koskien EU-jäsenvaltioiden ja EU:n alueiden (NUTS2 ja NUTS3) älykkään
erikoistumisen strategioiden hyvää hallintoa ja johtamista. Älykäs erikoistuminen (smart
specialisation) on Euroopan unionin innovaatiopolitiikan kulmakivi – maiden ja alueiden
tulee tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdennetaan. Älykkäällä erikoistumisella pyritään uusien innovaatioiden synnyttämiseen ja innovaatioiden levittämiseen (diffusion of innovations). Älykkään erikoistumisen
ohjelmaa pidetään Euroopan toistaiseksi kunnianhimoisimpana alueellisten innovaatioiden kehitysohjelmana (Morgan 2016). Älykäs erikoistuminen ei rajaudu pelkästään ns.
huipputekniikan aloille, vaan tavoitteena on hyödyntää alueen koko innovaatiopotentiaali
kattaen myös mm. palveluinnovaatiot ja sosiaaliset innovaatiot.
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1.2. Toteutustapa

N

orrum Oy, alihankkijanaan TK-Eval, toteutti raportin laatimiseksi tiedonkeräyksen
kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. Asiantuntijatyössä hyödynnettiin
maakunnista saatavaa ohjausta (maakuntaliitot ja ELMO-yhteistyötä tekevät
yhteyshenkilöt). Työn käytännön toteutusta ohjasivat Ilari Havukainen ja Paula Heikkilä.

Aineistoanalyysillä hankittiin tarvittava tietous erityisesti ajatellen kyselyjä ja asiantuntijahaastatteluja. Työpöytätyönä tausta-aineistona käytiin läpi maakuntakohtaiset älykkään
erikoistumisen strategiat, maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä toimeksiannon kannalta relevantit Itä- ja Pohjois-Suomen toimintaan vaikuttavat strategiat ja
ohjelmat.

Aineistoanalyysillä hankittiin tarvittava tietous erityisesti ajatellen kyselyjä ja
asiantuntijahaastatteluja.
Työpöytätyönä
tausta-aineistona
käytiin läpi
maakuntakohtaiset
Kysely toteutettiin sähköisenä
lomakekyselynä
1.–15.6.2020
aloituspalaverissa
sovitulle
älykkään
erikoistumisen
strategiat,
maakuntaohjelmat
ja
niiden
kohdejoukolle. Kyselyssä kerättiin lisää tietopohjaa maakuntien innovaatioiden levittämitoimeenpanosuunnitelmat sekö toimeksiannon kannalta relevantit Itä- ja Pohjois-Suomen
sen ja digitalisaation
haasteista.
Kyselyyn vastasi 98 maakuntien asiantuntijaa. Kyselyyn
toimintaan
vaikuttavat strategiat
ja ohjelmat.

vastanneiden taustatiedot on esitetty alla.

Kysely toteutettiin sähköisenä lomakekyselynä 1.-15.6.2020 aloituspalaverissa sovitulle
kohdejoukolle. Kyselyssä kerättiin lisää tietopohjaa maakuntien innovaatioiden
levittämisen ja digitalisaation haasteista. Kyselyyn vastasi 96 maakuntien asiantuntijaa.
Kyselyyn
vastanneiden
taustatiedot on esitetty alla.
Taustatiedot
kyselystä
Taustatiedot kyselystä
Mitä organisaatiota/tahoa edustat?
Organisaatio/taho

Ammattikorkeakoulu
Kehittämisyhtiö tai muu kehittäjätaho
Maakuntaliitto
Yliopisto
Joku muu
Valtion aluehallinto
Tutkimuslaitos
Yrittäjä- tai toimialajärjestö
Ammattioppilaitos
Yhteensä

* Yksi vastaaja merkinnyt 2 organisaatiota/tahoa.

Vastaajien maakunta
26
18
16
15
10
5
3
3
1
97

Maakunta

Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Yhteensä

22
20
6
11
14
9
16
98

Missä roolissa olet osallistunut maakuntasi älykkään erikoistumisen strategian
toteutukseen (monivalinta)?
Missä roolissa osallistuttu maakunnan älykkään erikoistumisen
strategian toteuttamiseen

Projektien toteutus
Strategian muu toimeenpano- tai valmistelutyö (työpajat, eri työryhmät jne.)
Rahoituspäätösten valmistelu/tekeminen
Jollain muulla tavoin
En ole osallistunut

61
61
20
13
9

Mihin seuraaviin Itä- ja Pohjois-Suomen osaamisalueisiin ja kasvualoihin toimenkuvasi
liittyy (monivalinta, max. 3 valintaa)?
Organisaatio/taho

Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
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Digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit
Toimenkuvassani ei ole temaattista rajausta
Biojalostus ja uudet tuotteet

48
37
21
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Strategian muu toimeenpano- tai valmistelutyö (työpajat, eri työryhmät jne.)
Rahoituspäätösten valmistelu/tekeminen
Jollain muulla tavoin
En ole osallistunut

61
20
13
9

Mihin seuraaviin Itä- ja Pohjois-Suomen osaamisalueisiin ja kasvualoihin toimenkuvasi
liittyy (monivalinta, max. 3 valintaa)?
Organisaatio/taho

Digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit
Toimenkuvassani ei ole temaattista rajausta
Biojalostus ja uudet tuotteet
Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut
Teollinen kiertotalous
IP-alueen yhteisen klusteritoiminnan kehittäminen
Kestävä matkailu ja vetovoima
Kestävä kaivannaistoiminta
Valmistava teollisuus
En osallistu näistä mihinkään

48
37
21
19
12
11
9
4
4
3
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Kyselyä täydentävät ja syventävät asiantuntijahaastattelut toteutettiin 9.–18.6.2020
puhelinhaastatteluina. Haastatteluja toteutettiin 14 (kaksi per kohdemaakunta).
Kyselyä täydentävät ja syventävät asiantuntijahaastattelut toteutettiin 9.–18.6.2020
Jokaisesta maakunnasta haastateltiin yksi maakuntaliiton edustaja, jonka lisäksi
puhelinhaastatteluina.
Haastatteluja
toteutettiinLapin
14 (kaksi
per kohdemaakunta).
haastateltiin edustajat seuraavista
organisaatioista:
ammattikorkeakoulu,
Kainuun Jokaisesta
maakunnasta VTT,
haastateltiin
maakuntaliiton
edustaja,
jonka lisäksi
haastateltiin
ammattikorkeakoulu,
Kokkolan yksi
seudun
kehittämisyhtiö
KOSEK, Itä-Suomen
yliopisto,
Mikkelin kehittämisyhtiö
MIKSEI ja Joensuun
seudun
kehittämisyhtiö Business
Joensuu.
edustajat
seuraavista organisaatioista:
Lapin
ammattikorkeakoulu,
Kainuun
ammattikor-

keakoulu, VTT, Kokkolan seudun kehittämisyhtiö KOSEK, Itä-Suomen yliopisto, Mikkelin
kehittämisyhtiö
ja Business
Joensuu.
Raportin luvussa MIKSEI
3 on esitelty
kyselyn ja
haastattelujen tulokset. Haastattelujen osalta on

kunkin teema-alueen analyysin lopussa yhteenveto haastattelujen tuloksista.
Haastatteluissa
esiin tulleita
esimerkkejä
innovaatioiden
ja tulokset.
digitalisaatiosta
Raportin
kolmannessa
luvussa
on esitelty
kyselyn ja levittämisestä
haastattelujen
HaastatteluItä- ja Pohjois-Suomen alueella on esitetty yhteenvedossa, mikäli ko. esimerkit eivät tulleet
jen
osalta on kunkin teema-alueen analyysin lopussa yhteenveto haastattelujen tuloksista.
esille kyselyissä. Haastatteluissa esitettyjen arvioiden ja mielipiteiden raportoinnissa on
Yhteenvedossa
esitetty haastatteluissa
esiinluonne.
tulleita esimerkkejä innovaatioiden levitotettu huomioon on
haastattelujen
luottamuksellinen

tämisestä ja digitalisaatiosta Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, mikäli ko. esimerkit eivät tulleet
esille kyselyissä.levittämisestä
Haastatteluissa
esitettyjen arvioiden ja mielipiteiden raportoinnissa
1.3 Innovaatioiden
ja digitalisaatiosta
on otettu huomioon haastattelujen luottamuksellinen luonne.
Innovaatioiden levittäminen (diffusion of innovations) on tärkeä osa innovaatioprosessia.
Innovaatioprosessissa tunnistetaan tarpeita ja mahdollisuuksia ja kehitetään ratkaisuja,
jotka pyritään levittämään laajaan käyttöön. Keskeinen innovaatioprosessin
onnistumiseen liittyvä tekijä on innovaatioiden levittämisprosessi organisaatioiden sisällä
ja välillä. Diffuusioprosessissa painottuu innovaatioiden syntymisen ja kehittämisen
jälkeinen omaksuminen, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen sekä viestintäkanavat
innovaatioiden edelleen levittämiseksi. Rogers (1995) nostaa innovaatioiden levittämisen
onnistumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi: 1) innovaation taso/ominaisuudet, 2)
viestintäkanavat, 3) innovaation vastaanottajan ominaisuudet, 4) innovaatiopäätöksen
tyyppi, ja 5) muutosagentin aktiivisuus. Myös ajoituksella on tärkeä osuus
levittämisprosessin onnistumisessa.

Alueiden älykkään erikoistumisen ohjelmien
jatkokehitystyössä 2020-luvulla
innovaatioiden levittäminen on EU:n yksi keskeisistä tavoitteista (Berkowitz 2019).
Innovaatioiden levittäminen sisältää sekä alueen ns. omien innovaatioiden levittämisen
että muualla synnytettyjen innovaatioiden levittämisen ja hyödyntämisen alueella.
Digitalisaatio on tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden
ymmärtämässä muodossa. Digitalisaatiolla laajemmin ymmärretään talouden ja
yhteiskunnan muutosprosessia, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä
(Itkonen 2015), Digitaalisuudessa on kyse tuotanto- ja palveluprosessien tehostamisesta.
Digitaalisilla prosesseilla pystytään tuottamaan aikaisempaa helpommin hallittavissa
olevaa tietoa, joka mahdollistaa tiedon päälle rakennettavia uudenlaisia palveluita,
prosesseja ja liiketoimintaa. Digitaalisuus uudistaa erityisesti palveluliiketoimintaa ja
Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
tarkoittaa internetin mahdollisuuksien omaksumista
laajempaan käyttöön.
Itä- ja Pohjois-Suomessa

Digitalisaatio vaikuttaa taloudessa kolmella tavalla: 1) Fyysiset tuotteet muuttuvat
digitaalisiksi palveluiksi, 2) Digitaaliset alustat kasvattavat tehokkuutta ja muuttavat
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1.3. Innovaatioiden levittämisestä
ja digitalisaatiosta

I

nnovaatioiden levittäminen (diffusion of innovations) on tärkeä osa innovaatioprosessia. Innovaatioprosessissa tunnistetaan tarpeita ja mahdollisuuksia ja
kehitetään ratkaisuja, jotka pyritään levittämään laajaan käyttöön. Keskeinen
innovaatioprosessin onnistumiseen liittyvä tekijä on innovaatioiden levittämisprosessi
organisaatioiden sisällä ja välillä. Diffuusioprosessissa painottuu innovaatioiden
syntymisen ja kehittämisen jälkeinen omaksuminen, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen
sekä viestintäkanavat innovaatioiden edelleen levittämiseksi. Rogers (1995) nostaa
innovaatioiden levittämisen onnistumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi: 1) innovaation taso/
ominaisuudet, 2) viestintäkanavat, 3) innovaation vastaanottajan ominaisuudet, 4)
innovaatiopäätöksen tyyppi ja 5) muutosagentin aktiivisuus. Myös ajoituksella on tärkeä
osuus levittämisprosessin onnistumisessa.
Alueiden älykkään erikoistumisen ohjelmien jatkokehitystyössä 2020-luvulla innovaatioiden levittäminen on EU:n yksi keskeisistä tavoitteista (Berkowitz 2019). Innovaatioiden
levittäminen sisältää sekä alueen ns. omien innovaatioiden levittämisen että muualla synnytettyjen innovaatioiden levittämisen ja hyödyntämisen alueella.
Digitalisaatio on tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muodossa. Digitalisaatiolla laajemmin ymmärretään talouden ja yhteiskunnan
muutosprosessia, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä (Itkonen
2015), Digitaalisuudessa on kyse tuotanto- ja palveluprosessien tehostamisesta.
Digitaalisilla prosesseilla pystytään tuottamaan aikaisempaa helpommin hallittavissa
olevaa tietoa, joka mahdollistaa tiedon päälle rakennettavia uudenlaisia palveluita,
prosesseja ja liiketoimintaa. Digitaalisuus uudistaa erityisesti palveluliiketoimintaa ja
tarkoittaa internetin mahdollisuuksien omaksumista laajempaan käyttöön.
Digitalisaatio vaikuttaa taloudessa kolmella tavalla: 1) Fyysiset tuotteet muuttuvat digitaalisiksi palveluiksi, 2) Digitaaliset alustat kasvattavat tehokkuutta ja muuttavat aiemmin paikalliset palvelut kansainvälisiksi, 3) Digitalisaatio parantaa perinteisen tuotannon
tehokkuutta (Tilastokeskus 2017, mukailtu McKinsey Global Institute 2014),
Digitalisaatio on tärkeässä roolissa innovaatioiden synnyttämisessä ja levittämisessä.
Euroopan unionin Digitaalinen innovaatiokeskittymä (Digital Innovation Hub, DIH) -verkosto on yksi esimerkki sitä, miten digitalisaation avulla vauhditetaan innovaatioiden levittämistä. Digitalisaatio on keskeisellä sijalla EU:n älykkään erikoistumisen konseptissa ja
siitä on tullut alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden painopisteala ja/tai läpileikkaava ala valtaosassa EU:n alueita. EU:n tavoitteena on, että kaikilla EU-alueen yrityksillä on Digitaalinen innovaatiokeskittymä (Digital Innovation Hub, DIH) omalla alueellaan
avustamassa yrityksiä digitalisaation edistämisessä (EU JRC 2020).
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Kuva: Lapin Materiaalipankki | Inka Hyvönen

2. Itä- ja Pohjois-Suomi:
tilannekatsaus
Itä- ja Pohjois-Suomi on seitsemän maakunnan alue, jonka kokonaispinta-ala
on 226 449 km² (70 % Suomen kokonaispinta-alasta). Seuraavassa katsauksessa
esitellään Itä- ja Pohjois-Suomen toimintaympäristöä ja aluetaloudellista
tilannetta selvitystyön kannalta.

2.1. Toimintaympäristö ja
aluetaloudellinen tilanne
Itä- ja Pohjois-Suomen väestö
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueella elää noin 1,28 miljoonaa asukasta eli 23 prosenttia koko maan väestöstä. Alueen väestömäärä on supistunut vuosina 2015–2019 1,6
prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan väkimäärä on kasvanut samassa suhteessa kuin MannerSuomessa yhteensä eli 0,7 prosenttia, kun taas IP-alueen muissa maakunnissa väestökehitys on ollut laskeva.
Taulukko 1. Väestön määrä Itä- ja Pohjois-Suomessa 31.12.2019 (Tilastokeskus).
Lisätietoja: Liite 1, s. 70

Maakunta

2015

2019

Muutos-%

Etelä-Savo

150 305

142 335

-5,3

Kainuu

75 324

72 306

-4,0

Keski-Pohjanmaa

69 032

68 158

-1,3

Lappi

180 858

177 161

-2,0

Pohjois-Karjala

164 755

161 211

-2,2

Pohjois-Pohjanmaa

410 054

412 830

0,7

Pohjois-Savo

248 129

244 236

-1,6

IP-alue yhteensä

1 298 457

1 278 237

-1,6

MANNER-SUOMI

5 458 325

5 495 408

0,7

IP-alueen osuus
Manner-Suomesta (%)

23,8

23,3

-0,5
%-yksikköä

Itä- ja Pohjois-Suomen väestön ikärakenne on haastava. Alue on muuhun Suomeen verrattuna enimmäkseen iäkkäämpää. Pohjois-Pohjanmaalla 65 vuotta täyttäneiden osuus on
pienempi ja alle 15-vuotiaiden osuus suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Myös KeskiPohjanmaalla lasten osuus on koko maan keskiarvoa selvästi suurempi, mutta siellä kuitenkin vanhemman väestön osuus ylittää maan keskiarvon.
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Taulukko 2. Ikäluokkien osuus Itä- ja Pohjois-Suomen väestöstä v. 2019 ja osuuksien
muutos v. 2015–2019 (Tilastokeskus).
Muutos, %-yksikköä
2015–2019

2019
Maakunta

Alle 15vuotiaiden
osuus, %

15-64vuotiaiden
osuus, %

65 vuotta
täyttäneiden
osuus, %

Alle 15vuotiaat

15-64vuotiaat

65 vuotta
täyttäneet

Etelä-Savo

12,6

56,4

31,0

-0,7

-2,8

3,4

Kainuu

14,0

57,5

28,5

-0,4

-3,2

3,6

Keski-Pohjanmaa

18,8

57,8

23,4

-0,3

-2,1

2,3

Lappi

14,9

59,8

25,3

-0,4

-2,2

2,7

Pohjois-Karjala

13,9

59,8

26,3

-0,6

-2,2

2,8

Pohjois-Pohjanmaa

19,2

61,1

19,6

-1,1

-1,1

2,2

Pohjois-Savo

14,6

60,2

25,2

-0,5

-2,0

2,6

MANNER-SUOMI

15,8

62,0

22,3

-0,5

-1,2

1,8

Itä- ja Pohjois-Suomen toimialarakenne
IP-alueella toimii yhteensä lähes 90 000 yritystoimipaikkaa. Eniten toimipaikkoja on maa-,
metsä- ja kalataloudessa, jossa toimipaikkojen osuus on 28,5 prosenttia koko alueen toimipaikkojen määrästä. Seuraavaksi eniten toimipaikkoja, noin 12 prosenttia, on tukku- ja
vähittäiskaupan aloilla. Kolmanneksi suurin toimiala toimipaikkojen lukumäärän perusteella on rakentaminen, jossa toimipaikkojen lukumäärä käsittää lähes 10 prosenttia koko
alueen toimipaikkojen määrästä.
Kuva 1.
Yritysten toimipaikkojen
lukumäärä toimialoittain
Itä- ja Pohjois-Suomessa
v. 2018 (Tilastokeskus).

Maatalous,
metsätalous
ja kalatalous

Muut toimialat
22 198

Lisätietoja: Liite 2, s. 70

25 575

Teollisuus

Kaikki
toimialat
yhteensä

4 981

89 819

Kuljetus ja varastointi

Tukku- ja
vähittäiskauppa

5 274

10 861

Ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta
5 782

Kiinteistöalan
toiminta

Rakentaminen
8 699

6 449
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IP-alueen yritysten toimipaikkojen tuotanto lähestyi v. 2018 jalostusarvoltaan 20 miljardia
euroa. Tuotannon jalostusarvolla mitattuna IP-alueen merkittävin toimiala on teollisuus,
jossa tuotettiin runsaat 27 prosenttia alueen yritysten arvonlisäyksestä. Seuraavaksi tärkeimmät toimialat arvonlisäyksen osalta ovat tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen.
Muissa alueen maakunnissa paitsi Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla toimialojen kolmen kärki
arvonlisäyksen osalta on sama kuin IP-alueella keskimäärin. Lapissa kaivostoiminta ja louhinta nousee toiseksi suurimmaksi toimialaksi rakentamisen jäädessä neljänneksi, KeskiPohjanmaalla kuljetus ja varastointi on kolmanneksi suurin ja pudottaa samalla tavoin
rakentamisen neljänneksi.
Kuva 2. Yritysten toimipaikkojen tuotannon jalostusarvo (1000 €)
toimialoittain Itä- ja Pohjois-Suomessa v. 2018 (Tilastokeskus).
Lisätietoja: Liite 3, s. 71
Muut toimialat
2 516 437
Kaivostoiminta ja louhinta
680 115
Informaatio ja viestintä
858 184

Teollisuus
5 432 958

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta

Kaikki
toimialat
yhteensä

865 507
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

19 877 103

987 733

Tukku- ja
vähittäiskauppa

Terveys- ja sosiaalipalvelut

2 520 907

1 078 840
Ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta
1 090 516

Rakentaminen
Kuljetus ja
varastointi

2 386 949

1 458 957

IP-alueen yritystoimipaikoissa tehtiin vuonna 2018 yhteensä runsaat 289 600 henkilötyövuotta. Työllistävyyden näkökulmasta alueen merkittävin toimiala on teollisuus, jossa
tehtiin noin 63 tuhatta henkilötyövuotta eli reilu viidennes alueen yritystoimipaikkojen työmäärästä. Seuraavaksi tärkeimmät toimialat henkilötyövuosina mitattuna ovat tukku- ja
vähittäiskauppa sekä rakentaminen. IP-alueen kaikissa maakunnissa toimialojen kolmen
kärki työllistävyyden mukaan mitattuna on sama kuin IP-alueella keskimäärin.
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Kuva 3. Yritysten toimipaikkojen
henkilöstö (htv)* toimialoittain
Itä- ja Pohjois-Suomessa v. 2018
(Tilastokeskus).
Lisätietoja: Liite 4, s. 71

Muut toimialat

Teollisuus

64 086

63 094

Kaikki
toimialat
yhteensä

Maatalous, metsätalous
ja kalatalous
18 467

Tukku- ja
vähittäiskauppa

289 634

42 585

Terveys- ja sosiaalipalvelut
19 490
Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
22 181

Rakentaminen

Kuljetus ja
varastointi

36 458

23 273
* Henkilöstön lukumäärä käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten,
että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.

IP-alueella aloitti toimintansa vuonna 2018 lähes 6 400 uutta yritystä, mikä oli runsaat
kahdeksan prosenttia alueen yrityskannasta. IP-alueella aloittaneiden yritysten osuus koko
maan uusista yrityksistä oli noin 18 prosenttia. Uusia yrityksiä perustettiin IP-alueella reilusti
yli tuhat enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Saman vuosivertailun mukaan IP-alueen
aktiivisuus edelliseen vuoteen verrattuna oli suurempaa kuin maassa keskimäärin.
Vuonna 2018 IP-alueella lopetti toimintansa runsaat 3 500 yritystä.
Taulukko 3. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Itä- ja Pohjois-Suomessa
vuonna 2018 (Tilastokeskus). Lisätietoja: Liite 5, s. 72

Maakunta

Aloittaneet
yritykset 2018

Aloittaneiden
osuus (%)
yritys-kannasta

Aloittaneiden
muutos
2018–2017

Lopettaneet
yritykset 2018

Lopettaneiden
osuus (%)
yrityskannasta

Etelä-Savo

677

6,7

129

422

4,2

Kainuu

285

7,3

64

175

4,5

Keski-Pohjanmaa

308

6,6

33

194

4,2

Lappi

998

8,0

158

522

4,2

Pohjois-Karjala

671

7,2

105

437

4,7

Pohjois-Pohjanmaa

2 237

9,6

377

1 122

4,8

Pohjois-Savo

1 203

8,4

281

673

4,7

IP-alue yhteensä
KOKO MAA
IP-alueen osuus
koko maasta (%)

6 379

8,2

1 147

3 545

4,5

35 268

8,9

5 036

20 064

5,1

18,1

-

22,8

17,7

-
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Itä- ja Pohjois-Suomen alueen tutkimus- ja kehittämistoiminta
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueella käytettiin tutkimus- ja kehittämistoimintaan
v. 2018 yhteensä 1 178 miljoonaa euroa, mikä oli 18,3 prosenttia koko maan t&kmenoista. Kyseisissä tehtävissä työskenteli IP-alueella 14 410 henkilöä ja heidän osuutensa koko maan t&k-henkilöstöstä oli 19,5 prosenttia. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella
toimii 3 yliopistoa, 3 yliopistokeskusta, 7 ammattikorkeakoulua, yli 20 ammatillista oppilaitosta ja yli 10 kansallista tutkimuslaitosten erillisyksikköä. Alueen selvästi suurin t&k-toiminnan keskittymä on Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla.
Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja henkilöstö v. 2018
Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Pohjois-Savon tilasto- ja ennakointiportaali foreSavo,
Pohjois-Savon liitto, alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.) Lisätietoja: Liite 6, s. 72

T&k-menot

Maakunta

T&k-henkilöstö
(lkm) v. 2018

2018, milj. €

Muutos (milj. €)
v. 2000–2018

Osuus (%) koko
maasta v. 2018

Etelä-Savo

41

25

0,6

638

Kainuu

30

16

0,5

526

Keski-Pohjanmaa

23

13

0,4

355

Lappi

68

27

1,1

1 011

Pohjois-Karjala

99

45

1,5

1 474

Pohjois-Pohjanmaa

731

220

11,3

8 008

186

101

2,9

2 398

IP-alue yhteensä

Pohjois-Savo

1 178

447

18,3

14 410

KOKO MAA

6 438

2 015

100,0

73 905

IP-alueen osuus

18,3

22,2

18,3

19,5

koko maasta (%)

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen merkitys maan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on viime
vuosien aikana kasvanut. IP-alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat kasvaneet kolmen viime vuoden aikana 15,7 prosenttia, kun samaan aikaan koko maassa
kasvua on ollut kuusi prosenttia. IP-alueen maakunnissa t&k-menojen kasvu on ollut voimakkainta Kainuussa, joskin siellä lähtötasokin on verraten matala.
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Taulukko 5.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (milj.€)
v. 2015–2018 Itä- ja
Pohjois-Suomessa.
(Pohjois-Savon tilastoja ennakointiportaali
foreSavo, Pohjois-Savon
liitto alkuperäinen lähde:
Tilastokeskus.)
Lisätietoja: Liite 7, s. 73

Maakunta

T&k-menot

Muutos (%)
2015–2018

2015

2018

Etelä-Savo

40

41

2,5

Kainuu

21

30

42,9

Keski-Pohjanmaa

18

23

27,8

Lappi

57

68

19,3

Pohjois-Karjala

79

99

25,3

Pohjois-Pohjanmaa

657

731

11,3

Pohjois-Savo

146

186

27,4

IP-alue yhteensä

1 018

1 178

15,7

KOKO MAA

6 071

6 438

6,0

IP-alueen osuus
koko maasta (%)

16,8

18,3

1,5 %-yksikköä

IP-alueen t&k-henkilöstön määrä on kasvanut v. 2015–2018 yhteensä 448 henkilöllä eli
3,2 prosenttia. Samaan aikaan koko maassa t&k-henkilöstön määrä laski 2,9 prosenttia.
Myös henkilöstön määrän osalta alueen t&k-toiminnan painoarvo on siten kasvanut.
Taulukko 6.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö
(lkm) v. 2015–2018
Itä- ja Pohjois-Suomessa.
(Pohjois-Savon tilastoja ennakointiportaali
foreSavo, Pohjois-Savon
liitto alkuperäinen lähde:
Tilastokeskus.)
Lisätietoja: Liite 8, s. 73

Maakunta

T&k-henkilöstö

Muutos (%)
2015–2018

2015

2018

Etelä-Savo

697

638

-8,5

Kainuu

438

526

20,1

Keski-Pohjanmaa

297

355

19,5

Lappi

928

1 011

8,9

Pohjois-Karjala

1 430

1 474

3,1

Pohjois-Pohjanmaa

7 942

8 008

0,8

Pohjois-Savo

2 230

2 398

7,5

IP-alue yhteensä

13 962

14 410

3,2

KOKO MAA

76 090

73 905

-2,9

18,3

19,5

1,1 %-yksikköä

IP-alueen osuus
koko maasta (%)
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Yritysten t&k-menot olivat IP-alueella v. 2018 yhteensä 739 miljoonaa euroa (osuus koko
maasta 17,5 %). Kasvua siinä oli vuoteen 2015 verrattuna 18,4 prosenttia (koko maassa
kasvua 4,4 %). Kolmen vuoden aikana IP-alueen yrityssektorin t&k-toiminta on kasvattanut merkitystään suhteessa koko maahan. Yrityssektorin osuus IP-alueen t&k-menoista oli
62,7 prosenttia (koko maassa 65,7 %).
Taulukko 7.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (milj.€)
v. 2015–2018 Itä- ja
Pohjois-Suomen yrityksissä.
(Pohjois-Savon tilastoja ennakointiportaali
foreSavo, Pohjois-Savon
liitto alkuperäinen
lähde: Tilastokeskus.)
Lisätietoja: Liite 9, s. 74

Maakunta

Yritysten t&k-menot

Muutos (%)
2015–2018

2015

2018

Etelä-Savo

17

14

-17,6

Kainuu

12

20

66,7

Keski-Pohjanmaa

11

13

18,2

Lappi

24

29

20,8

Pohjois-Karjala

21

29

38,1

Pohjois-Pohjanmaa

477

544

14,0

Pohjois-Savo

62

90

45,2

624

739

18,4

KOKO MAA

IP-alue yhteensä

4 047

4 227

4,4

IP-alueen osuus
koko maasta (%)

15,4

17,5

2,1 %-yksikköä

Korkeakoulusektorin t&k-menoihin käytettiin vuonna 2018 IP-alueella 356 miljoonaa
euroa (osuus koko maasta 21,9 %). Siinä oli kasvua vuodesta 2015 yhteensä 19,5 prosenttia (koko maassa oli kasvua 9,7 %). Korkeakoulusektorin osuus IP-alueen t&k-menoista oli
30,2 prosenttia (koko maassa 25,2 %).
Taulukko 8.
Korkeakoulusektorin
tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (milj.€)
v. 2015–2018 Itäja Pohjois-Suomessa.
(Pohjois-Savon tilastoja ennakointiportaali
foreSavo, Pohjois-Savon
liitto alkuperäinen lähde:
Tilastokeskus.)
Lisätietoja: Liite 10, s. 74

Maakunta

Korkeakoulusektorin
t&k-menot

Muutos (%)
2015–2018

2015

2018

Etelä-Savo

19

25

31,6

Kainuu

6

7

16,7

Keski-Pohjanmaa

…

7

n/a

Lappi

25

31

24,0

Pohjois-Karjala

48

61

27,1

Pohjois-Pohjanmaa

135

146

8,1

Pohjois-Savo

65

79

21,5

IP-alue yhteensä

298

356

19,5

KOKO MAA

1 481

1 624

9,7

IP-alueen osuus
koko maasta (%)

20,1

21,9

1,8 %-yksikköä

… = tieto on salassapitosäännön alainen
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Julkisen sektorin¹ t&k-menot olivat IP-alueella 85 miljoonaa euroa (osuus koko maasta
14,5 %). Vuoteen 2015 verrattuna siinä oli vähennystä 4,5 prosenttia (koko maassa
kasvua 8,1 %). Julkisen sektorin osuus IP-alueen t&k-menoista oli 7,2 prosenttia (koko
maassa 9,1 %).
Taulukko 9.
Julkisen sektorin ja
yksityisen voittoa
tavoittelemattoman
toiminnan tutkimusja kehittämistoiminnan
menot (milj.€) 2015–2018
Itä- ja Pohjois-Suomessa.
(Pohjois-Savon tilastoja ennakointiportaali
foreSavo, Pohjois-Savon
liitto alkuperäinen lähde:
Tilastokeskus.)
Lisätietoja: Liite 11, s. 74

Maakunta

Julkisen sektorin
ja YVT:n t&k-menot

Muutos (%)
2015–2018

2015

2018

Etelä-Savo

4

2

-50,0

Kainuu

2

3

50,0

Keski-Pohjanmaa

…

3

n/a

Lappi

9

8

-11,1

Pohjois-Karjala

10

10

0,0

Pohjois-Pohjanmaa

45

41

-8,9

Pohjois-Savo

19

18

-5,3

IP-alue yhteensä

89

85

-4,5

KOKO MAA

543

587

8,1

IP-alueen osuus
koko maasta (%)

16,4

14,5

-1,9 %-yksikköä

*YVT=yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
… = tieto on salassapitosäännön alainen

¹ Valtion hallinnonalat ja siihen kuuluvat tutkimuslaitokset, kunnat,
sosiaaliturvarahastot ja -laitokset sekä yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta.
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2.2. Älykäs erikoistuminen
Itä- ja Pohjois-Suomessa

I

tä- ja Pohjois-Suomessa on 2010-luvulla laadittu älykkään erikoistumisen strategiat
kaikkiin maakuntiin sekä sekä maakuntien yhteinen Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot
murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia. Seuraavassa koosteessa on esitetty maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden painopistealueet (kärjet) sekä
digitalisaation rooli strategioissa.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit
2. Puhtaan veden teknologiat ja konseptit
3. Ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus
Yhteisenä nimittäjänä Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kärkien
kehittämiselle on digitaalisuus.
Kainuun älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. Mittaustekniikka, pelit ja simulaattorit sekä metalliteollisuuden innovaatiot
2. Biotalous- ja kaivosteollisuuden prosessi- ja ympäristömonitorointi sekä metsä-,
ruoka- ja sinisen biotalouden innovaatiot
3. Aktiviteettimatkailu, terveys-, liikunta- ja urheiluinnovaatiot
4. Läpileikkaavina: KET-sovellukset, robotiikka, automaatio, data-keskuspalvelut, tekoäly
ja virtuaalitodellisuus, kiertotalouden ratkaisut, vähähiilisyys ja ilmastovastuullisuus
Digitalisaatiota painotetaan kaikessa Kainuun kehittämisessä ja se on yksi
Kainuu-ohjelman läpileikkaavista teemoista.
Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. Kemianteollisuus, erityisesti akkukemikaalit
2. Biomassojen jalostaminen ja biotalous
3. Uusiutuva energia
4. Kiertotalous
5. ICT
Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia perustuu alueen luonnonvarojen,
energia-alan, kemian osaamisen ja digitalisaation innovatiiviseen yhdistämiseen.
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Lapin älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. Kehittyvä arktinen liiketoiminta
2. Osaaminen, uudistuminen ja innovaatiot
3. Alueellinen ekosysteemi kansainvälistymisen perustana
4. Läpileikkaavina: innovatiiviset toimet, digitaalisuus, vähähiiliset
ratkaisut, energiatehokkuus
Lappi-sopimuksen yksi läpileikkaava kehittämisteema on digitalisaatio ja tavoitteena on,
että Lappi yhä selkeämmin olisi digitalisaation käyttöönoton edelläkävijä.
Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. Metsäbiotalouden uudet ratkaisut
2. Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina (sis. fotoniikka, metalli- ja
konepajatuotteet, ICT-sovellukset, kemian materiaaliosaaminen, tarkkuustekniikka
ja kaivannaisteollisuuden prosessointiosaaminen)
3. Läpileikkaavina: verkostot, kansainvälisyys, yrittäjyys, koulutus, resurssiviisaus,
innovaatiot, digitaalisuus
Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen ytimessä on digitalisaatio ja sen
mahdollisuuksien hyödyntäminen esimerkiksi opetusteknologiassa, kaukokartoitusteknologiassa ja digitaalisissa palvelujärjestelmissä.
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. ICT ja ohjelmistotuotanto
2. Metalliteollisuus ja puuraaka-aineen jalostaminen
3. Puhtaat ratkaisut, ml. energia
4. Terveys- ja hyvinvointiala
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman yksi läpileikkaava teema on digitalisaatio.
Aikaisemmin Pohjois-Pohjanmaa on nähty digitalisaatiota mahdollistavien laitteiden
ja teknologioiden kehittäjänä. Nyt kasvu liittyy voimakkaammin aineettoman lisäarvon
ja palveluiden tuottamiseen. Digitalisaatio etenee yhteiskunnassa kehittyneiden teknologioiden hyödyntämisen myötä. Prosessien tehostamisen sekä uusien teknologioiden
hyötykäyttö ja edistyksellinen data-analytiikka tulevat muuttamaan toimintatapoja sekä
toimialoja. Pohjois-Pohjanmaan vahvaa ICT-osaamista voidaan hyödyntää digitalisaation
edistämisessä maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärjet ovat:
1. Kone- ja energiateknologia
2. Puunjalostus
3. Elintarvikkeet
4. Hyvinvointiteknologia
5. Matkailu
6. Läpileikkaavina: vesi ja biojalostus
Pohjois-Savon maakunnan kehittämisessä digitalisaation mahdollisuudet nähdään
etenkin tuotantomenetelmien kehittämisessä.
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Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) – älykkään erikoistumisen
strategialla vahvistetaan IP-alueen yhteistyötä ylimaakunnallisesti sekä kansainvälisesti.
Strategian pohjaksi on IP-alueen maakuntien älykkään erikoistumisen strategioista kerätty
jaettuja prioriteetteja yhdessä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa. IP-alueen
yhteisiksi valinnoiksi on tunnistettu biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus. Itä- ja
Pohjois-Suomen yhteiset prioriteetit muotoutuvat kasvualoja tukevista ja läpileikkaavista
osaamisalueista.
Prioriteetti 1: Puhtaat teknologiat (Cleantech) ja vähähiiliset ratkaisut ovat läpileikkaavia
teemoja liiketoiminnassa. IP-alueen maakuntien erikoisosaaminen tarjoaa teknologiaa ja
palveluja ympäristöhaasteisiin, energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Prioriteetti 2: Teollinen kiertotalous muodostaa vahvan osaamisalueen koko IP-alueella.
Teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen on luonut uuden, nopeasti kasvavan yrityskentän.
Kiertotalous on profiloitunut isojen teollisuusyritysten sekä niiden palvelutoimijoiden liiketoiminnan kehittämisen ympärille. Vesienkäsittelyn menetelmien kehittäminen tukee kiertotalouden toteutumista.
Prioriteetti 3: Digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. IP-alueen korkean teknologian
osaamisen hyödyntäminen luo uusia toimintamahdollisuuksia sekä palveluntarjoajille että
loppukäyttäjille. Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat nousevat
ratkaisevaan rooliin. Innovatiivisilla teknologioilla ja tuotantoprosesseilla voidaan tehostaa
tuotantoa ja raaka-aineiden käyttöä.
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Kuva: PrintoCent

3. Innovaatioiden
levittäminen ja
digitalisaatio Itäja Pohjois-Suomessa

3.1. Innovaatioiden levittäminen
3. INNOVAATIOIDEN LEVITTÄMINEN JA DIGITALISAATIO ITÄ- JA
POHJOIS-SUOMESSA

3.1.1. Arvioita maakunnan innovaatiotoiminnasta
3.1
Innovaatioiden
levittäminen
Kyselyvastaajia
pyydettiin
arvioimaan esitettyjä innovaatiotoimintaa koskevia väittä-

miä. Kysymykseen nostetut väittämät olivat kaikille vastaajille samat, mutta näkökulma
omaa maakuntaa koskeva. Vastausten keskiarvot painottuvat pääosin ”ei samaa eikä
3.1.1
Arvioita maakunnan innovaatiotoiminnasta
eri mieltä” ja ”jokseenkin samaa mieltä” -vaihtoehtojen puoleen väliin eli näiltä osin vastaajien voi tulkita suhtautuvan väittämiin varovaisen myönteisesti. Innovaatiotoiminta
Kyselyvastaajia pyydettiin arvioimaan esitettyjä innovaatiotoimintaa koskevia väittämiä.
IP-alueen maakunnissa kattaa siten kohtalaisen laaja-alaisesti eri toimialat, sitä tapahKysymykseen nostetut väittämät olivat kaikille vastaajille samat, mutta näkökulma omaa
tuu älykkäänkoskeva.
erikoistumisen
kärjissä
ja hanketoiminnalla
on innovaatioiden
maakuntaa
Vastausten
keskiarvot
painottuvat pääosin
”ei samaa levittämisessä
eikä eri mieltä”
oma
kohtalaisen
merkittävä
roolinsa.
Maakuntien
innovaatiotoiminnalla
nähdään
olevan
ja
”jokseenkin
samaa
mieltä”
-vaihtoehtojen
puoleen
väliin eli näiltä osin
vastaajien
voi
myös oma
yhteytensäväittämiin
aluekehittämiseen,
eikämyönteisesti.
sitä pidetä aluekehittämisen
strategioista
tulkita
suhtautuvan
varovaisen
Innovaatiotoiminta
IP-alueen
riippumattomana.
maakunnissa
kattaa siten kohtalaisen laaja-alaisesti eri toimialat, sitä tapahtuu älykkään
erikoistumisen kärjissä ja hanketoiminnalla on innovaatioiden levittämisessä oma
kohtalaisen merkittävä roolinsa. Maakuntien innovaatiotoiminnalla nähdään olevan myös
oma
yhteytensä
eikä arvioi
sitä pidetä
aluekehittämisen
strategioista
Kuva 4.
Vastaustenaluekehittämiseen,
keskiarvot kysymykseen,
seuraavia
maakuntasi
riippumattomana.
innovaatiotoimintaa koskevia väittämiä. (Asiantuntijakysely, n=93–95.)
Innovaatiotoiminta
5,0
4,5
4,0

keskiarvo (1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä)

3,5

3,5

3,6

3,4

3,0

2,6
2,5
2,0
1,5
1,0

a) Maakuntani
innovaatiotoiminta on
laaja-alaisesti eri
toimialat kattavaa

b) Maakuntani
innovaatiotoiminta on
aluekehittämisen
strategioista
riippumatonta

c) Maakuntani
innovaatiotoiminta
tapahtuu pääasiassa
älykkään erikoistumisen
kärjissä

d) Innovaatioiden
levittämistä tehdään
pääasiassa
hanketoiminnan avulla

Kuva 1. Vastausten keskiarvot kysymykseen, arvioi seuraavia maakuntasi
innovaatiotoimintaa koskevia väittämiä. (Asiantuntijakysely, n=93–95.)
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3.1.2 Innovaatioiden lähteet
Itä- ja Pohjois-Suomen omien innovaatioiden lähteitä selvitettiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Alueen omat innovaatiot synnytetään yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja julkisella
sektorilla. Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö mainitaan useimmissa haastatteluissa
alueen omien innovaatioiden keskeisenä lähteenä. Pienimpien yritysten innovaatiotoiminnasta ei ole tietoa samalla tarkkuudella kuin suurempien yritysten innovaatiotoiminasta.
”Innovaatiolähteitähän on teoriassa lukuisia. Yritykset voivat saada innovaatiotarpeita
asiakkailta eli asiakkaiden kanssa yhteydenpito on tärkeää. Sitten innovaatioihin vaikuttaa
kilpailukenttä, mikä aikoinaan vei Suomen it-sektoria eteenpäin. Tarve parantaa tuottavuutta
tuotantoprosessissa voi myös kannustaa innovaatiotoimintaan ja sitä kautta se voi muuttaa
tuotteitakin vaikkapa siten, että ne ovat helpompia tehdä tai tuotteisiin pyritään saamaan jälkimarkkinapalvelua. Tähän liittyen nykyisen tekniikan ongelma voi johtaa innovaatioihin. Voidaan
myös tunnistaa uuden tekniikan, palvelualueen tms. mahdollisuuksia, jotka johtavat innovointiin. Fiksut yritykset käyvät vuoropuhelua kumppaniverkostonsa kanssa ja myös sieltä voi tulla
ajatuksia, jopa vaatimuksia, että kokonaisprosessissa pitää olla mukana innovaatiotoiminnassa.
Kommunikoinnin parantaminen voikin parantaa innovatiivisuutta. Innovaatiot voivat väliaikaisesti laskea kannattavuutta, minkä vuoksi rahoittajat ovat omalta osaltaan tärkeitä toimijoita
innovaatioiden tukemisessa. Innovaatiotoiminta on niin monipolvinen kenttä, että yhden lähteen
varassa siellä ei oikein voi toimia.”
”Nämä meidän tki-organisaatiomme ja kun ne tekevät yritysten kanssa tki-yhteistyötä siellä niitä
paljon tulee. Meillä on sellainen havainto. Yritykset arkipäiväisessä toiminnassa keksivät innovaatioita ongelmien ratkaisemiseksi ja ne voi syntyä minkä tasoisessa yrityksessä tahansa…
Varmaan tuossa haetaan sitä pääväylää niin kyllä se on asiantuntijatutkimusorganisaatioiden
yhteistyö yritysten kanssa”
”Pienimmät yritykset eivät innovaatioistaan huutele, ovat osittain katveessa siltä osin”
”On keksitty AMK:ssa itse, Kansainväliset yhteydet, messut, seminaarit. Mutta enempi lähtee
yritysten tarpeista. Esimerkiksi teolllinen internet, on kysytty teollisuudesta, ei tullut teollisuudesta ideoita vielä muutama vuosi sitten. Nyt on toisin, teollisuudesta tulee ideoita, esim. AR
Augmented Reality. Teollisuus sanoo tarpeen, sitten mukaan AMK, laitevalmistaja, ja pk- firmat”

Selvitystyössä kysyttiin myös alueen ulkopuolelta tulleista innovaatioista, jotka on otettu
käyttöön. Haastatteluissa todettiin, että etenkin tietotekniikkaan ja digitaalisuuteen perustuvat innovaatiot tulevat hyvin usein alueen ulkopuolelta. Haastatteluissa nähtiin alueen
ulkopuolelta tulevien innovaatioiden hyödyntäminen Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteissa
mahdollisuutena.
”Digi-innovaatiot tulevat alueen ulkopuolelta”
”Eihän se haittaa, vaikka ideat tulevatkin muualta. Tilanteet eri puolilla maailmaa ovat
kuitenkin erilaisia, ja ajoituksella on innovaatioiden levittämisessä niin suuri merkitys.”
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3.1.3 Innovaatioiden levittämistoimenpiteet maakunnassa
Kyselyssä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen asiantuntijoille vastaajia pyydettiin kertomaan,
mitä innovaatioiden levittämiseksi tehtyjä toimenpiteitä he tunnistavat maakunnassaan. Eniten esille nostettiin soveltavan tutkimuksen hankkeiden sekä ylipäänsä innovaatiotoimintaa tukevien hankkeiden rahoittaminen ja niissä tehdyt operatiiviset toimet.
Merkittävää on hankkeiden toteutuksessa eri tahojen, etenkin elinkeinoelämän, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, välinen yhteistyö ja verkostoituminen sekä hankkeissa
tapahtuva tiedottaminen. Merkille pantavaa on oppilaitosten ja tutkimuslaitosten verkottuminen maakunnan ulkopuolelle, jolloin ne voivat tuoda sieltä osaamista ja ideoita alueelle.
Operatiivisina toimina mainittiin myös erilaiset yrityksille tarjolla olevat neuvonta- ja tukipalvelut, yritystreffit, liikeideakilpailut ja tapahtumat (esim. hackathon), joissa on tähdätty
uusiin innovaatioihin tai ideoihin siitä, miten innovaatioita voidaan soveltaa alueella. Lisäksi
esille tuotiin yhteiset strategiapalaverit ja työpajat, joissa innovaatioiden levittämistä voidaan käsitellä alueen toimijoiden kesken. Parhaimmillaan kehittämisrahoituksella on saatu
synnytettyä rakenteita innovaatiotoiminnan ympärille, erilaisia innovaatioekosysteemejä,
joissa ideoita voidaan synnyttää, kehittää ja kokeilla. Seuraavaan taulukkoon on koottu
nostoja kyselyvastauksissa nimetyistä innovaatioiden levittäjistä IP-alueella.
Taulukko 10. Esimerkkejä innovaatioiden levittäjistä IP-alueella.
(Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Kuitulaboratorion projektit
- Maakunnan yhteinen hankefoorumi
- Ecosairila- alusta
- Kiertotalous ja kehittyvien yritysten liiketoimintamallit -hanke

Kainuu

- Liikuntateknologian/mittaustekniikan innovaatioiden levittäminen
Vuokatin pohjoismaisten hiihtolajien keskittymän hankkeissa
- Data-analysoinnin kehittämisen työpajat
- Yritysten digitalisaatiovalmiusasteen arviointityöpajat
- Yrityskiihdyttämöt
- Woodpolis 2020
- KAMK:n ja CEMIKSEN projektit

Keski-Pohjanmaa

- Centrian TKI-toiminta
- Business Finlandin ohjelmat
- Kokeilu- ja testausympäristöt

Lappi

- Arctic Smartness -hankekokonaisuus
- Arctic Business Concept (ABC) -hanke
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Pohjois-Karjala

- GreenHub -toiminta
- Sirkkalan energiapuisto
- Joensuu Photonics Center
- EPIC Challenge -hanke
- KasvuOpen

Pohjois-Pohjanmaa

- Elinkeinoyhtiöiden työ
- Yliopiston ja Oamkin yhteinen Innovaatiokeskus

Pohjois-Savo

- Pohjois-Savon Business Centerin toiminnot (mm. Havuja-kiihdytysohjelma)
- DigicenterNS-projekti
- Kuopio Health
- Living Lab
- Ruokalaakson toiminnot
- Kuopio Water Clusterin toiminnot
- Innovaatiohankkeiden rahoittaminen (Business Finland, ELY)

Kyselyn vastaajat kertoivat organisaationsa osallistuvan innovaatioiden levittämiseen
pitkälti sen mukaisesti, mitä vastaajat kertoivat omaksi roolikseen maakuntansa älykkään
erikoistumisen strategian toteuttamisessa. Sen mukaisesti organisaatiot ja niiden edustajat osallistuvat projektien toteutukseen, tekevät strategian muuta toimeenpano- ja valmistelutyötä sekä valmistelevat ja tekevät rahoituspäätöksiä. Useissa kyselyvastauksissa
nostettiin esiin jalkautuminen kentälle: alueen yritysten kanssa käydään jatkuvaa keskustelua niiden tarpeista ja haetaan niihin ratkaisuja. Jotkut oppilaitosten edustajat nostivat
esiin toiminnan opiskelijoiden innovaatiotoiminnan tukemiseksi.
Joidenkin tutkimusorganisaatioiden kohdalla todettiin, että vaikka siellä markkinoidaan ja
pyritään ”myymään” saatuja tuloksia aktiivisesti, ongelmana on, että tulokset ja aikaansaadut innovaatiot eivät kuitenkaan ole valmiita tuotteita tai alueella ei ole vastuutoimijaa/
osaamista tukemassa tätä myyntityötä. Vaikka vastauksissa tuotiinkin esille yliopistojen
keskeinen rooli innovaatioiden synnyttämisessä, niiden levittämisessä nähtiin haasteita.
Yhden kyselyyn vastanneen yliopiston edustajan näkemys asiasta on seuraavanlainen:
”Innovaatioiden levittäminen ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole yliopiston tehtävä, vaan
keksinnöt myydään pois ennen levittämisvaihetta. Kokemukseeni ja yleiseen käsitykseenikin
perustuen yliopisto pesee tässä vaiheessa kätensä innovaation osalta, eikä tue sen levittämistä, muutoin kuin sallimalla tapauskohtaisesti henkilöstölleen esim. koko- tai osa-aikaisia
työstävapautuksia innovaatioiden eteenpäin viemiseksi (sallien pääsääntöisesti mm. työskentelyn spin off -yrityksessä). Uusien innovaatioiden käyttöönotossa pidän yliopistoa hitaana
adaptoijana, vaikkakin työntekijöiden joukossa on runsaasti early adapter -tyyppisiä kokeilijoita. Sen sijaan innovaatioiden käyttöönotto ja levittäminen organisaatiossa on hidasta.
Esim. opetusteknologioiden ja flipped learning -tyyppisten toimintamallien käyttö on
nähdäkseni melko pienen toimijajoukon hallussa ja varsinainen leviäminen hidasta.”
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Kyselyssä pyydettiin vastaajia nimeämään alueensa tärkeimpiä toteutuneita innovaatioita, joihin aluekehittämisellä on vaikutettu. Seuraavassa luettelossa on koottu
maakunnittain yhteenveto vastauksista.
Taulukko 11. Vastaajien nimeämät alueensa tärkeimmät toteutuneet innovaatiot,
joihin aluekehittämisellä on vaikutettu. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- 3D-tulostamisen hyödyntäminen
- Etelä-Savon pääomarahaston perustaminen
- Etelä-Savon kiertotalousmarkkinapaikka (mansyns.fi)
- Digitaalisen arkistointikeskuksen tekeminen
- Muisti-konseptin kehittäminen
- GoSleep
- Yritysten vienti kv. messuille yhdessä Pohjois-Karjalan toimijoiden kanssa
- DigiSyke -hankkeessa yhteistyössä Hämeen ja Pohjois-Savon kanssa tehdyt toimenpiteet,
ketterät kokeilut, pk-yritysten hackathonit
- Esimerkiksi Active Life Lab hyvinvointiteknologian TKI-ympäristön rakentaminen
- Gluteenittomat leivontatuotteet
- Veisto-saha
- Digitaalinen keinonenä
- Virtuaaliset mainokset television urheilulähetyksiin
- CO2 talteenotto teollisissa prosesseissa
- Älykkäät ruokalinjastot ja kuluttajaratkaisut (kalakontti, digitaaliset ratkaisut)
- Alueellinen alkuperämerkintä DO Saimaa
- Kaupungin kehittämisalustoilla tapahtuneet innovaatiot (EcoSairila, Memory Campus
ja Kalevankankaan hyvinvointikampus)
- Kiertotalouden ja puhtaan veden -teemoihin liittyvät innovaatiot
- OiOi:n näytöt/installaatiot
- Memory Campus Ecosairila
- Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit laajasti
- Puunlämpökäsittely/Thermowood, Innovaatiot: biopolttoaineen käsittely ja polttaminen
- Uudet metsätaimien tuotantotekniikat
- Vedenpuhdistuslaitos resurssitehtaana.

Kainuu

- Datakeskus ja supertietokoneet (CSC)
- KAMKin peliosaaminen, koulutus ja syntyneet yritykset, Critical Force, CSE Simulation,
Kajak, Peliklusteri
- MITYn luonnonvaraekstraktit
- Mittaustekniikan innovaatiot, CEMISin spinoff-yritykset: CSE, Meoline, Iiwari Tracking Solutions
- Innovations in measurement technology and online censors
- Innovations in circular economy applications of the forest economy
- Meolinen mittari
- Urheiluinnovaatiot ja start upit,
- Games Osuuskunta, KAMK Kajability Osk, TJR Games, WYWIWYG.
- Kavio klusteri (peliala) kehittänyt pelialan ideoista investoitavia pelejä ja star uppeja.
LUMI tietokoneen rahoitus ja Kajaanin mukaan pääsy EuroHPC ohjelmaan. Hankkeet,
joilla vauhditettu data-analytiikan hyödyntämistä alueen pk yrityksissä
- Osaamis- ja innovaatiokeskittymät kuten Woodpolis ja Renforsin ranta.
- Puurakentamisen pilotit, luonnontuotteiden tutkimus ja tuotejalostus, paikkatiedon hyödyntäminen
- Vuokatin kv-liikuntamatkailuympäristön kehittäminen (investoinnit ja innovaatiotoimintaa
edistävät hankkeet)
Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
Itä- ja Pohjois-Suomessa
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Keski-Pohjanmaa - Akkuteknologia kokonaisuutena
- Akkukemian osaaminen ja akkumineraalit.
- Kemian alan tutkimuksesta akkukennojen kehittämiseen liittyvät toteutukset
ja osaamisen kehittäminen
- Akkuklusterin tukeminen
- KIP-alueen (Kokkola Industrial Park) kehittäminen
- Puuklusterin tukeminen
- Kiertotalouden ratkaisut
- Luonnonvara-alan ratkaisut
- Uusiutuvan energian ratkaisut
- Metsäbiomassojen jalostaminen arvoaineiksi
Lappi

- Digitaalisuuteen perustuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja alueen yrityksille.
- Kiertotalouteen liittyvät
- Klusterit, maakunnallisen TKI-yhteistyön rakentuminen ja sille liittyvät klusterin
asemoituminen osaksi maakunnallista kehittyvää innovaatiopohjaa.
- Matkailun palvelutoiminnan kehittäminen
- Lappikeskeiseen brändiin liittyvä palveluliiketoiminta erityisesti talvimatkailuun liittyvine
oheisaktiviteetteineen
- Porotalouden ja lihan tuottaja-arvon korottaminen liiketoiminnan ja arvoketjun
omistajuuden kehittämisen kautta (Paliskuntien yhdistyksen projektit)
- Teollisen kiertotalouden ekosysteemin rakentaminen, paikallisella, alueellisella,
kansallisella ja EU-tasoilla
- PK-yritysten teollisten sivuvirtojen käsittelyyn liittyvien innovaatioiden levittäminen
ja kehittäminen Kemi/Tornion teollisuusympäristössä.
- Luonnontuotteiden tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovaatioiden levittäminen
pientuottajien keskuudessa
- Matkailun turvallisuus
- Arjen turvallisuus
- Biotalous ja maaseutuyrittäjyys
- Terveys ja digiratkaisut

Pohjois-Karjala

- Joensuu Lighthouse-kerrostalon rakenneratkaisut
- Ilomantsin aktiivihiilitehtaan tapaus
- Puuenergian käytön lisääminen korvaamaan fossiilisia energiamuotoja
kaukolämmössä energiaosuuskuntatoiminnalla
- Fotoniikan sovellukset
- Tarkkuusteknologian ratkaisut
- Metsäbiotalouden ratkaisut
- GreenHUB innovaatioekosysteemitoiminta, tki-ympäristöt(UEF, Karelia, Riveria).
- Nightwish-näyttelykeskuksen toteutuminen Kiteelle
- Biolaboratoriotilat (sienikeskus) Rääkkylään
- Luonnontuote-/elintarvikealan keskittymä Puhoksen halliin
- Cemagro Oy:n lannoitetehdas Niiralaan

Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
Itä- ja Pohjois-Suomessa
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PohjoisPohjanmaa

- 5G kehitystoiminta; aluekehityshankkeilla on ollut keskeinen vaikutus
- Labs-toiminnan kehittäminen sekä uudet innovaatioalustat datan hyödyntämisessä.
- Lukuisat tki-ympäristöt ja niissä tehty tuotekehitys, esim. painettu elektroniikka,
tietoliikennetutkimus, kaivannaisteollisuuden tutkimusympäristö
- Painettavan älykkyyden sovellukset
- SoTe-labs ja SoTe-alan innovaatiot
- Erikoisteräksien tki-toiminta
- Sosiaaliset innovaatiot kuten rakennemuutoksen hoitamisen toimenpiteet

Pohjois-Savo

- KYS:in tietoallas
- KYS:in biopankki
- Älykkäisiin sensoriverkoihin perustuva tuetun asumisen ympäristö (SEAL), ollut pilottina
mm. Lapinlahden kunnassa Vireum Oy:n toimesta
- Kestävät viljelytekniikat mm. nurmen hiilensidonta, ravinteiden hyödyntäminen ja
kierrätys sekä huuhtoumien mittaaminen
- Lypsylehmien lietelannan typen ja fosforin erotus
- Kaivosten ja teollisuuden vedenkäsittelyprosessien kehitys
- Health ekosysteemien tuella on noussut esim. Newiconin apteekkirobotiikka,
Medikron astmamittaus, Finvectorin geeniterapialääkkeet.
- Konetekniikan puolelta Ponssen metsäkoneet ja Normetin kaivoskoneet
- Yliopiston DigiCenterin ratkaisut
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3.1.4 Innovaatioiden levittäminen ja älykäs erikoistuminen
Kyselyssä pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin oman maakunnan älykkään erikoistumisen kärjet painottuvat innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa. Seuraavassa
kuvassa on esitetty vastaajien näkemys oman alueensa kokonaistilanteesta siten, että
arviot maakunnan eri kärkien osalta on koottu yhteen ja niistä on laskettu keskiarvo.
Kaikissa IP-alueen maakunnissa älykkään erikoistumisen kärjillä on vähintäänkin kohtalaisen suuri merkitys innovaatiotoiminnan kannalta. Pohjois-Pohjanmaalla niiden merkitys
koetaan suurimmaksi, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa pienimmäksi.
Kuva 5. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen kokonaisuudessaan
innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa maakunnissa. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Kuinka hyvin älykkään erikoistumisen kärkien nähdään painottuvan innovaatioiden levittämisessä ja
tukemisessa maakunnissa
5,0

4,2
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Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Lappi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Kuva 2. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen kokonaisuudessaan
innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa maakunnissa. (Asiantuntijakysely, n=96.)
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Kuva 2. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen kokonaisuudessaan
innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa maakunnissa. (Asiantuntijakysely, n=96.)
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levittämisessä ja tukemisessa Etelä-Savossa. (Asiantuntijakysely, n=18–19.)
Kuinka hyvin seuraavat Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kärjet painottuvat
innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa maakunnassasi?
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Kuva 3. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden levittämisessä ja
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den sekä metalliteollisuuden kohdalla merkitys innovaatioiden levittämisen ja tukemisen
näkökulmasta on hieman muita kärkiä suurempi.
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Kainuussa kärkien väliset erot ovat hyvin pienet. Mittaustekniikan, pelien ja
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levittämisessä ja tukemisessa Kainuussa. (Asiantuntijakysely, n=18.)
Kuinka hyvin seuraavat Kainuun älykkään erikoistumisen kärjet painottuvat
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5,0

4,0

3,9

keskiarvo (1=ei ollenkaan...5=erittäin paljon)

3,7

3,8

3,0

2,0

1,0

a) Mittaustekniikka, pelit ja
simulaattorit sekä
metalliteollisuuden innovaatiot
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prosessi- ja ympäristömonitorointi liikunta- ja urheiluinnovaatiot
sekä metsä-, ruoka- ja sinisen
biotalouden innovaatiot

Kuva 4. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden levittämisessä ja
tukemisessa Kainuussa. (Asiantuntijakysely, n=18.)
Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet

Itä- ja Pohjois-Suomessa
Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
kärjistä kemianteollisuuteen keskittyvä
kehittäminen auttaa eniten maakunnan innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa.
Myös biomassojen jalostamisessa ja biotaloudessa nähdään vahvahko yhteys
innovaatiotoimintaan. Heikoin yhteys innovaatiotoimintaan on uusiutuvaan energiaan
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Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärjistä kemianteollisuuteen keskittyvä kehittäminen auttaa eniten maakunnan innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa. Myös biomassojen jalostamisessa ja biotaloudessa nähdään vahvahko yhteys innovaatiotoimintaan.
Heikoin yhteys innovaatiotoimintaan on uusiutuvaan energiaan liittyvässä kehittämistyössä.
Kuva 8. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden
levittämisessä ja tukemisessa Keski-Pohjanmaalla. (Asiantuntijakysely, n=6.)
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Kuva 5. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden levittämisessä ja
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Kuva 9. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden tukemisen
näkökulmasta on hieman muita kärkiä suurempi.
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Kuva 6. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden levittämisessä ja
Innovaatioiden levittämisen
ja digitalisaation
haasteetja
tukemisessa
Lapissa.
(Asiantuntijakysely,
n=11.)
Kuva
6. Älykkään
erikoistumisen
kärkien painottuminen
innovaatioiden
levittämisessä
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tukemisessa Lapissa. (Asiantuntijakysely, n=11.)
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Pohjois-Karjalassa älykkään erikoistumisen kärkiä on monta ja hajonta niiden merkityksessä innovaatioiden levittämiseen ja tukemiseen on kohtalaisen suuri. Metsäbiotalouden
merkitys on tässä mielessä suurin, kun taas kemian materiaaliosaamisen kohdalla yhteys
innovaatiotoimintaan
jää pienimmäksi.
Pohjois-Karjalassa älykkään
erikoistumisen kärkiä on monta ja hajonta niiden
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levittämisessä ja tukemisessa Pohjois-Karjalassa. (Asiantuntijakysely, n=12–13.)
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selvästi alueen yksittäisten kehittämiskärkien kohdalla. Terveys- ja hyvinvointialan
kehittämistyössä painottuu erittäin vahvasti innovaatioiden levittäminen ja tukeminen.
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levittämisessä ja tukemisessa Pohjois-Pohjanmaalla. (Asiantuntijakysely, n=7–8.)
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Kuva 8. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen
innovaatioiden levittämisessä ja
Innovaatioiden
levittämisen ja digitalisaation haasteet
tukemisessa Pohjois-Pohjanmaalla. (Asiantuntijakysely, n=7–8.)
Itä- ja Pohjois-Suomessa

Pohjois-Savossa on samalla tavoin kuin Pohjois-Karjalassakin varsin monta älykkään
erikoistumisen kärkeä, mutta niiden keskinäiset erot innovaatioiden levittämisessä ja
tukemisessa eivät ole yhtä suuret. Vastaajien mukaan yhteys innovaatiotoimintaan on
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hyvinvointiteknologiassa
ja pienin
ja matkailussa.
Pohjois-Savossa
on samalla
tavoin puunjalostuksessa
kuin Pohjois-Karjalassakin
varsin monta älykkään
erikoistumisen kärkeä, mutta niiden keskinäiset erot innovaatioiden levittämisessä ja
tukemisessa
eivät ole
yhtä suuret. Vastaajien
mukaan yhteys
innovaatiotoimintaan on
Kuva 12. Älykkään
erikoistumisen
kärkien painottuminen
innovaatioiden
suurin
hyvinvointiteknologiassa
ja
pienin
puunjalostuksessa
ja
matkailussa.
levittämisessä ja tukemisessa Pohjois-Savossa. (Asiantuntijakysely, n=15–16.)
Kuinka hyvin seuraavat Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärjet painottuvat
innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa maakunnassasi?
5,0

keskiarvo (1=ei ollenkaan...5=erittäin paljon)

4,0

3,9
3,7

3,7
3,4
3,1

3,2

3,1

3,0

2,0

1,0

a) Kone- ja
b) Puunjalostus
energiateknologia

c) Elintarvikkeet

d) Hyvinvointiteknologia

e) Matkailu

f) Vesi

g) Biojalostus

Kuva 9. Älykkään erikoistumisen kärkien painottuminen innovaatioiden levittämisessä ja
tukemisessa Pohjois-Savossa. (Asiantuntijakysely, n=15–16.)

Asiantuntijahaastatteluissa kysyttiin, kuinka hyvin maakunnan viimeaikaiset innovaatiot
osuvat maakunnan älykkään erikoistumisen strategioiden kärkiin (ks. raportin luku 2.2.
Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa). Maakuntien asiantuntijoiden mukaan
innovaatiot osuvat erittäin hyvin valittuihin
27 älykkään erikoistumisen kärkiin. Useissa vastauksissa haluttiin taustoittaa kärkien valintaa ja hankerahoitusta liittyen älykkääseen
erikoistumiseen. Osa vastaajista esitti lisäksi liitännäis- ja tukialoja, jotka täydentävät valittuja kärkiä.
”Älykkään erikoistumisen kärjet ovat meidän vahvimmat toimialat. Innovaatioita syntyy
myös mm. Robotiikka/maatalous”
”Nostaisin lisäksi ajoneuvoteollisuuden: Tarjoaa etenkin teknologiamurroksessa,
digitalisaatiossa, mahdollisuuksia”
”Todella hyvin. Meillä tuo monijalkaisuus on ollut tärkeää ja ei ole järkeä yrittää
kutistaa kärkiä yhteen tai kahteen, kun kaikki nuo nykyiset ovat tärkeitä maakunnalle”
”Osa älykkään erikoistumisen kärjistä on sellaisia, että niiden varassa maakunnan avoin
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talous on hyvin pitkälti. Siellä on oltava ja tehtävä se mikä voidaan näiden alojen kehittämiseksi, työllisyyden ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Sitten osa on sellaisia, joissa kehittämisosaamista potentiaalisesti on ja me näemme, että tulevassa maailmassa ne ovat meillä ja
laajemmin välttämättömiä toimijoita. Näitä kahta näkökulmaa olemme käyttäneet kärkien
valinnassa. Sitä kautta asiaa on myös katsottu, miten meidän eri toimijat haluavat sitoutua
näihin. Mullistava innovaatiotoiminta kärjen alalla ei siis ole ollut ehto meillä kärjen valitsemiseksi. Jos valinnat olisi tehty kehittäjätoimijoiden ja innovaatiopotentiaalin perusteella, kärjet
varmasti olisivat kapeammat.”
”Meillä älykkään erikoistumisen kärjissä haetaan ja rahoitetaan toimintaa, joka on nimenomaan tki-toimintaa. Ne perustuvat maakuntakärkitoimialoihin, mutta ne on siitä yksi askel
eteenpäin osaamisen ja innovaatiotoiminnan suuntaan. Sillä tavalla kun seurantaa tehdään
niin luokitellaan rahoitettuja toimenpiteitä, jos ne on älykkään erikoistumisen toimenpiteitä,
niissä on innovaatioulottuvuus mukana.”

Selvitystyössä kysyttiin, missä määrin innovaatioita syntyy maakuntien strategioiden
painopisteiden ulkopuolelta (Kuva 10). Huomattavan suuren osan vastaajista oli vaikea
ottaa kysymykseen kantaa. Vastaajista suurimman joukon (44 %) muodostavat ne, joiden
mukaan innovaatioita syntyy strategisten painopisteiden ulkopuolelta vähän.
Kuva 13. Vastausjakauma kysymykseen, missä määrin innovaatioita syntyy
maakuntien strategioiden painopisteiden ulkopuolelta. (Asiantuntijakysely, n=95.)
Missä määrin innovaatioita syntyy maakuntasi strategisten
painopisteiden ulkopuolelta? (%)

18
38

44

Runsaasti

Vähän

Ei ollenkaan

En osaa sanoa

Kuva 10. Vastausjakauma kysymykseen, missä määrin innovaatioita syntyy maakuntien
strategioiden painopisteiden ulkopuolelta. (Asiantuntijakysely, n=95.)

Kyselyyn vastanneet perustelivat vastauksiaan edellisen kuvan 10 kysymykseen mm
seuraavasti (taulukko 15):
Taulukko 15. Tarkenna vastaustasi, missä määrin innovaatioita syntyy maakuntien
strategioiden painopisteiden ulkopuolelta. (Asiantuntijakysely, n=95.)
-

Etelä-Savo

Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
Varsinaisia
omia innovaatioita maakunnassa syntyy ylipäätään
38 vähän.
Itä- ja Pohjois-Suomessa
Älykkään erikoistumisen strategia painottuu rahoitushakujen kuulutuksissa,
mutta aluekehitysrahaa on onneksi riittänyt myös muille hankkeille kuten
energia- ja rakennusalojen hankkeille. Toivottavasti tämä jatkuu, sillä
taataan laaja-alainen kehittäminen alueella (kärkialat ovat alueella melko

Kyselyyn vastanneet perustelivat vastauksiaan edellisen kuvan 10 kysymykseen
mm. seuraavasti (taulukko 15):
Taulukko 12. Tarkenna vastaustasi, missä määrin innovaatioita syntyy maakuntien
strategioiden painopisteiden ulkopuolelta. (Asiantuntijakysely, n=95.)
Etelä-Savo

- Varsinaisia omia innovaatioita maakunnassa syntyy ylipäätään vähän. Älykkään erikoistumisen
strategia painottuu rahoitushakujen kuulutuksissa, mutta aluekehitysrahaa on onneksi riittänyt
myös muille hankkeille kuten energia- ja rakennusalojen hankkeille. Toivottavasti tämä jatkuu,
sillä taataan laaja-alainen kehittäminen alueella (kärkialat ovat alueella melko kapeita)

Kainuu

- Maakuntaohjelma on laaja-alainen, ennemmin mahdollistava kuin rajaava
alueen kehittämisohjelma
- Ohjelmistorobotiikka taloushallinnossa ja kiertotalous ovat tuottaneet innovaatioita.
Nämä toki käyttävät osaamisia maakuntaohjelman teemoista

Keski-Pohjanmaa

- Maakunnalla on laaja ÄES-painotus. Mielenkiintoiset innovaatiot syntyvät usein eritoimialojen
rajapinnoilla. Yritysten omat tai tutkimuksesta lähtevät spin-offit (varsinkin nopeasti markkinoille etenevät) eivät aina kulje aluekehitysrahoituksen tai yritysrahoituksen kautta.
- Strategisten painopisteiden ulkopuolella tapahtuva kehittäminen ei yleensä näy
julkisille toimijoille
- Toiminta-alueen yritystoiminta on erittäin monimuotoista ja jokaisella alalla tehdään jatkuvasti
innovaatioita. Strategiset painopisteet kattavat kuitenkin lopulta vain osan koko toiminnasta

Lappi

- Innovaatioiden kartoitusta ei maakunnassa tehdä. Innovaatioiden määritelmä puuttuu,
sekä siihen suoraan tarkoitetun rahoituksen puuttuminen haitta reilusti tätä tavoitetta ja
sen vaikutuksia
- Kärjet ovat yleisiä, ei toimialakeskeisiä. Arviointi hankalaa, mutta suurin osa
innovaatioista voidaan asettaa strategian viitekehykseen kattavuuden vuoksi.
- Maakunnan strategiset painopisteet ja älykkään erikoistumisen teemat ovat suhteellisen uusia
ja vielä tuntemattomia yrityksille, jotka innovoivat uusia tuotteita ja palveluja liiketoiminnassa
esille nousseiden tarpeiden mukaan strategioiden ulkopuolellakin...kuten ovat aina tehneet

Pohjois-Karjala

- Yritysten tekemät innovaatiot eivät perustu hanketoimintaan, eikä ylhäältäpäin suoritettuun
toimintaan - yritysten innovaatiot syntyvät asiakkaiden tarpeista käsin ja arkipäivän ongelmiin
vastauksina
- Painopisteet ovat sen verran laveat, että hieman ajattelua pakottamalla melkein kaiken
saa mahtumaan niihin
- Strategioilla ja EU-hankerahoituksella voidaan lisätä ja nopeuttaa toivottujen toimialojen
innovaatioiden syntyä ja toteutumista.

Pohjois-Pohjanmaa

- Pitäisi paremmin pystyä seuraamaan ja tilastoimaan. Muuten arvataan.
- Strategisten painopisteiden määrittely ei estä muiden alojen kehitystä.

Pohjois-Savo

- Innovaatioita tulee sekä painopisteisiin, että moniin muihin aloihin ja jopa vielä sellaisiin
teemoihin, joille ei ole toimialaa
- Lupaavimmat innovaatiot syntyvät ekosysteemeissä ja erityisesti niiden ’väleissä’.
- Maakunnassa olisi potentiaalia ja osaamista synnyttää innovaatioita myös strategisten
painopisteiden ulkopuolella, mutta kun pääosa rahoituksesta kanavoidaan em. alueille,
niin ne jäävät ilman rahoitusta.
- Teknologia-alan yritykset tekevät koko ajan uusia innovaatioita. Nämä pääosin
yrityssalaisuuksia ja niistä ei tiedoteta juurikaan julkisesti.
- Vaikka Pohjois-Savo näyttäytyy patentointitilastoissa aktiiviselta, iso osa patenttihakemuksista
on ns. keksijäaktivoituja patentteja ilman mitään ajatustakaan sen kehittämisestä.
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3.1.5 Innovaatioiden levittämisen haasteita
Itä- ja Pohjois-Suomessa
Asiantuntijahaastatteluissa kysyttiin, mitkä ovat innovaatioiden levittämisen haasteita vastaajan maakunnassa, ja miten haasteisiin voitaisiin nykyistä paremmin vastata.
Kehittämisohjelmien ja -projektien haasteeksi koetaan, että niistä syntyy liian vähän liiketoimintaa ja yrityksiä. Monien vastaajien mielestä hankkeissa ei vaadita/mahdollisteta
innovaatioita eikä kaupallistamista. Hankkeita toteuttavat vuodesta toiseen samat tahot,
eikä uusia toimijoita, rahoituslähteitä ja kumppanuuksia tule mukaan toivotulla tavalla.
Tämä ns. ”usual suspects” -haaste on tullut esille lukuisten älykkään erikoistumisen ohjelmien toimeenpanossa Euroopassa viime vuosina. Osa vastaajista pitää innovaatiojärjestelmää liian pirstaleisena – tieto muualla jo toteutetuista hankkeista ei liiku riittävästi ja
saatetaan rahoittaa toimintaa, joka on jo toteutettu jossain muualla.
Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioiden levittämisen yhtenä haasteena pidetään, että toimijat ja rahoitus keskittyy isoimmille paikkakunnille, etenkin Ouluun, ja innovaatioiden levittäminen koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle ei toteudu riittävällä tasolla. Haastatteluissa
tuotiin esille myös ns. absorptiivisen kapasiteetin haaste: toimijat ja osaajat eivät kykene
riittämättömien resurssien ja/tai osaamisen puutteen (kuten esimerkiksi kiertotalouden
erityisosaaminen, digitalisaation liittyvä täsmäosaaminen) takia hyödyntämään innovaatiojärjestelmän mahdollisuuksia.
”Innovaatioiden kaupallistaminen tulisi olla ytimessä paljon aikaisemmin”
”Järkyttävää on se, että miten vähän näistä hankeaihioista syntyy oikeata liiketoimintaa.
Rahaa laitetaan hanketoimintaan paljon, mutta yritystoimintaa siellä syntyy niin vähän. Siellä
mennään usein liikaa IPR-asioiden taakse piiloon. Siellä kuitenkin syntyy niin hyviä juttuja,
edelleenkin ongelma on se, ettei hanketoimijat panosta näihin, ja suorastaan estävät näiden
markkinoille menoa ja kaupallista hyödyntämistä joihinkin tekosyihin vedoten.”
”Yksi on se, että projekteissa ei ole kovin monia yrityksiä mukana vaan niissä tahtovat pyöriä
samat aina uudelleen. Alue ei siis ole kovin rikas ”aluskasvillisuudeltaan”. Pitää toivoa, että
niitä syntyisi lisää. Toiminnan laajentaminen maakunnan ulkopuolelle voi siihen olla yksi
vastaus. Kasvuyritykset voivat myös etabloitua ulkopuolelle ja myös ulkomaille.”
”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?”
”Lapin laajuus on myös haaste: korkeakoulutkaan eivät kata koko Lappia.
Useimmat laboratoriot Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa”
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”Haasteena maakunnassa innovaatioiden levittämisessä on hoitaa myös muut alueet kuin
keskuskaupunki. Miten levittäytyä koko maakuntaan?”
”Haasteena on uusien toimialojen kehittäminen, vaikkapa kiertotalous, jossa pohjan luominen ottaa aikaa, ja samalla sidosryhmät usein kärsimättömästikin odottavat nopeita uusia
työpaikkoja”
”Haasteena on, että meidän maakunnasta ei löydy innovaatioketjuun toimijoita.
Datankäsittely, sulautetut järjestelmät, tekoäly,.. Teollisuus ei osta näitä maakunnasta,
kun ei toimijoita löydy”
”EAKR-rahoituksessa rajoittaa, kun ei omia yrityksiä aina maakunnasta. Business
Finlandilla ei oteta kantaa, mistä päin Suomea. Kv. hankkeissa vielä vähemmän”
”Innovaatiojärjestelmä on edelleen liian pirstaleinen. Meillä on monta rahoittajaorganisaatiota ja yrityskehittäjäorganisaatioita, mutta ei ole yhteistä rajapintaa. Kaikki tekee omia
selvityksiä ja kartoituksia ja haetaan eri lähteistä rahoitusta, mutta rahoittajat eivät näe
muiden rahoituslähteiden hakemuksia, eli todennäköisesti rahoitetaan jo ennen rahoitettua
toimintaa. Joskus tehtiin selvitystä Suomen innovaatiotoiminnasta, jossa todettiin, että 70 %
rahoituksesta kohdistuu jo tutkittuun/patentoituun innovaatioon. Eli meillä on sisäistä
tehottomuutta kansallisesti”.
”Ongelma on, että ne innovaatiot, jotka syntyvät yritysyhteistyöstä, saataisiin leviämään tälle
alueelle. Niitä hyödyntämään kykeneviä yrityksiä, jotka pystyisi ottamaan niitä tuotantoprosesseihinsa, ei kovin paljon ole ja yritysten innovaatiohalukkuus ja valmius sellaiseen ei
ole korkein mahdollinen.”

Haastatteluissa tuotiin esille myös uusia mahdollisuuksia innovaatioiden levittämisessä
kuten painettu äly Pohjois-Pohjanmaalla, fotoniikka Pohjois-Karjalassa, DigiCenter Kuopiossa
ja Kiertotalouskeskus Lapissa sekä IP-alueen luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.
”Tässä on vahva biotalouden raaka-ainepohja. Siinä on periaatteessa vahva perusta
kestävälle öljyvapaalle elinkeinotoiminnalle, joka ei perustu uusiutumattomiin”
”Kuhmossa Woodpoliksen teollisuusalueella puurakentamisen osalta syntynyt. Siellä on
CLT-valmistus ja Elementtisampo kokoaa niistä taloja, ja Woodpoliksen yrityspalvelut samalla
alueella. Siihen kun saadaan vahvistettua tutkimuksellista ja koulutuksellista puolta, se
vahvistuu entisestään. Se on energiaomavarainen alue ja sivuvirrat hyödynnetään alueella…
sellaisia pitäisi saada lisää. Niihin on mahdollisuuksia, kun ajattelee raaka-ainepohjaa,
mikä täällä on.”
”Ohjelmilla kuten painetun älyn PrintoCent on iso merkitys innovaatioiden levittämisessä
Pohjois-Pohjanmaan alueella. Esim. Innofest-tapahtuma. Printocent osallistaa, herättelee,
levittää innovaatioita. Innovaatioiden levittäminen on pitkälti myös persoonakysymys: miten
innostaa, miten innostua itse, mistä motivaatio nähdä ylimääräinen vaiva innovaatioiden
levittämisessä”
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”Ohjelmilla kuten painetun älyn PrintoCent on iso merkitys innovaatioiden
levittämisessä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Esim. Innofest-tapahtuma. Printocent
osallistaa,
herättelee, levittää innovaatioita.
Innovaatioiden
3.1.6 Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien
yhteistyölevittäminen on pitkälti
myös persoonakysymys: miten innostaa, miten innostua itse, mistä motivaatio
ja innovaatioiden
nähdä
ylimääräinen vaivalevittäminen
innovaatioiden levittämisessä.”
Selvityksessä asiantuntijoilta kysyttiin, miten IP-alueella tehtävä yhteistyö on vaikuttanut
innovaatioiden
levittämiseen viimeisen
3–5 vuodenyhteistyö
aikana (Kuva
Suurin osa vastaa3.1.6
Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien
ja 11).
innovaatioiden
jista (59 %) näki, että maakuntien välisellä yhteistyöllä on ollut jonkin verran vaikutusta
levittäminen
asiaan. Runsas kymmenesosa vastaajista ei tunnistanut vaikutusta ollenkaan.

Selvityksessä asiantuntijoilta kysyttiin, miten IP-alueella tehtävä yhteistyö on vaikuttanut
innovaatioiden levittämiseen viimeisen 3–5 vuoden aikana (Kuva 11). Suurin osa
Kuva 14. Vastausjakauma kysymykseen, miten IP-alueella tehtävä yhteistyö
vastaajista (59 %) näki, että maakuntien välisellä yhteistyöllä on ollut jonkin verran
on vaikuttanut innovaatioiden levittämiseen viimeisen 3–5 vuoden aikana.
vaikutusta asiaan. Runsas kymmenesosa vastaajista ei tunnistanut vaikutusta ollenkaan.
(Asiantuntijakysely, n=86.)

Miten Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyö on vaikuttanut
innovaatioiden levittämiseen viimeisen 3-5 vuoden aikana? (%)
12

2

27
59

Paljon

Jonkin verran

Vähän

Ei ollenkaan

Kuva 11. Vastausjakauma kysymykseen, miten IP-alueella tehtävä yhteistyö on
vaikuttanut innovaatioiden levittämiseen viimeisen 3–5 vuoden aikana.
(Asiantuntijakysely, n=86.)

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto maakuntakohtaisista kyselyvastauksista liittyen maakuntien yhteistyöhön innovaatioiden levittämisessä. Haastatteluissa on nostettu
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto maakuntakohtaisista kyselyvastauksista
esiin mm. Itä- ja Pohjois-Suomen toimiston ja ELMO-toiminnan keskeinen rooli maakuntien
liittyen maakuntien yhteistyöhön innovaatioiden levittämisessä. Haastatteluissa on
välisessä yhteistyössä sekä maakuntarajat ylittävä pitkäaikainen toimialakohtainen yhteisnostettu esiin mm. Itä- ja Pohjois-Suomen toimiston ja ELMO-toiminnan keskeinen rooli
työ (mm. kaivosteollisuus, akkuklusteri osana kemianteollisuuden yhteistyötä).

maakuntien välisessä yhteistyössä sekä maakuntarajat ylittävä pitkäaikainen
toimialakohtainen yhteistyö (mm. kaivosteollisuus, akkuklusteri osana kemianteollisuuden
yhteistyötä).
Taulukko 16. Yhteenveto asiantuntijoiden mainitsemista esimerkeistä maakuntien
yhteistyöstä innovaatioiden levittämisessä. (Asiantuntijakysely, n=96.)
-

Etelä-Savo

-

ELMO-toiminta nykyisin, mutta sitä ennen lähinnä Brysselin toimiston
tiedottaminen ja neuvonta.
Organisaatioiden välillä on yhteistyötä, mutta se ei hahmotu samalla tavalla.
Metsä- ja teollisen toiminnan osalta syntynyt joitain innovaatioita
Yhteisiä hakemuksia
Yhteisiä kohtaamisia on paljon enemmän
Ylimaakunnallinen yhteistyö on edistänyt esim. vesi ja kiertotalous -kärkeen
liittyviinInnovaatioiden
kv-verkostoihin
ja hankekonsortioihin
pääsemistä.
levittämisen
ja digitalisaation
haasteet
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Taulukko 13. Yhteenveto asiantuntijoiden mainitsemista esimerkeistä maakuntien
yhteistyöstä innovaatioiden levittämisessä. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- ELMO-toiminta nykyisin, mutta sitä ennen lähinnä Brysselin toimiston tiedottaminen ja neuvonta.
- Organisaatioiden välillä on yhteistyötä, mutta se ei hahmotu samalla tavalla.
- Metsä- ja teollisen toiminnan osalta syntynyt joitain innovaatioita
- Yhteisiä hakemuksia
- Yhteisiä kohtaamisia on paljon enemmän
- Ylimaakunnallinen yhteistyö on edistänyt esim. vesi ja kiertotalous -kärkeen liittyviin
kv-verkostoihin ja hankekonsortioihin pääsemistä.

Kainuu

- matkailutuotteita lappilaisten kanssa yhteistyössä
- IP alue laatinut ELMO strategian ja käynnistänyt sen toteuttamiseen yht.työn. RIS3
kumppanuuksissa ollaan yhdessä IP maakuntien kanssa mukana.
- Kajaani ja Sotkamo ovat tehneet yhteistyötä CEMIS-kehittämisohjelmassa, jossa on keskitytty
aktiivisesti innovaatioiden levittämiseen.
- Koulutuksien yhteinen kehittäminen, innovaatioympäristöt, edun ajaminen
- Vuokatti-yhteistyö
- Meillä on paljon yhteistyötä Lapin, Oulun ja Joensuun kanssa ELMOn kautta ja lisäksi erillisiä
S3-kumppanuuksia. Meidän tehtävämme on pyrkiä oppimaan ja hakemaan uusia yhteistyöaiheita.
- Ylimaakunnalliset hankkeet esim. EAKR-rahoitukseen.

Keski-Pohjanmaa

- Akkuklusterin synnyttäminen on pitkän kemianteollisuuden yhteistyön tulosta maakuntien alueella.
- Jo pelkästään yhteistyö on tuottanut rahoitusmahdollisuuksia edistää innovaatiohankkeita
- Lähinnä yhteistyöverkostojen laajentamisen ja mahdollisesti hyvien käytäntöjen levittämisen
näkökulmasta. Ei suoranaista innovaatioiden levittämistä siis, mutta toimintaympäristöä tällaiselle
toiminnalle on kehitetty.
- Maakuntien väliset yhteishankkeet mahdollistavat useamman toimijan ja laajempien arvoketjujen
osallistumisen hankkeisiin.

Lappi

- Kaivostoiminnan yhteistyö on mahdollistanut kiertotalouden kehittymistä Suomen tasolla.
- Maakuntarajat ylittävät yhteiset kehittämishankkeet
- Yhteistyötoiminta ja sen mallit on nyt luotu mutta tulosten syntymiseen menee vielä aikaa.

Pohjois-Karjala

- Hyviä käytänteitä ja onnistumisia hanketoiminnassa ja yritystoiminnassa on levitetty laajalti eri alueille.
- Maakunnan kärjet tulleet tutummaksi koko IP-alueella
- On saatu laajempaa kehittämistyötä tehtyä
- Oulu-Joensuu yhteistyön vahvistaminen

Pohjois-Pohjanmaa

- Erittäin vaikea sanoa, sillä syklit ovat pitkiä ja yhteistyön merkitys ei oikein välity.
- Maakuntarajat ylittäneet rahoitusmuodot ovat auttaneet jonkin verran
- Strategiayhteistyö ja S3-yhteistyö on lisääntynyt Industrial transition pilotin myötä ja vahvistanut
osaamista ja kv-aktiviteettejä. Seuraavaksi on aika osoittaa tuloksia.

Pohjois-Savo

- ELMO yrityspilotit
- Jos puhutaan instituutioiden yhteistyöstä, niin Itä-Suomen yliopiston levittäytyminen sekä
Pohjois-Savoon että Pohjois-Karjalaan on varmasti vaikuttanut.
- Oulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä tehdyt tutkimus- ja kehityshankkeet mm.
- Käytännön toiminnassa yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta esim. yhteishankkeiden tms. osalta
tätä yhteistyö on joutunut aina erikseen perustelemaan ja suunnilleen anelemaan lupaa sille
(esim. maakuntien hankerahoitus). Virallisella foorumilla luotu yhteinen tahtotila on helpottanut tätä
toimintaa. Edellisen valossa IP-alueen yhteistyö on nähdäkseni vienyt maakuntien viralliset tahot sille
tasolle, missä toimijat jo ovat. Siinä mielessä käytännön vaikutukset ovat vielä vähäisiä, mutta olemme
siinä pisteessä, että voimme aloittaa todellisen yhteistyön koko toimintaketjun osalta.
- Ylimaakunnalliselle yhteistyölle olisi itse asiassa suurta halua ja aivan ilmeinen tarve
esim. terveysteknologian alueella.
Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
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Kyselyssä pyydettiin lisäksi kuvaamaan, millaiset mahdollisuudet kehittämistoiminnan
avulla ylipäänsä on vaikuttaa maakunnan innovaatioiden levittämiseen. Mahdollisuudet
vaikuttaa innovaatioiden levittämiseen kehittämistoiminnan avulla on nähty yleisesti hyviksi tai jopa erinomaisiksi maakunnissa. Mahdollisuuksia tämän toteuttamiseen on nähty
erityisesti hanketoiminnan ja -rahoituksen avulla. Tärkeitä asioita innovaatioiden levittämisessä kehittämistoiminnan avulla ovat em. kehittämistoiminnan ja -rahoituksen lisäksi
yhteistyö ja verkostoituminen (ml. yhteistyön kehittäminen) sekä yrityslähtöisyys/kytkeytyminen yritysten liiketoimintaan. Muita tärkeitä asioita ovat mm. markkinointi ja viestintä
(erityisesti yrityksiin päin), fokusoituminen/temaattinen yhteistyö ja kehittämistyön pitkäjänteisyys. Joissakin vastauksissa tulee esille myös innovaatioiden levittämisen mahdollisuuksien rajallisuus ja haasteet, mitkä näkyvät mm. siinä, ettei toiminta voi kohdistua
yksittäisten yritysten intressien edistämiseen ja toisaalta innovaatioiden eteenpäin viemisen, hyödyntämisen ja markkinoinnin ei ole nähty olevan riittävällä tasolla. Innovaatioiden kaupallistamiseen tulisikin kiinnittää useiden vastaajien mielestä nykyistä enemmän
huomiota. Seuraavassa taulukossa on tiivistelmä asiaa hyvin kuvaavista maakuntakohtaisista vastauksista.
Taulukko 14. Esimerkkejä siitä, millaiset mahdollisuudet kehittämistoiminnan avulla
on vaikuttaa alueen innovaatioiden levittämiseen. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Erinomaiset mahdollisuudet, kun vielä huomioidaan maakunnan ulkopuoliset rahoitusinstrumentit
ml. EU:n suorat rahoitukset.
- Hyvät mahdollisuudet. Tosin se edellyttää lisää resursseja ja eri toimijoiden yhteistyön lisäämistä
ja parantamista.
- Hyvät. Esim. yritysten kannalta keskeisen uuden innovaation käyttöönottoa voidaan edistää
hanketoiminnan avulla.
- Kehittämistoiminnan avulla alueen innovaatioita saadaan tehtyä näkyviksi, vahvistettua niihin liittyviä
resursseja ja siten voidaan edistää innovaatioiden levittämistä.
- Kehittämistoiminnan avulla innovaatioiden syntymistä ja pilotointia voidaan edesauttaa.
Niiden levittäminen riippuu kehittämistoiminnassa mukana olevasta verkostosta, kaupallistamiseen
liittyvästä osaamisesta, rahoitusmahdollisuuksista.
- Kohtalaiset. On muistettava, että kehittämistoiminta on pitkäjänteistä ja monilla aloilla uusien
tuotteiden käyttöönotto kestää pitkään.
- On! Mikäli yritys- ja liiketoiminta lähtöpiste alun perin.
- Uskon, että kehittämistoimilla voi olla hyvinkin merkittävä rooli, mutta alueella ei tunnu olevan
yhteistä toimintasuunnitelmaa, johon kaikki toimijat olisivat sitoutuneet ja sitä edistäisivät.
Toiminta on hajallaan ja poliittiset voimat vaikuttavat toimintaan liiaksi.

Kainuu

- Hyvät mahdollisuudet hanketuella, hyvällä alueiden sitoutumisella, mutta aikaan saadun innovaation
(ml. uudet toimintatavat) tulisi pystyä markkinoimaan tehokkaammin, erityisesti ulkomaille ja sinne
missä niillä olisi kipeimmin käyttöä (saataisiin myös tuottoa jatkokehitykseenkin).
- Hyvät, mutta vaatii resursseja (aika, raha, osaaminen), myös innovatiivisia ja innostuneita yrityksiä
ja kehittäjiä kaivataan (edelläkävijöitä).
- Kehittämistoiminta ja -hankkeet ovat merkittävin innovaatioiden lähde. Kainuussa. Levittäminen haastavaa:
ei yrittäjäksi lähteviä, Kainuun yritykset heikkoja ottamaan uusia innovaatioita haltuun, myyntikyky muualla
maailmalle puuttuu.
- Kehitystoiminta pitää kohdistua yrityksiin ja se pitää olla heidän liiketoimintansa mukaista. Yritysten sisällä
oleva innovaatiotoiminta ei välttämättä näy maakuntaliitoissa. Panostetaan yritysten innovaatiotoimintaan.
- Merkittävät. Markkinointi ja viestintä ovat usein sellainen tehtävä, joka jää hoitamatta, mikäli tähän ei
ole riittävää resurssia. Hankkeet mahdollistavat mm. tähän tehtävän hoitamisen suunnitelmallisemmin.
Hankkeet ja siihen varatut rahat mahdollistavat myös osallistumisen ulkomaisiin kongresseihin tai muihin
tapahtumiin.
- RR rahoitus on erittäin kriittisen tärkeä alueen TKI-toiminnan ja innovaatioiden diffuusion rahoitusmuoto.
- Valtava merkitys, kehittämistoiminta mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja synnyn.
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Keski-Pohjanmaa

- Hankeneuvonnan keinoin hankefokusta voi laajentaa siten, että kaupallistamiseen liittyvät
ratkaisut vauhdittuvat.
- Isot innovaatiot syntyvät verkostoissa ja tarvitsevat yhteistyöverkostoja. Kehittämistoimia ja
kannusteita tarvitaan yhteistyö synnyttämiseen.
- Olisi suurikin mahdollisuus, mutta hanketoimijat eivät halua luopua IPR:stä ja hankkeen tuloksista.
- Suuret. Innovaatioiden kehittäminen on herkkää ja kaikki tuki auttaa niitä eteenpäin.

Lappi

- Yksi kehittämisen osa-alueista on itsestään selvästi viestintä, johon tulisi kiinnittää entistä
enemmän huomiota.
- Aluekehittämisen organisaatiot kärsivät kaikki resurssipulasta, joten ulkopuolinen rahoitus
kehittämistoiminnalle ja innovaatioiden levittämiselle on välttämätöntä. Kehittämistyötä tehdään
pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella. Jos siihen tarvittavaa rahoitusta ei olisi, niin innovaatioiden
syntyminen ja levittäminen olisi huomattavasti vähäisempää.
- Hyvät. Temaattisten klustereiden alle kootut toimijat, joilla on samat tavoitteet kykenevät
viemään TKI-hankkeiden kautta innovaatioita eteenpäin ja levittämään niitä. Seuraava projekti
vie systemaattisesti aina edellisen tuloksia eteenpäin.
- Kehittämisrahoitus on ensisijaisen tärkeää, mutta valtiontukisäädösten tulkinta rajoittaa/vaikeuttaa
yritysten osallistumista.
- Mahdollisuudet ovat rajalliset, koska yksittäisten yritysintressien tasolla ei voida operoida.
- Rajalliset. Strategista kehittämistä tarvittaisiin enemmän. Yhdenmukaisempaa ja pitkäjänteisempää
toimintaa projektiketjujen ja verkostojen ylläpitämiseksi tulisi tarkastella sidosryhmien kanssa vieden
suunnitelman käytäntöön.

Pohjois-Karjala

- Verkostoja kehittämällä - tieto pitäisi olla yrittäjän käytettävissä silloin kun tarve syntyy.
- Viime kädessä kyse on kaupallisista tuotteista.
- Hyvät, jos lähdetään asiakkaan tarpeesta ja ollaan siinä tarpeessa kilpailukykyisiä.
- Kehittämistoimijoiden pitää olla äärimmäisen hyvin tietoisia innovaatioiden hyödyntäjien
todellisuudesta ja tarpeista. Jos tämä toteutuu, he voivat auttaa ratkaisujen löytämisessä
hyödyntäjien ongelmiin.
- Kehittämistoiminnalla lisätään ja nopeutetaan merkittävästi innovaatioiden syntyä ja leviämistä
halutuissa erikoistumisalueissa.
- Olisi, jos tehtäisiin hieman fokusoituneemmin.
- Innovaatiotoiminta on hyvin tki-organisaatioista lähtevää. Edelleen tarvittaisiin lisää panostusta
yrityslähtöisiin haasteisiin vastaamiseen sekä siihen, että yritykset tuntevat maakunnan sekä
IP-alueen tki-toimijat ja sen potentiaalin mitä esim. tki-infra tarjoaa. Kehittämistoimintaa on
suunnattu myös juuri tähän tunnettuuden parantamiseen, mutta se ei ole toistaiseksi
realisoitunut parhaalla mahdollisella tavalla.

Pohjois-Pohjanmaa

- Aktiiviset tahot voivat hyödyntää hankeresursseja tähän työhön.
- Keskeistä tukea ammattimaisia ja tavoitteellisia verkostoja, joihin osallistuu myös yrityksiä.
Temaattista yhteistyötä ja klusteroitumista tuettava sekä maakunnassa, kansallisesti että kv-tasolla.
- Kehittämistyöllä on keskeinen rooli innovaatioiden levittämiselle erityisesti pk-sektorille, luovan
talouden toimijoille ja julkisrahoitteisille toimijoille.
- Valituilla aloilla investoiden voidaan nostaa sellaista osaamista, jota ei muilla ole tai sitten ei
koskaan syntyisi. Yhteistoiminta on tässä tärkeää, jotta volyymi saadaan tarpeeksi suureksi.

Pohjois-Savo

- Erittäin hyvät, vaatii vahvaa verkostoitumista ja yhteistyötä, jota täältä löytyy.
- Jalkautuminen kehittäjien maastoon. Rahoituksesta viestiminen kansankielisesti lähes kädestä
suuhun ja kohderyhmän ymmärtämällä tavalla. Tottahan fasiliteetit ja infra ovat tärkeitä, mutta
kuinka usein näiden labrojen palkkalistoilla on kaupallisia osaajia? Eipä juuri. Hankkeissa pitäisi
kiinnittää tällaiseen huomattavan paljon huomiota ja erityisesti ns. kaupallisten osaajien taustoihin.
- Mielestäni hyvin, mutta tarvitsemme enemmän laaja-alaisia ja monialaisia ”näkijöitä”.
Monialaisuutta pitäisi edistää paljon rohkeammin.
- Kehittämistoiminnalla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa. Kärjistetysti ajatellen olen osittain
jopa sitä mieltä, että ei ole väliä sillä, mitä tehdään, kunhan tehdään yhdessä (alueet + oppilaitokset
+ yritykset). Toki kaikille mielekäs substanssi on tässä tekemisessä avainroolissa ja muodostuu lopulta
erikoistumisalaksi.
- Näkyväksi tekeminen on välillä haastavaa.
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Asiantuntijahaastatteluissa nostettiin esille ylimaakunnallisten hankkeiden haasteet,
vaikeus ottaa riittävästi panostuksia kehittämisen kärkialueisiin sekä tarve yhteiseen
markkinointiin ja edunvalvontaan erityisesti kansainvälisellä toimintakentällä.
”Teen jollain tapaa koko ajan IP-yhteistyötä. Yksi on se, että me saamme pidettyä IP-alueen
yleisten kehittämisresurssien puolta. Kuitenkin politiikka vaikuttaa pitkällä aikavälillä, vaikka
lyhyellä tähtäimellä näyttää siltä, että kehityskulku on vääjäämätön markkinoiden ohjaamana.
Jos ei ole tietä, ei voi olla maitotilaa. Jos ei ole yliopistoa, ei ole osaajia. Kansallisessa kehittämispolitiikassa meidän pitää saada huomiota Itä- ja Pohjois-Suomeen”
”Osaamisen hyödyntämistä koko tällä alueella. Jos jossakin on tiettyä erityisosaamista, niin
sitä voisi vahvemmin hyödyntää sekä yritykset että t&k-organisaatiot keskenään. Ehkä kyse ei
ole niinkään innovaatioiden levittämisestä, vaan alkuvaiheen rakentamisesta. Myös t&k
-organisaatioiden yhteiset tutkimus- ja kehittämistoimet, joissa voi olla yrityksiä mukana.
Minulle on ollut pettymys, miten joidenkin ylimaakunnallisten hankkeiden rahoittaminen on
hirveän jäykkää.”
”Sitten politiikassa ja alueen kehittämistoiminnassa on sellainen ongelma, että jos vaikka valitaan Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisen kärki, niin usein käy niin, että kun todetaan että jos
esim. vaikka tämä vesi on tulevaisuus, globaalisti, niin meillä on tietyllä puolella siihen osaamista…sitten kun tätä lähdetään viemään Itä- ja Pohjois-Suomeen, niin yllättäen huomataan,
että jokaisessa maakunnassa ja melkein useimmilla seuduilla on vesiosaamista, kun kaikki
juovat vettä. Se vesittää vahvojen kehittämisen solmujen, noodien tms. tietoisen rakentamisen.
Kaikille pitäisi tottakai antaa”
”Yhteinen markkinointi ja edunvalvonta aiheuttaa hyvää pöhinää. Jos me voitaisiin profiloitua
digitaalisuuden ja innovatiivisuuden esimerkkialueena Euroopassa, niin siitä kaikki alueet
hyötyisivät.”
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3.1.7 Ehdotuksia maakunnan innovaatioiden levittämiseksi
Selvitystyön kyselyssä pyydettiin maakuntien asiantuntijoilta ehdotuksia maakunnan innovaatioiden levittämiseksi. Vastauksissa tuodaan maakuntatasolla esille konkreettinen
yhteistyö maakunnan yritysten kanssa mm. yhteiset workshopit sekä sidosryhmien törmäyttäminen keskittyen innovaatioiden levittämiseen sekä alueen toimijoiden innostaminen
ja sitouttaminen innovaatioiden levittämiseen mm. yhteiset innovaatiotupaillat. Kansallisella tasolla esitetään mm. maakunnan vaikuttavuuden lisäämistä kansallisen innovaatiopolitiikan muotoilemisessa ja toimeenpanossa. Kansainvälisellä tasolla halutaan entistä
rohkeampaa osallistumista kansainvälisiin konsortioihin ja verkostoihin. ELMO-yhteistyötä
toivotaan jatkossakin tukemaan IP-alueen innovaatioiden levittämistä.
Tiivistelmä kyselyssä esille tuoduista maakuntakohtaisista ehdotuksista on esitetty
seuraavassa.
Taulukko 15. Vastaajien toimenpide-ehdotukset maakuntansa innovaatioiden
levittämiseksi. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Alueellisen erikoistumisen kärkiä voisi vielä kertaalleen harkita - vesi ja ruokaketju
potentiaalisia, mutta metsäbiomassasta voisi jossain määrin luopua. Se voi olla luonteva
osa kahta edellistä, jotta kärkiin saadaan riittävästi muskeleita.
- Ecosairila-konseptille tarvitaan selkeät veturit.
- ELMO-yhteistyöllä sekä resursoinnilla EU:n suorien tukien hakemiseen.
- Enemmän keskusteluja ylimaakunnallisesti.
- Innovaatiot paremmin näkyville alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Klustereiden vahvistaminen ja osaamistason nosto laajalla rintamalla etenkin digitalisaation
näkökulmasta – sekä maakunnassa että maakuntien välillä.
- Maakunnan suuret hankepäivät, joissa kehittämishankkeita esiteltäisiin eri aloilta.
- Rohkeammin mukaan kansainvälisiin konsortioihin ja verkostoihin.

Kainuu

- Innovaatioiden levittäminen tiiviimmin älykkään erikoistumisen prosessiin
- Enemmän markkinointia.
- Mekanismi tukemaan innovaatioiden pitemmälle vientiä, esim. CEMIS-toimijoiden avulla:
innovaation tuotteistaminen, ensimmäinen asiakaspilotti, markkinatutkimukset, liiketoimintasuunnitelma, rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Tällöin innovaatio olisi pitemmälle viety
- Lisää kansainvälistä R to B -yhteistyötä
- Tietoisuuden, tiedon levittäminen, konkreettiset ja tarvelähtöiset toimet, hankkeet
- Keinoja start-upien riskirahoitukselle, jotta ne voivat lanseerata innovaatioitaan

Keski-Pohjanmaa

- Enemmän yhteisiä ideointitapaamisia ryhmäyttämällä eri sidosryhmiä
- Hankkeiden tulokset on saatava liiketoiminnaksi! Nykyisin todella heikkoa.
- Innovaatiokiihdyttämö olisi hyvä konsepti
- Vahvempi klusteritoiminta, jonka osana hankkeiden, niiden ulkopuolisen tutkimuksen,
sekä verkostojen tuloksia levitettäisiin suoraan yrityksille.
- Yritysrajapinta tarkemmin mukaan hankkeisiin ja kehittämiseen.
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Lappi

- Jatketaan ELMO-toimintaa, tarvitaan pitempi aikajänne, jotta oikeita tuloksia alkaa syntymään.
Osallistetaan enemmän yrityksiä, veturiyrityksiä ja pk-yrityksiä.
- Maakunnan tasolla säännöllisiä kokoavia tilaisuuksia ja foorumeita, joissa innovaatioita
voitaisiin levittää.
- Sidosryhmien törmäyttäminen nimenomaan ”innovaatioiden levittämisen” agendalla. Ideointia
ja toimintaa. Ei enempää ohjelmia ja strategioita. Hyvä esimerkki on kaivosteollisuuden palveluiden
KATEPAL-verkosto
- Vahvojen temaattisten kumppanuuksien rakentaminen valittujen teemojen ympärillä
– näkyvyyttä myös kansainvälisesti ja kv-yhteistyötä TKI-toiminnassa.

Pohjois-Karjala

- Ei puskemalla ylhäältäpäin, vaan yrittäjien tarpeita kuunnellen ja mahdollisuuksista kertoen
- Ns. aluekehittäjien, tutkijoiden pitää systemaattisesti, toistuvasti ja syvällisesti perehtyä yritysten
ja organisaatioiden arkeen ja ongelmiin.
- enemmän napakasti roolitettua yhteistyötä ja tulosvastuuta
- Kuluttajatutkimukset tärkeimmissä vientimaissa mm. Kiina, esim. luonnontuotemarkkinat
- Kyllähän se on organisaatiorajojen ylittävä yhteistyö, jossa on paljon firmoja mukana.
- Määrätietoista kehittämistyötä sekä strategisilla älykkään erikoistumisen aloilla, mutta myös
monilla meidän arkeemme vaikuttavilla aloilla.
- Oikeaa klusterirakennettahan ei älykkään erikoistumisen aloilla oikein ole. Photonics Finland
kokoaa hyvin fotoniikka-alan toimijat yhteen, ja tämä mahdollistaa innovaatioiden levittämisen
helposti tällä sektorilla. Mutta esim. hajanainen metsäbiotaloussektori on haasteellinen. Sektorilla
toimii paljon yksin- ja pk-yrittäjiä ja todella isoja toimijoita. Lähtökohdat kehittämiselle ja tarvittaville
innovaatioille ovat hyvin erilaiset.
- Fotoniikan mahdollisuudet metsäbiotaloussektorille, ilmastonmuutokseen vastaamisessa ja
vähähiilisissä ratkaisuissa, kannattaisi panostaa, koska se veisi myös metsäbiotalousosaamisen
seuraavalla tasolle, high techiin.
- Tarkemmat ja terävämmät älykkään erikoistumisen toimenpiteet ja tarkempi vaikuttavuusketjun
arviointi. Mallia voi ottaa vaikka Business Joensuun toimintatavoista omaa strategiaansa tukevan
hankesalkun seurannassa ja arvioinnissa (vaikuttavuus edellä).
- Tarvittaisiin temaattisia työryhmiä/neuvottelukuntia, joilla olisi viimeinen tieto käytettävissä liittyen
oman sektorin viimeisimmistä kehityksestä
- Yritykset täytyy saada mukaan, muuten kehittämistyötä tehdään liikaa sen itsensä vuoksi eikä
tuotos konkretisoidu, yritysten ja t&K-organisaatioiden yrityslähtöinen yhteiskehittäminen.

Pohjois-Pohjanmaa - Entistä tiiviimpi yhteistyö yliopiston, amkin ja yritysten kanssa.
- Innovaatioita ja innovaatioituja pitää esitellä potentiaalisille innovaatioiden hyödyntäjille.
Tutkimuksen ja yritystoiminnan rajapintaan tarvitaan lisää linkittäjiä innovaatioiden kaupallistajiin.
- Innovaatioworkshopit, tutkimuslaitokset esittelevät toimintaansa ja workshoppaavat paikallisten
yritysten kanssa. Projektimuoto lopulta toivottava.
- Määrätietoisesti johdettu temaattisen yhteistyön lisääminen maakunnan sisällä, kansallisesti
ja KV-tasolla.
- Oulun osaaminen on saatava laajasti maakunnan käyttöön, vuorovaikutusta on lisättävä.
- Maakunnan osallisuutta ja vaikuttavuutta kansallisen innovaatiopolitiikan muotoilemisessa
ja toimeenpanossa on lisättävä.

Pohjois-Savo

- Aktiivinen yritysyhteistyö, jalkautuminen yrityksiin ja tapahtumiin innovaatioklinikoina.
- Eri tasoinen workshop-sarja innovaatiotoiminnan käynnistämiseksi/ aktivoimiseksi yrityksille.
Osa yrityksistä on edistyksellisiä, joten heille hieman korkeampitasoisempaa toimintaa jne.
- Innovaatiohankkeille rahoitusta ja yliopistot ja yritykset yhteishankkeisiin.
- Tärkeää, että jatkossakin DigicenterNS:n ja Kuopio Business Centerin kaltaiset toimijat saavat
rahoitusta. On myös tärkeää, että eri toimijat pyrkivät keräämään yhteen maakunnan parhaat
osaajat ja rakentamaan yhteisiä projekteja, jotta kriittinen massa saavutetaan.
- On erittäin tärkeää, että älykkään erikoistumisen kärkialoilla toiminta on jatkuvaa,
mitä voi käytännössä tukea hankkeiden avulla.
- Tiedolla johtaminen arvoonsa, hyödynnetään enemmän markkinatietoa ja patenttitietoa,
jotta tiedetään missä menestymisen saumoja olisi. Myös asiakkaan maailman pitäisi olla
tki-ihmisille edes jotenkin tuttua - design thinking siis kaikille tarpeen. Lisäksi monialaisuus
aidosti keskustellen, ei työpaketteja toisille siirrellen. Ihmisten on innostuttava toistensa
osaamisesta, eikä (kuten nyt tapahtuu) torjuta uusia näkökulmia ja uusia osaamisaloja.
- Viestinnän monipuolistaminen ja rikastuttaminen esimerkiksi elokuvallistamisen keinoin,
tarinoita innovaatioiden tekijöistä ja prosesseista. Parempi näkyminen alueen kasvu- ja
kansainvälistymistapahtumissa. Innovaatiotupaillat; tarpeet ja innovaatioita edistävät
palvelut kohtaamaan. Mikä tahansa keino, jolla ihmiset saadaan kohtaamaan.

Asiantuntijahaastatteluissa tuotiin lisäksi esille yritysten demoympäristöt sekä perinteisen
teollisuuden ja uusimman ICT- ja digitekniikan osaajien välissä toimivat osaajat. Myös esimerkin ottamista hyvistä käytännöistä tuotiin esille mm. painetun älyn PrintoCent Oulussa.
”Demoympäristöjä pitäisi olla yrityksille. Monesti ei uskota, ennen kuin päästään kokeilemaan. Se perinteinen tilanne, että uutta pitäisi keksiä, mutta yritysjohto vastustaa siihen
satsaamista. Pitäisi olla sellainen leikkikenttä, jossa voi kokeilla juttuja. Yritykset voisivat
testata asioita toiminnan ohessa demoympäristössä. AR-lasit olisivat tässä hyvät. Vähentäisi
matkustamista ja kustannuksia samalla. Hyödyn toteen näyttäminen, pienellä budjetilla, sitä
tarvittaisiin.”
”Me tarvitaan Data Scientistejä, kuten Martti Sassi Outokummulta on sanonut. Teollisuuden
osaajien ja Vantaan tekoälyporukan väliin niitä, jotka ymmärtävät molempia osapuolia
riittävästi. Teollisuuden vanhat osaajat eivät näitä digimahdollisuuksia välttämättä tunnista.”
”Ohjelmilla kuten painetun älyn PrintoCent on iso merkitys innovaatioiden levittämisessä
Pohjois-Pohjanmaan alueella. Esim. Innofest-tapahtuma on hyvä esimerkki osana
PrintoCentiä, joka osallistaa, herättelee, levittää. Innovaatioiden levittäminen on pitkälti
myös persoonakysymys: miten innostaa, miten innostua itse, mistä motivaatio nähdä
ylimääräinen vaiva innovaatioiden levittämisessä”

49

3.2. Digitalisaatio
3.2.1 Arvioita digitalisaation edistämisestä maakunnassa
3.2 Digitalisaatio
Asiantuntijoille
kohdistetussa kyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä digitalisaatioon
liittyvien erilaisten näkökulmien toteutumisesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa.
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Kuva 12. Vastausjakaumat kysymykseen, arvioi seuraavia maakuntasi digitalisaatioon
liittyviä väittämiä. (Asiantuntijakysely, n=90-93.)
Kyselyä täydentävissä asiantuntijahaastatteluissa pyydettiin esimerkkejä digitalisaation
edistämisestä Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa. Vastauksissa painottuivat alan
kärkiosaajayritykset, digitalisaation perusosaamista parantavat hankkeet ja
oppimisympäristöt sekä verkostot.
Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet
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”Yrityskentällä osaamisen taso vaihtelee
paljon, mutta siinä joukossa meidän
Itä- ja Pohjois-Suomessa
kärkiosaajat kuitenkin ovat. Siellä on muutama veturiyritys, jotka vetävät omaa
kumppaniorganisaatiota tähän digitaalisten menetelmien käyttöön mukaan ja se
menee jälkimarkkinoihin saakka. Homma lähtee tuotesuunnittelusta, innovoinnista,

Kyselyä täydentävissä asiantuntijahaastatteluissa pyydettiin esimerkkejä digitalisaation
edistämisestä Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa. Vastauksissa painottuivat alan kärkiosaajayritykset, digitalisaation perusosaamista parantavat hankkeet ja oppimisympäristöt
sekä verkostot.
”Yrityskentällä osaamisen taso vaihtelee paljon, mutta siinä joukossa meidän kärkiosaajat
kuitenkin ovat. Siellä on muutama veturiyritys, jotka vetävät omaa kumppaniorganisaatiota
tähän digitaalisten menetelmien käyttöön mukaan ja se menee jälkimarkkinoihin saakka.
Homma lähtee tuotesuunnittelusta, innovoinnista, koko tuoteprosessin hallinnasta ja asiakasjärjestelmistä palveluihin ja seurantaan”
”Digiportaat -hanke, perustyötä , neuvontaa, hyvää palautetta, jatkoakin tulossa”
”Digicenter-projekti luo uusia teknologia-alustoja,joiden päälle yritykset voivat lisätä tarvitsemiaan erikoispiirteitä. Innovaatioiden syntyyn on vaikuttanut oleellisesti sekä suora EU:n
rahoitus (sekä EU:n tutkimusohjelmat että EAKR-rahoitus) että Pohjois-Savon liiton kanavoima
EU- ja kansallinen rahoitus”
”Digital Innovation Hubs, meillä useita”
”Centrian ja Chydeniuksen virtuaaliset opetusympäristöt. Virtuaaliset kokoukset
ylipäänsä laajemminkin”

3.2.2 Maakunnan digitalisaation haasteet
Kyselyssä arvioitiin myös maakuntien digitalisaatioon liittyviä haasteita. Vastausjakaumat on jaettu kahteen seuraavaan kuvaan siten, että ensimmäisessä kuvassa mitataan sitä, kuinka ”samaa mieltä vastaajat ovat esitetyistä haasteista” ja jälkimmäisessä
kuvassa haetaan näkemyksiä siihen, kuinka tarpeellisina digitalisaatioon liittyviä erilaisia
asioita pidetään. Esitetyistä asioista kaikkein suurimmiksi haasteiksi nähdään digitalisaation käsitteleminen usein liian kapeasta näkökulmasta sekä sitä, ettei digitalisaatioon
liittyviä hankkeita tai kehittämistoimintaa synny alueilla riittävästi. Lisäksi isoiksi haasteiksi nähdään aktiivisten toimijoiden puute ja aikapula aihealueen kehittämiseen osallistumiseen. Parhaimmassa tilanteessa ollaan puolestaan haasteiden suhteen siinä, että
kehittämishankkeilla voidaan kohtuullisen hyvin viedä eteenpäin digitaalisia ratkaisuja.
Tässä kohtaa kuitenkin on hyvä huomioida, että vastaukset jakaantuvat jossain määrin
kahteen leiriin.
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Kuva 16a. Vastausjakaumat kysymykseen, arvioi seuraavia maakuntasi digitalisaatioon
liittyviä haasteita. (Asiantuntijakysely, n=89-92.)Mahdollisia digitalisaation haasteita maakunnissa
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Asiantuntijakyselyssä pyydettiin vastaajia ottamaan kantaa erikseen teollisen tuotannon
yritysten toiminnan digitalisaatioon ja neljänteen teolliseen vallankumoukseen mahdollisesti
liittyviin haasteisiin
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Taulukko 16. Esimerkkejä nostetuista muista haasteista teollisten yritysten
tuotantoprosessien digitalisoinnissa IP-alueella. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Alueen yritysten kehittämisresurssit ovat rajalliset, mikä luonnollisesti haastaa tuotantoprosessien
ja laajemmin liiketoiminnan digitalisointia.
- Määrittely voi olla hankalaa mitä ollaan tekemässä ja tilaamassa
- Haasteena on ensin saada ”myytyä” digitaalisuuden hyödyt yrityksille.
- Prosessien kehittäminen on myös vaativaa ja aikaa vievää työtä, joka ei pienillä resursseilla onnistu.
- Osaavan työvoiman saatavuushaasteita
- Vain kärkiyritykset ovat heittäytyneet asiaan riittävällä painokkuudella.

Kainuu

- Digitaalisuuden tuomia hyötyjä ei tunneta riittävästi, yritykset eivät tunnista digitaalisuuden
soveltuvuutta omaan toimintaansa.
- Yritykset eivät ole valmiita käyttämään resurssejaan toimintansa uudistamiseen, digitaalisten
valmiuksiensa kohentamiseen tai välineiden/ohjelmien hyödyntämiseen.
- Monilla perinteisillä aloilla ei olla innostuneita uusista ratkaisuista, eikä uskalleta investoida uuteen.
- Osaamiskapeikko, ymmärrys ja strateginen näkemys kehittämissuunnista.
- Isot teolliset yritykset menevät eteenpäin, mutta pienemmät eivät. Riskinä se, että pienemmät
yritykset putoavat kehityksestä.
- Yritysten haluttomuus kehittää toimintojaan ja yrittäjien korkea ikä.

Keski-Pohjanmaa

- Rahoituksessa keskitytään liian kapeisiin osa-alueisiin.
- Yritysten sitoutuminen hanketyöhön.
- Hankeosaajien rekrytointi.

Lappi

- Kapea ymmärrys vain ydinliiketoiminnan ”muuntamisesta” digitalisaaliseksi. Usein digitalisaatio
tarjoaa ydinliiketoimintaa tukevia prosesseja ja mahdollistaa myös uusi tuote- ja palveluinnovaatioita.
- Muutokset vievät aikaa.
- Teollisuus ei kykene digiloikkaan yksin ja siellä tarvitaan vahva ja sitoutunut pk-yritysjoukko
kumppaniksi. Tätä joukkoa on vaikea löytää Lapin alueelta.

Pohjois-Karjala

- Yritysten kyky ja valmius tuotantoprossien digitalisointiin vaihtelee suuresti. Avainyritykset ovat
jo monessa asiassa pitkällä, mutta ei kaikissa. Muut ovat vielä kaukana perässä.
- Yritysten pieni koko vaikuttaa siihen, että digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin on hankalaa
tarttua tai siihen resurssointia ei nähdä järkevänä.
- Osaamisen puute ja asenteet.
- Digitalisaatio liian abstrakti ja laaja termi.
- Huonot tietoliikenneyhteydet, ikäluokkien välinen osaamiskuilu,
- Ongelmana se, että yritysrajapinnassa toimivien kouluttaminen ja tietoisuus ei riitä. Se tieto
pitää saada yritysten johtajille katu-uskottavalla tavalla ja se yleensä vaatii syvällistä osaamista
ko. yrityksen toimialasta ja tuotannosta (teollisuus).
- Yritysten halu kasvaa, investoida ja ottaa taloudellisia riskejä ovat niin pienet, että se rajoittaa
uusiin avauksiin ryhtymistä ja työllisyyskehitystä.

Pohjois-Pohjanmaa - Osaamiskapeikot.
- Yritykset ovat aika pieniä ja katteet ohuita, kehitystyölle ei jää tilaa. Ei ymmärretä, että tutkimus
voisi olla avuksi, tai ei jää aikaa miettiä asiaa.
Pohjois-Savo

- Digitalisaatioihmiset eivät puhu liiketoiminnan kieltä. Myöskin jatkuvuus, ylläpidettävyys,
tuotehallinnan prosessit vaativat osaamista - hankkeissa nämä ovat pätkätöitä.
- Maakunnassa tekoälyn soveltaminen on hyvin suppeaa, eikä sen mahdollisuuksia osata
hyödyntää siihen mittaan asti mitä se nykyään olisi mahdollista.
- Tilanne on polarisoitunut - ne yritykset, jotka ovat osanneet ottaa digitalisaation käyttöönsä ja
hyödyntävät sitä ovat jo melko pitkällä karkumatkalla suhteessa niihin, jotka ottavat vasta ensiaskeliaan. Toisaalta näissä etumatkalla olevissa yrityksissäkin on pulaa osaajista - osaamista
pitää siis kasvattaa, jotta molemman tyyppiset yritykset hyötyvät.
- Osaajapula, resurssipula (yritysten perusdigitalisaatioon ei ole rahoitusta), koska pitää aina
keksiä uutta. Miksei voisi hyödyntää jo olemassa olevaa?
- Rahoitushaaste.
- Teollisuusyritykset eivät tunne ja osaa hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia.
Digitalisaatiota pelätään, ei osata hyödyntää.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan myös, mitä muita haasteita he tunnistavat maakunnassaan yleisesti digitalisaation edistämisessä. Tässäkin yhteydessä usein nousee
esille edellä mainitut haasteet rajallisista resursseista, halu lähteä kehittämään toimintaa
digitalisaation avulla ja erilaiset osaamiseen liittyvät puutteet. Kyselyvastauksista on nähtävissä myös useita muita yksittäisiä haasteita digitalisaation edistämisessä. Seuraavaan
taulukkoon on koottu nostoja näistä haasteista.
Taulukko 17. Esimerkkejä nostetuista muista haasteista yleisesti digitalisaation
edistämisessä IP-alueella. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Ajanpuutteesta tai haluttomuudesta johtuva vähäinen osallistuminen asiaa esitteleviin tapahtumiin.
- Digitaalisten teknologioiden kapea osaamistaso ja osaamisen puutteet tietyissä teknologioissa
alueen oppilaitoksissa.
- Digitaalisuus mainitaan usein läpileikkaavana teemana ja jää ehkä siksi muiden asioiden varjoon.
Digitalisaatiota ajatellaan usein liian kapea-alaisesti, eikä siihen liittyviä mahdollisuuksia ole
tunnistettu ja hyödynnetty riittävästi.
- Ideoista toimintaan pitäisi päästä nopeammin. Nyt on paljon erilaisia työpajoja ja vastaavia,
pitäisi suosia hankkeissa sellaisia, joissa on jo valmis käytännöllinen ja toteutuskelpoinen idea.
- Pienyritysten digiloikka akuuttiasia.
- Sos.- ja terveysalan digitalisaatiota jarruttaa väestön ikärakenne, mutta myös ammattilaisten
muutosvastarinta.

Kainuu

- Alustoja on onnistuttu luomaan. Ekosysteemin luominen vaatii vielä lisää työtä.
Tämä tarvitaan, jotta tästä syntyisi liiketoimintaa ja hyvinvointia.
- Mitä digitalisaatio lopulta tarkoittaa, se voi olla eri asia eri yrityksille ja toimijoille.
- Muutosvastarinta
- Suuri osa varsinkin pienistä yrityksistä ei hyödynnä digimahdollisuuksia juuri lainkaan.
- Laajakaista puuttuu osasta maakuntaa ja se osaltaan hidastaa digitaalisten palvelujen
leviämistä ja hyödyntämistä.
- Yleensä dgitalisaatiota katsellaan liian laajasti, ja ei uskalleta aloittaa uudistuksia.
Toimenpiteet kohti digitalisaatiota voivat alkaa pienillä parannuksilla kohti isoja muutoksia.

Keski-Pohjanmaa

- Digitalisaatio nähdään liian pienenä kokonaisuutena eikä oivalleta sen kaikkia mahdollisuuksia.
Osittain syynä on, ettei aihealuetta tunneta ja halutaan pitää kiinni vanhoista toimintamalleista.
- Ei pidetä kiireellisenä/relevanttina kilpailutekijänä konservatiivisilla aloilla.
- Kehittämishankkeissa syntyvissä IPR-oikeuksissa toisinaan epäselvyyksiä. Niiden levittäminen
ja hyödyntäminen takkuaa.

Lappi

- Alueelle ei ole syntynyt yritystoimintaa, jossa olisi digitalisaatioratkaisujen vaatimaa korkeaa
osaamista. Tätä yritystoimintaa tulisi meille hankkia uusilla yrityksillä tai houkuttelemalla
olemassa olevia yrityksiä Lappiin. Täällä on osaajia ja korkealaatuista TKI-toimintaa.
- Osaajien puute niin teollisuudessa, pk-firmoissa kuin tutkimuslaitoksissa.
- Yritysrajapinnassa työskentelevien osaaminen ei ole aina tarpeeksi korkealla tasolla

Pohjois-Karjala

- ”Digitalisaatio” haluttu nähdä kaikkea yleistä hyvää tuovana asiana. Tämä on vaarallista,
koska silloin ajatellaan, että meidän digitaalinen ratkaisu/koulutus/tieto ratkaisee yrityksen
X ongelmat, ilman, että tiedetään syvällisesti mitään yrityksestä X.
- Hankkeet ovat ns. kaivoon kannettua vettä. Liian suurpiirteisiä ja väärille kohderyhmille.
- Julkisen rahoituksen byrokraattisuus ja ongelmallisuus.
- Hankkeiden kankeus tarvittaessa muutoksia.
- Investointihaluttomuutta uusiin menetelmiin ja toisaalta viime vuosien hyvä työtilanne on
vaikuttanut kiinnostukseen kehittää eteenpäin.
- Osaamishaasteet.
- Teollisten mikro- ja pienyritysten valmius digiin on melko alhainen, jos yrityksen omistajat
ja johto ovat jo iäkkäitä. Tarvittaisiin nuorempaa digiajan henkilöitä operatiiviseen johtoon.
- Yksinkertaiseen asiaan on tarjolla liian monimutkainen ohjelma, jolloin sitä ei hankita.

Pohjois-Pohjanmaa

- Kansainvälisen vientiosaamisen puute. Digitalisaatio tarkoittaa myös uusia välineitä vientiin,
webbipalveluita, kieliosaamista, jne. Tilaamisen täytyy olla erittäin helppoa.

Pohjois-Savo

- Monessa yrityksessä on käytössä todella vanhoja toimintatapoja ja menetelmiä.
- Pk-yritysten resurssien vähyys, ennakkoluulot uuteen, vanhat tavat toimia, liian ylätason
käsittely --> tarvitaan räätälöidympiä ratkaisuja ja neuvontaa, ei yleisen tason digitalisaationeuvontaa. Konkreettisia toimenpiteitä ja rahoitusta konkretiaan eli käytännön tekemistä,
ei pelkkiä kursseja, työpajoja ja seminaareja.
- Rahoitushaaste.
- Toimijat ja yritykset eivät keskustele samalla tasolla. Eli yritykset eivät ymmärrä
asiantuntijoiden viestiä ja siksi eivät osaa hyödyntää luotuja mahdollisuuksia.
- Toimijoiden erilaiset osaamiset ja mahdollisuudet kehittää ovat tällä saralla osittain
vielä toisilleen tuntemattomia ja paikoin ollaan vasta ottamassa tutustumisaskeleita.
- Työvoimapula.

Kyselyä täydentävissä asiantuntijahaastatteluissa koottiin lisätietoutta digitalisaation
haasteista Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä siitä, miten haasteisiin pyritään vastaamaan.
Vastauksissa puututtiin mm. pk-yritysten erityishaasteisiin sekä yritysten digitarpeiden
kartoittamiseen. Haastatteluissa nousivat esille digitalisaatioon liittyvän osaamistason
noston haasteet: yhtäältä tarvitaan digitalisaation perustaitojen parantamista, toisaalta
tarvitaan pitkälle kehittynyttä digitalisaation täsmäosaamista ja osaajia yritysten käyttöön.
Digitalisaatiotarpeiden kartoittaminen organisaatioissa on vaativa prosessi.
”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”
”Osaajapula on rajoitteena. Yritykset haluaa spesifiä digiosaamista”
”Aina etenkin pienille yrityksille ei tarvita kovin massiivisia, kalliita ratkaisuja, ERP, ym.
vaan räätälöidympiä palveluja, halvempia ratkaisuja. Ja käyttäjäystävällisyys kunniaan!”
”Julkisen puolen toimijoista, projekteja on ollut jonkin verran. Joissakin projekteissa on ollut
(digi)kartoituksia, mutta usein niistä ei ole seurannut jatkoa yrityksille. Eli kartoittajat ovat tehneet sinänsä hyvää työtä, mutta jalkauttaminen asiakasyrityksiin on tapahtunut sähköpostilla,
eikä niitä lueta. Nyt tehdään sillä tavalla meidän hankkeessa, että on myös se jälkipalaveri
yrityksen kanssa ja käydään kehittämistarpeet läpi yrityksen kanssa konkreettisesti ja mitä
pitää tehdä jatkossa. Kartoittajan pitää olla puolueeton, sillä on isoin arvo. Se edesauttaa
samalla yritysten digihankkeiden eteenpäin menoa parhaiten (vrt. siihen, että kartoittaja tuo
esille jotain omia vaihtoehtojaan). ”
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3.2.3 Maakuntien välinen yhteistyö
digitalisaation edistämisessä
Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan, miten Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien
yhteistyö on vaikuttanut digitalisaation edistämiseen pitkällä aikavälillä. Osa vastaajista kertoi tuntevansa yhteistyötä huonosti tai ei ollenkaan. Lisäksi osa vastaajista ei
tunnistanut vaikutuksia tai esimerkkejä tästä yhteistyöstä. Loput vastaajista toivat esille
pääasiassa yksittäisiä yhteistyön vaikutuksia. Joissakin vastauksissa nostetaan esille vaikutuksina yleisellä tasolla yhteiset hankkeet ja yhteistyö laajakaista-asioissa. Vastauksista
heijastuu myös se, että yhteistyö tuottaa parhaiten hyötyä, kun sitä tehdään suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Seuraavaan taulukkoon on
koottu nostoja erilaisista yhteistyön vaikutusta tarkentavista kommenteista.
Taulukko 18. Esimerkkejä IP-alueen yhteistyön vaikutuksista digitalisaation
edistämiseen pitkällä aikavälillä. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Asia on nostettu kehittämisen kohteena esille, yhteistyöhankkeet teeman osalta

Kainuu

- Kansallisen laajakaistahankkeen valokuiturakentamisen toteutuksessa on tehty
IP-alueen yhteistyötä viimeiset 10 vuotta, vastaavalla tavalla tulisi tunnistaa myös
muita yhteisiä, kaikkia tai lähes kaikkia maakuntia koskevia yhteisiä teemoja (tai eri
toimialojen sisäisiä/välisiä teemoja) ja edetä niissä digitalisaation suhteen yhteistyössä.
- Koulutuksellinen yhteistyö ja roolitus esim. sote-alalla tai prosessiteollisuudessa.
- Tarvitsemme IP-alueella pääsyn arvoketjuihin alueidemme ulkopuolella, jotta markkinoille
päästään sujuvasti.
- ELMO-yhteistyöllä edistetty digitalisaatiota välillisesti ELMO-strategian painopisteiden kautta.

Keski-Pohjanmaa

- Liian vähän yhteistyötä aihealueella.

Lappi

- En näe vaikutuksia vielä. Näiden syntyminen voi kestää ja vaati temaattisten klustereiden
muodostamista maakuntien välillä.
- Kaivannaisalalla tiedon vaihto on voinut vaikuttaa julkisen sektorin asiantuntijoiden
käsitysten laajentumiseen toisilta opittaessa kaivannaisteollisuuden testaamisen ja
kehittämisen mahdollisuuksista digitaalisin työkaluin. Yhteiset projektit ovat avainasemassa.
- Korona-tilanne on eniten edistänyt. Yhteishankkeet jossakin määrin. Tietoisuus toisten
tekemisistä on lisääntynyt.

Pohjois-Karjala

- Hanketoiminnan hyvät käytänteet, erikoisosaamisen tarve ja yritysesimerkit ovat edistäneet
yhteistyön laajenemista.

Pohjois-Pohjanmaa

- Pitkäjänteinen edunvalvontayhteistyö laajakaistarakentamisessa on vaikuttavinta
yhteistyötä.

Pohjois-Savo

- Aktivoimalla toimijoita ja hankkeita digitalisaation edistämiseksi.
- Digitalisaatio on koko yhteiskunnan läpileikkaava teema ja on hyvä, että maakunnat
tekevät yhteistyötä sen edistämiseksi, erityisesti kun väestörakenne on saman tyyppistä.
- Yritysten ELMO -pilotissa tähän tehdään yhteistyötä konkreettisesti ja nopeina toimenpiteinä,
tosi hyvä toimintamalli.
- Se on edistänyt sitä, mutta tällä saralla voitaisiin tehdä paljon enemmän luomalla
yhteisiä ylimaakunnallisia projekteja.
- Yliopistojen yhteistyön kautta.
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Kyselyn vastaajia pyydettiin kertomaan myös toimenpide-ehdotuksia digitalisaation
edistämiseen sekä heidän omassa maakunnassa että Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Ensimmäisenä käsittelyssä on tässä toimenpide-ehdotukset digitalisaation edistämiseen maakuntatasolla. Ehdotuksissa on nähtävissä joitakin yhteisiä piirteitä kuten suunnitelmallisuuden tavoittelu (mm. ehdotettu toimintasuunnitelmia tai toimenpideohjelmia
digitalisaation edistämiseksi), osaamiseen panostaminen ja yritysrajapinnan korostaminen (jalkatyön tarve ja merkitys), johon liittyy myös yritysten ja kehittäjien välisen yhteistyön
lisääminen. Esitetyt toimenpide-ehdotukset on koottu seuraavaan taulukkoon.
Taulukko 19. Toimenpide-ehdotuksia digitalisaation edistämiseen maakunnissa.
(Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Osaavan työvoiman saatavuus, erilaiset uudet digitaaliset ratkaisut ja alustatalouden edistäminen.
- Digi-klinikat digiosaamisen kehittämiseksi.
- Tietoliikenneyhteydet kuntoon kaikille.
- Kaikille 35-65 vuotiaille pakollinen koulutus älypuhelinten ja tietotekniikan hyötysovellusten käytöstä.
- Kansallinen kehityshanketoiminta, yhteiset tukihankkeet ja käytännöt maakuntien välillä.
- Läpileikkaavuuden ja taustalla olemisen sijaan digitaalisuus olisi nostettava yhdeksi kehittämisen kärjeksi.
- Lisää jalkatyötä ja innovaatiosetelin kaltaisia aloitteita.
- Osaamispohjan laajentaminen ja syventäminen oman alueen oppilaitoksissa.
Digitaalisten teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien tuominen eri koulutusohjelmien sisältöihin.
- Riittävän rahoituksen varmistaminen. Hankkeita, jotka tuovat uutta käytännön toimintaa alueelle.
Digiyrityksiä on alueella vähän, joten osan hankkeista täytyy olla uutta liiketoimintaa/yrityksiä luovia
hankkeita. Samaan tapaan uutta teollisuutta olisi hyvä saada alueelle olemassa olevan teollisuuden
digitalisoinnin rinnalla.
- School of software -koulutuskonseptin käynnistäminen.
- Teollisuuden digitalisaatiota ei voida edistää laatimalla maakuntatason ohjelmia. Jos yrityksille tarjotaan
riittävän houkuttelevia mekanismeja edistää digitalisaatiota, saattavat ne lähteä tähän omaehtoisesti,
mutta eivät välttämättä silloinkaan. Johdon koulutus olisi ensisijaisen tärkeää, sillä digitalisaation pitää
olla yrityksille strategisesti tärkeää eikä näin tapahdu ilman visionääristä osaavaa johtoa.
- Yrityskohtaisia pilotteja, joissa koko arvoketjun mukana.
- Yritysten ja toimijoiden tiedottaminen. Yhteiset suuret hankepäivät.

Kainuu

- Ensinnäkin olisi hyvä määrittää mitä digitalisaatio oikeasti on. Se on eri yrityksille eri asiaa.
Teolliset laitokset ovat jo pitkälle automatisoituja jatkuvatoimisia prosesseja.
- Investointi osaamiseen, jossa fokus yrityksissä.
- Kohteeksi uudet kasvuhaluiset yritykset tai vanhat yritykset, joissa digitalisaation päälle ymmärretään.
Julkisella puolella kannattaisi ”pakottaa” digitaalisiin palveluihin ja rohkeasti kokeilla uutta. Yritykset
pitää saada sitoutumaan enemmän.
- Kovaa jalkatyötä. Hanke, jossa tekijät voivat keskittyä aiheeseen, tarjoamalla tietoa, ja suunnittelemalla
ratkaisuja yrityksille digitalisaatioon. Myös AI, data-analytiikka on osa digitalisointia. Toivottavasti tuloksia alkaa
näkyä pian myös yritysten toiminnassa. Voiko suunnitteilla oleva eDIH Oulun ja Kainuun yhteistyössä tukea
digitalisaatiota laajemmin, vai keskittyykö se vain 5/6G teknologioihin Oulussa, ja data-analytiikkaan ja HPClaskentaan Kajaanissa? Pitää ymmärtää tarve, ja laittaa oikeat tekijät työstämään hommaa. Esim. CEMISin
CBD-tiimissä on osaamista hoitaa alueen digitalisaation parantamista, jos tiimi valjastetaan hommaan.
- Maakunnallinen toimenpideohjelma alueen teollisen tuotannon digitalisaation kehittämiseen.
Koulutusta ja rahoitusta yrityksille, RtoB yhteistyön tiivistämistä ja mutkatonta rahoitusta.
- Kehitettävä yhteinen ohjelma, joka käsittelee Teollisuus 4.0: ta kattavasti muuttuvana ja
tiedonhallinnan sekä uudelleenkäytön aloitteena.
- Osaamista, aikaa, rahaa, yhteistyötä, näkemystä, tietoisuutta.
- Tehokkaan perustietoliikenneinfran eli kuituverkon kattavaksi rakentaminen (EU- ja kansallisella tuella),
digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen etujen avaaminen yrityksille, yritysten ja kansalaisten
digivalmiuksien tason nosto laajasti ja suunnitelmallisesti, jatkamalla koronan aikana kokeiltua ja hyvin
toimivia etätyöskentelyn käytäntöjä, tuetaan pienten yritysten sähköisen markkinoinnin käyttöönottoa
(kaikilla toimialoilla, edetään riittävän laajoilla/kattavilla hankkeilla (pois pikku piiperryksestä)
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Keski-Pohjanmaa

- Alueellisia suurhankkeita.
- Hankkeiden tuotokset saatava julkiseksi ja yrityksille sekä liiketoiminnaksi ”hinnalla millä hyvänsä”.
Nykyään hankerahan vipuvoima todella heikko!
- Korkeakoulujen ja yritysten yhteishankkeita ja klusteritoimintaa, jossa fokuksena nimenomaan
digitalisaatio tutkimuksesta pilotointiin ja levittämiseen.
- Laajemmat ohjelmat digitalisaation hyödyntämiseen. Ekosysteemiajattelu osaksi digitalisaatiota.

Lappi

- Lisää työtä yritysrajapinnassa - tarpeiden ja haasteiden tunnistaminen - mahdollisuuksista
viestiminen - koulutusta yrityksiin.
- Julkisen sektorin ja yritysrajanpinnassa toimivien systemaattinen perehdyttäminen digitaalisiin
työkaluihin, siihen perustuvaan liiketoimintaan ja esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksiin
perusteollisuudessa.
- Maakunnan ICT- ja digitalisaatioprofiilin (joka perustuu korkean tason TKI-toimintaan) luominen
--> investointien, yritysten ja korkean osaamisen houkutteleminen alueelle. Tällä hetkellä ICT-alaan
panostaminen ei näy alueella eikä Lappia mielletä osaavana digiratkaisujen tuottajana, vaan Lappi
nähdään enemmänkin hyödyntäjänä. Lapin yliopiston humanististen alojen ja muotoilun sekä
Lapin AMK:n tekniikan avulla saisi uniikin kombinaation ja profiilin, joka voisi houkutella alueelle
digiratkaisuja tuottavia yrityksiä ja ruokkisi uuden yritysten syntymistä.
- Vahvat temaattiset klusterit ja kumppanit valittujen teemojen ympärille, jotka pitkäjänteisesti
yhteistyössä vievät asiaa eteenpäin. Tätä työtä voidaan tukea erilaisten rahoitusinstrumenttien avulla
hyvin jo nyt.
- Veturiyritykset, pk-yritykset ja julkisen sektorin toimijat yhteistyöhön, yritysten nähtävä yhteistyön
hyödyt (tai siis esitettävä niin että näkevät ne).

Pohjois-Karjala

- Maakunnallinen toimenpideohjelma - EU-rahoituksen kanavoiminen yritysten kehityshankkeisiin.
- Enemmän organisaatioiden välistä napakasti roolitettua yhteistyötä ja tulosvastuuta.
- Fokusoidumpaa, aidompaa, konkreettisempaa, tarvelähtöistä ja uskottavaa tekemistä.
Maakuntaliitossa ja ELY:ssä ei riitä substanssiosaaminen. Tarvitaan niitä paljon parjattuja
osaavia yrityskonsultteja.
- Kehittäjät yrityksiin.
- Kommentoisin tuohon väitteeseen, jonka mukaan digitalisaatio vaatii koulutusohjelmien jatkuvaa
kehittämistä, että tähän pystyttäisiin hyvin vastaamaan myös ns. jatkuvan oppimisen tarjonnan
kautta. Eli koulutusorganisaatiot kokoavat koulutustarpeita mm. teollisista yrityksistä ja koostavat ei
tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa, jolla omaa osaamista voidaan täydentää, syventää, päivittää
vastaamaan uudenlaista digiosaamista.
- Määrätietoinen työ digitalisaation, robotisaation ja automaation edistämiseksi yrityksissä.
- Mikro- ja pienyritysten sekä yritysneuvonnan avainhenkilöiden digitaitojen vahvistaminen eri tavoilla,
kuten valmennuksilla/ koulutuksilla ja itseopiskelulla. Esim. auktorisoidut digitutkinnon suorittaneet
yritysneuvojat/yrittäjät.
- Tietoliikenneyhteydet ensin kuntoon. Täsmäopeteusta tarvitsijoille.
- Yrityksiä pitäisi jollain konstilla saada enemmän mukaan kehittämiseen ennen kuin on ihan
viimeinen pakko, kun pudotaan kelkasta.

Pohjois-Pohjanmaa

- Digitaalisen vienti/myynti osaamisen kasvattaminen.
- Hankitaan suoraan yrityksiltä tietoa niiden kehittämisen esteistä ja esitellään samalla digitalisaation
mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Kun on saatu riittävästi tietoa ongelmista, toimitaan
tarpeiden mukaisesti, hyödyntäen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia.
- Yliopiston koordinoima eDIH - European Digital Hub voi tuoda tarvittavaa apua digitalisaation
ja digiosaamisen edistämiseen yritysrajapintaan.

Pohjois-Savo

- Julkishallinnossa/kunnissa tarvitaan kokonaisohjelma.
- Julkisten, kouluttavien ja kaupallisten toimijoiden yhteistyö mahdollisuuksien esittelemiseksi.
Markkinamiehet eivät saisi pirstota kenttää, vaan on saatava yrityksille iso kartta, mistä lähteä
ottamaan omaa suuntaa.
- Konkreettisia nopeita kokeiluja ja pilotteja.
- Lisää viestintää - hyötyjen avaaminen, käyttöönottomotivaation parantaminen ja tukeminen
matalalla osaamistasolla. Digitalisaation mukaan tuominen nykyisiin erikoistumisaloihin.
- Olisi turvattava DigicenterNS:n kaltaisten projektien jatkorahoitus ja luotava yhteistyöprojekteja eri
centereiden ja yritysten kanssa. Asiaa auttaa myös Digicenterissä jo tehtävä koulutus, tiedotus, jne.
- Realistisesti resursoitu digitalisaation tason/ tarpeiden kartoitus alueen yrityksiin. Tulosten pohjalta
aikataulutettu, resursoitu ja budjetoitu toimintasuunnitelma, jolla digitalisaation mahdollisuuksia
lähdetään aidosti jalkauttamaan yrityksiin.
- Tietoa asiasta, minkä ongelman digitaalisaatio voi ratkaista ja mistä hankerahoitusta?

3.2.4 Ehdotuksia digitalisaation edistämiseksi
Itä- ja Pohjois-Suomen alueella
Kyselyvastaajat esittivät myös toimenpide-ehdotuksia digitalisaation edistämiseen Itäja Pohjois-Suomen alueella. Osa vastaajista viittasi tässä kohtaa samoihin toimenpide-ehdotuksiin kuin maakunnallisissa toimenpide-ehdotuksissa, mutta toimenpide-ehdotuksia
tehtiin tästä laajemmasta aluenäkökulmasta runsaasti.
Vastauksissa ehdotetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä digitalisaation osaamisen
levittämiseksi IP-alueella mm. yhteisillä (etä)valmennuksilla, yhteistyöllä digitalisaation
instrumenttien kuten Digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital Innovation Hub, DIH)
tehokkaassa käyttöönotossa, EU-rahoituksen maksimointiin tähtäävissä toimissa kohdistuen digitalisaatioon, sekä maakuntien välisellä hyvien digitalisaatiokäytäntöjen viestinnällä ja jakamisella. Kiinnostusta on myös maakuntien välisiin digitalisaation yritysverkostoihin ja pitkäjänteisiin kasvuohjelmiin. Ehdotukset on koottu seuraavaan taulukkoon.
Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyölle digitalisaation
edistämiseksi on vastaajien mukaan paljonkin tarvetta ja monia asioita vaikuttaa olevan
järkevämpää viedä eteenpäin yhteistuumin.
Taulukko 20. Toimenpide-ehdotuksia digitalisaation edistämiseen
Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- Uudet digitaaliset liiketoimintamallit ja teknologiat.
- Innovaatioiden kaupallistaminen.
- Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen
- Webinaarit, tiedotustilaisuudet
- Yhteiset projektit ja niihin liittyvät pilotoinnit erilaisissa yritysympäristöissä.
- Ylimaakunnallisen TKI-toiminnan lisääminen ja vahvistaminen.

Kainuu

- Eteneminen ainakin osittain (kohderyhmästä ja toimialasta riippuen) yhteishankkeilla koko
IP-alueella, tutkitaan parhaat käytännöt ja sovelletaan alueilla
- Koulutusta ja rahoitusta yrityksille, RtoB yhteistyön tiivistämistä ja mutkatonta rahoitusta.
- Maakunnallinen fokus (vrt. Pirkanmaa)
- Osaamista, rahaa, yhteistyötä.

Keski-Pohjanmaa

- Lisää verkostoitumista, hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen sekä innovaatioiden esittelyä. Itä- ja
pohjoissuomalaiset toimijat yhteistyöhön digitalisaation levittämiseksi (esim. Digital innovation hub
-yhteistyö).
- Maakuntien välinen yhteistyö digitalisaation edistämiseksi ja jouhevammat rahoituskanavat.
Täytyy ymmärtää, ettei digitalisaatio pääty maakunnan rajalle. Laajat arvoketjut vaaditaan
täysimittaiseen digitalisaation hyödyntämiseen, ts. se on globaalia toimintaa.
- Yhteinen innovaatio- ja digitalisaatiostrategia tai toimenpideohjelma EU-rahoituksen maksimointiin.

Lappi

- Maakuntien yhteinen ponnistus julkisen sektorin ja yritysrajanpinnassa toimivien systemaattiseen
perehdyttämiseen digitaalisiin työkaluihin, siihen perustuvaan liiketoimintaan ja esimerkiksi tekoälyn
mahdollisuuksiin perusteollisuudessa.
- Temaattiset verkostot yhdessä Lapin ja IP-alueen välillä.
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Pohjois-Karjala

- Kehittäjät naapurimaakunnan yrityksiin.
- Konkreettisia alueiden välisiä yritysverkostoja ja kasvuohjelmia (kehitysprosessi, joka voi kestää
parista vuodesta kymmeniin vuosiin). Edellyttää vahvaa luottamusta toimijoiden ja yritysten välillä
(alihankintakokonaisuuksia ja verkostomaista mallia - eivät voi olla toistensa kilpailijoita.
- Määrätietoinen työ digitalisaation, robotisaation ja automaation edistämiseksi yrityksissä.
- Tiiviimpi yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja maakuntaliittojen kesken sekä Joensuun
ja Kuopion seutujen innovaatiopalvelujen kesken.
- Yhteiset korkeatasoiset valmennukset/koulutukset etänä koko Itä-Suomessa.
- Yhteistyötä on lisättävä.

Pohjois-Pohjanmaa

- Hankitaan suoraan yrityksiltä tietoa niiden kehittämisen esteistä ja esitellään samalla digitalisaation
mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Kun on saatu riittävästi tietoa ongelmista, toimitaan
tarpeiden mukaisesti, hyödyntäen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia.
- Yhteiset hankkeet yhteisissä aiheissa. Arvoketjujen/verkkojen muodostaminen.

Pohjois-Savo

- Aito, avoin yhteistyö alueiden välillä aihealueesta.
- Jo toteutuneita digitalisaatioprojekteja paremmin esiin. Konkreettisten esimerkkien
kautta asian esiin tuomista.
- Lisää viestintää - hyötyjen avaaminen, käyttöönottomotivaation parantaminen ja tukeminen
matalalla osaamistasolla. Digitalisaation mukaan tuominen nykyisiin erikoistumisaloihin.
- Olisi rakennettava yhteisiä ylimaakunnallisia projekteja kummankin alueen tutkimuslaitosten
ja yritysten kesken.
- Tietoa asiasta, minkä ongelman digitaalisaatio voi ratkaista ja mistä hankerahoitusta?
- Tunnistetaan arvoketjut, datalla ohjaaminen ja näytetään, miten arvoketjuja voidaan ohjata
laajalla alueella.

Kyselyä täydentävissä asiantuntijahaastatteluissa painotettiin mm. benchmarking-työn
tärkeyttä sekä konkreettisia, alueen yrityksiäkin hyödyttäviä uusia digitaalisia ratkaisuja.
”Oma hyvä kokemus, kun oli vielä teollisuuden palvelussa: yksi parhaita kokemuksia
Joensuun tiedepuiston järjestämä digitalisaation sparrausmatka Saksaan. Oli ollut huikea
kokemus, kun oli päässyt vierailemaan sellaisissa yrityksissä, joissa digitalisaatio oli viety
älyttömän pitkälle ja ihan överiksi. Sieltä tuli paljon ideoita omassa yrityksessä käytettäviksi
ja käytännön juttuja. Kaikki yritykset, jotka olivat matkalla, pitivät sitä huikeana. Ovat olleet
keskenään myös yhteyksissä: löytyi vertaiskumppaneita, joista on ollut isosti hyötyä.”
”Verkkokauppa ja sen teknologiaratkaisut voisi tarjota Oulun seudulle uutta liiketoimintaa,
verkkokaupan teknologia ja osaaminen, digipalvelut. Myös paikallisten myyntiartikkelien saaminen nopeammin maailmalle verkkokaupan avulla. Luotettavuus näissä palveluissa isossa
roolissa.”
”Meitä kiinnostaisi kovasti se, miten tätä kokeilukulttuuria digitalisaatioon kehitettäisiin niin,
että yritykset joilla itsessään ei tällä hetkellä ehkä ole selvää investointiplääniä, että näin me
kasvetaan, löytäisivät keinoja käyttää meitä ja yliopistoja ja muita toimijoita (ja nyt puhun
nimenomaan julkisista toimijoista en konsulttifirmoista) hyväksi digitalisaatioloikan hyväksikäyttöön omassa kehityksessään.”
”Yleisempi iso päämäärä, että ollaan etätyön maakunta ja tuetaan sitä ja työllistävää vaikutusta maksimoidaan. Luodaan ympäristöä ja tuetaan mm. co-working etätyötiloja parilla
pilotilla”
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3.3. Koronaepidemian
vaikutuksia

A

siantuntijahaastatteluissa kysyttiin, miten koronaepidemia on jo vaikuttanut
ja tulee vaikuttamaan Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioiden levittämiseen ja
digitalisaatioon. Vastausten perusteella koronaepidemiaan on kyetty vastaamaan
mm. jo aiemmin kehitetyillä etätyöratkaisuilla. Koronaepidemian katsotaan myös lisänneen
demokratiaa EU:ssa, kun kaikki osallistuvat etänä kokouksiin. Toimialasta riippuen korona
avaa sekä uhkia että mahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomen keskeisille toimialoille.

”Korona tuonut epävarmuutta ja pelkoa, joka haittaa elinkeinoelämää.
Rajoitukset pian pois”
”Esimerkiksi matkailun kärkiviesteihin turvallisuus jatkossa”
”Yritysten rajalliset puskurit koronatyyppisiin tilanteisiin ovat tulleet esille”
”Kaikki ei varmaankaan palaa ennalleen. Yrityksissä on herätty
siihen, että joitakin asioita voidaan tehdä etänä, joitakin digitaalisesti.
5G yhdistettynä virtuaalitodellisuuteen mahdollistaa aika makeita
juttuja etänä. Verkossa saadaan liikkumaan valtavia tietomassoja.
Tästä ei ole kaikkea edes hoksattu. Virtuaalimaailmassa olemme
samassa huoneessa, vaikka olisimme todellisuudessa eri puolilla maailmaa.”
”Korona ollut tärkeä digiloikka, ja lisännyt monipaikkaisuuden asennetta.
Alkutuotannon arvostus on kohonnut: varmuusvarastot, varautuminen,
omavaraisuus, oma ruokatuotanto, osin myös kohti kotimaista valmistusta”
”Korona vaikuttaa EU- ja kansallisiin tutkimusrahoituksiin, koronarahoituksia.
Muuttaa ICXT- ja diagnostiikkapuolta. Osin pysyviäkin muutoksia.”
”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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”Lapin AMK:lle korona oli selkävoitto, etätekniikat oli jo ennen koronaa hallussa.
”Halutaan hyödyntää digiä myös koronan jälkeen. Myös labroja virtuaalisesi.
Simulaatioympäristöt terveydenhuollosta myös muuhun käyttöön!”
”Kyllähän se korostaa digitaalisia ym. etäyhteyksiä, ihmisten kohtaamista sitä
kautta ja kaikenlaista teknistä etäseurantaa, etävalvontaa, toimintoja, millä
tuotteita voidaan säätää ja korjata kaukaa. Se voi mahdollistaa sitä, että jos
meillä on täällä joku firma, joka tekee asioita tuollaisten parissa, se voi aiempaa
kattavammin hoitaa asioitaan täältä käsin”
”Matkailussa tulee varmasti uudenlaisia palveluita. Näihin liittyvää innovaatiota
pakotettuna käynnistyy”
”Markkinatilanne menee koronan takia tosi vaikeaksi ennakoida. Pyritään eroon
kaikista pitkistä kansainvälisistä toimitusketjuista. Se omavaraisuuden kasvu ja
trendi tietyllä tavalla kaventaa myös joidenkin vientiyritysten markkinanäkymiä.
Osalla yrityksiä se lisää mahdollisuuksia ja osalla kaventaa, niin tämä kokonaisvaikutus ei ole selvä.”
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3.4. Muu palaute

K

yselyn lopuksi tarjottiin vastaajille mahdollisuus kommentoida vapaasti Itä- ja
Pohjois-Suomen innovaatioiden levittämistä ja digitalisaation edistämistä.
Seuraavassa on esitetty kooste vastauksista.

Taulukko 21. Vapaat kommentit. (Asiantuntijakysely, n=96.)
Etelä-Savo

- ”Ei riitä, että yhteistyötä tehdään maakuntaliittotasolla, tarvitaan enemmän yritysten välistä
kanssakäymistä ja parhaiden käytäntöjen levittämistä”
- ”Erittäin hyvä, että tällainen kysely tehtiin. Etelä-Savossa digitaalisuuden ja siihen liittyvien
innovaatioiden vahvistamista kaivataan kipeästi.”
- ”Hyvä ja selkeä kysely... Etelä-Savon tulisi vielä edelleen fokusoida strategiaansa ja
nojata alueellisiin vahvuuksiin (aitoihin, ei kuviteltuihin). Kilpailu jo valmiiksi tunkua täynnä
olevilla aloilla (kuten kiertotalous kokonaisuutena) ei ole järkevää, vaan oma paikka pitää
löytää fokusoidummin… Panostuksia tarvitaan myös kohdemarkkinoiden tuntemukseen
sekä asiakasymmärryksen ja käyttäjälähtöisyyden selvittämiseen, jotta innovaatioiden
kaupallistamisessa onnistutaan.

Kainuu

- ”Innovaatioiden leviäminen ja digitalisaatio eivät ole aina yhdessä kulkevia, ei pitäisi
yhdistää liikaa toisiinsa”
- ”Jotenkin itsellä on mielikuva, että digitalisaatio on sanahelinää eikä yleisesti selvennetä
mitä se tarkoittaa. Maakuntaliittojen ja julkisten toimijoiden kannattaisi lausunnoissaan ja
lehtijutuissaan selventää sisältö termein, jota kaikki ymmärtävät. On varmasti yrityksiä,
jotka hyötyisivät siitä, että investoisivat sähköisiin järjestelmiin.”
- Kainuun osalta: täällä on paljon korkeaa osaamista, esim. pelialalla, metsäkoneiden ja
puolustusvoimien teknologiaan liittyen jne., mutta mainetyössä sitä ei tuoda esille vaan
ruokitaan Nälkämaa-imagoa.. Teknologiaosaamisen esiin nostamisella pitäisi yrittää saada
nuoret osaajat kiinnostumaan alueesta, jäämään tai muuttamaan tänne ja siten lisätä
innovaatioiden syntymistä ja elinvoimaa muutenkin.
- ”Kuulin tästä hankkeesta vasta ensimmäistä kertaa. Jotenkin vaikuttaa, ettei hanke ole
tavoittanut kaikkia mahdollisia kehittäjätoimijoita sekä mahdollisia kehittämismyönteisiä
yrityksiä!”
- ”Kyllähän näissäkin, kuten muissa aiheissa, tulokset ja onnistuminen on kiinni tekijöistä…
tehdään vain hankkeita hankkeiden vuoksi ja pitempikestoista strategiaa ja vaikuttavuutta
ei mietitä lainkaan. Monella liian helpot hommat palkkaa nähden”
- ”Näistä pitäisi viestiä enemmän ja kansankielellä”

Keski-Pohjanmaa

-

Lappi

-
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Pohjois-Karjala

- ”Hienon kehityslätinän sijasta todennetusti vaikuttaviin toimiin panostusta.”
- ”Meillä on vielä paljon petrattavaa innovaatioiden ja digin edistämisessä nopeasti,
laajasti ja tehokkaasti. Välineitä on oltava riittävästi eri tarpeisiin.”
- ”Yhteishankkeiden mahdollisuutta on myös rahoittajien helpotettava.”

Pohjois-Pohjanmaa

- ”Yhteistyötä ja yhteistyön konkreettisista mahdollisuuksista tiedottamista niille,
jotka voisivat hyötyä uusista mahdollisuuksista, ei tehdä koskaan liikaa.”
- ”Digitalisaatio on toiminnan muutos, jota teknologia ei yksin ratkaise. Muutosjohtamista
tarvitaan sekä uusien toimintamallien kehittämistä. niihin olisi hyvä panostaa.”

Pohjois-Savo

- ”Avointa mieltä, räätälöityjä ja riskialttiitakin nopeita kokeiluja ja pilotteja.
Yhdessä kehittämistä, mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin toimenpiteisiin.”
- ”Tiede on avointa, eli tietoa on olemassa. Tarvitaan ihmisiä korkeakouluihin oppimaan ja
sitten innovoimaan. Malttia ja rahaa vaaditaan alussa, mutta tietämys leviää ja Suomi hyötyy
tästä pidemmällä aikaikkunalla!” ”Yritysten ja toimijoiden välistä yhteistyötä tulisi edelleen
tiivistää.”
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4. Suositukset
Kuva: Tuukka Pakarinen | ForestPhotonics

I

tä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat vuonna 2020 tilanteessa, jossa niillä kaikilla
on kyky luoda ja levittää innovaatioita. Maakuntien innovaatiojärjestelmät tukevat
sekä alueella kehitettyjen innovaatioiden levittämistä että alueen ulkopuolelta
tulevien innovaatioiden hyödyntämistä. Aktiivisilla ja onnistuneilla kehittämistoimilla
innovaatiotoimintaan, digitalisaatioon sekä maakuntien yhteistyöhön voidaan kuitenkin
tarjota merkittävää vetoapua maakuntien menestymiselle jatkossa. Norrum ja TK-Eval
ovat koonneet selvitystyön perusteella seuraavat jatkotoimenpidesuositukset.
Innovaatiotoiminnan edellytykset pidettävä kunnossa: Innovaatioiden levittäminen
edellyttää, että innovaatioita syntyy alueella, ja että muualta tulevia innovaatioita voidaan hyödyntää alueella. Tämä edellyttää jatkossakin riittäviä panostuksia innovaatioiden
edellyttämään infrastruktuuriin ja osaamiseen. On myös selvää, että innovaatiotoiminta
edellyttää yrittäjiä ja yrityksiä sekä toimivaa innovaatioiden rahoitusta.
Tuki innovaatioiden tehokkaille levittäjille: Itä- ja Pohjois-Suomessa on tehokkaita innovaatioiden levittäjäorganisaatioita sekä henkilöitä, joilla on kyky ja halu innovaatioiden
levittämiseen. Heidän panoksensa luo alueelle liiketoimintaa, työpaikkoja ja positiivista
asennetta innovaatiotoimintaan. Hyvät käytännöt innovaatioiden levittämisessä tulee
tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti hyödyntää eri puolilla Itä- ja PohjoisSuomea. On myös syytä tunnistaa tehokkaat kanavat innovaatioiden levittämiselle, kuten
esimerkiksi laitevalmistajat monissa tapauksissa prosessiteollisuudessa. ELMO-yhteistyö
on osoittautunut toimivaksi kanavaksi innovaatiotoiminnan tiedonvälitykseen ja innovaatioiden levittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välillä ja myös kansainvälisessä
toimintakentässä.
Digitalisaatio on Itä- ja Pohjois-Suomelle mahdollisuus: Digitalisaatio on viime vuosina
noussut alueiden kehittämisen ykkösprioriteetteihin. Vuoden 2020 koronaepidemia on
antanut voimakkaan sysäyksen digitalisaation kehitykselle, viimeistään nyt on kaikkia koskevan ”digiloikan” aika. Itä- ja Pohjois-Suomen sisällä on suuria eroja digitalisaation hyödyntämisasteessa: samaan aikaan kun etenkin Oulussa jotkut toimijat ovat kansainvälisen
digiosaamisen kärjessä, on Itä- ja Pohjois-Suomessa paikoin puutteita sekä perusinfrastruktuurista että perusosaamisesta digitalisaatiossa. Aktiiviset digitalisaation toimenpiteet kaikilla tasoilla ovat Itä- ja Pohjois-Suomelle jatkossa paitsi välttämättömyys, myös
loistava mahdollisuus, kun useita liiketoimintoja voidaan entistä paremmin hoitaa myös
isojen kansainvälisten kasvukeskusten ulkopuolelta.
Viestintään tarvitaan uutta panostusta. Innovaatioiden levittäminen asettaa viestinnälle suuria vaatimuksia. Viestinnän kanavat ovat muuttuneet, samoin tavat hakea tietoa.
Perinteisten viestimien rinnalle tulleet sosiaalisen median kanavat sekä innovaatiotoiminnan viestinnältä nykyään edellytettävä nopeus muuttavat viestinnän luonnetta merkittävästi. Innovaatioiden levittämisessä sekä viestintäkanavat että ajoitus ovat keskeisellä
sijalla. Digitaaliset taidot ovat jatkossa entistä tärkeämmällä sijalla Itä- ja Pohjois-Suomen
innovaatiotoiminnassa. Samalla on kuitenkin todettava, että markkinoinnin merkitys
ja asiakkaan kohtaaminen eivät ole kadonneet mihinkään vaan ovat innovaatioiden
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levittämisen ytimessä myös jatkossa. Aluekehityksessä korostuu kyky esittää innovaatiotoiminnan käsitteistöä – esimerkkinä vaikkapa älykäs erikoistuminen – eri kohderyhmille siten, että viesti menee ymmärrettävästi perille. Innovaatio- ja digitalisaatioviestintään
tarvitaan mukaan laajalla rintamalla sekä maakuntien johto että innovaatiotoimijat.
Viestintää tulisi kohdistaa etenkin liittyen digitalisaation hyötyjen avaamiseen ns. perinteisen teollisuuden pk-yrityskentässä.
Itä- ja Pohjois-Suomen koko innovaatiopotentiaali käyttöön: Itä- ja Pohjois-Suomen alue
on maantieteellisesti laaja, mutta väestömäärältään pieni ainakin kansainvälisessä vertailussa. Alueen menestyminen edellyttää koko innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä. Oulun
seudun toimiminen teknologiaveturina on alueelle myönteinen asia, mutta osaamisen ja
innovaatiotoiminnan tulee ulottua jatkossakin kaikkiin maakuntiin. Maakuntien sisällä on
jatkuvasti haastetta ulottaa innovaatioiden levittäminen keskuspaikkakuntien ulkopuolelle – tähän digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia ja työkaluja. Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien älykkään erikoistumisen strategioita päivitettäessä voidaan toimijapohjaa
laajentamalla vastata tässäkin selvitystyössä esiin tulleeseen ”usual suspects”- haasteeseen (hankkeiden toteutukseen ei tule uusia toteuttajia mukaan toivotulla tavalla).
Osallistamalla entistä laajapohjaisemmin maakunnan toimijaverkostoa ja sitouttamalla uusia
potentiaalisia toimijoita saadaan kaivattua lisäpotentiaalia maakuntien innovaatiotyöhön.
Systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan: Innovaatioiden kehityspolut ovat usein
pitkiä ja vaativat vuosien systemaattisen työskentelyn, kuten esimerkiksi painetun älyn
kehityspolku Oulun seudulla osoittaa. Samalla on kuitenkin huomattava, että innovaatioiden levittämisessä ajoitus on digitalisaation myötä entistä tärkeämpää – pitää takoa, kun
rauta on kuumaa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen strategiat
tarjoavat hyvän pohjan ja tiekartan systemaattiselle innovaatiotoiminnan kehittämiselle.
Kestävä kehitys on välttämätön reunaehto. Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatiotoiminta
perustuu jatkossakin kestävälle kehitykselle; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja siihen liittyvä osaaminen on
keskeisellä sijalla, usein yhdistettynä tietotekniikka- ja digitalisaatio-osaamiseen.
Lisäpanostuksia kansainvälisiin verkostoihin: Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyöllä tulee hakeutua entistäkin tiiviimmin kansainvälisiin verkostoihin ja ohjelmiin sekä
hyödyntää jo olemassa olevia kanavia kuten esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen EUtoimiston palveluja mahdollisimman hyvin. IP-alue on jo mukana useissa eri kansainvälisissä kumppanuuksissa, mutta esimerkiksi Digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital
Innovation Hub, DIH) verkoston mahdollisuudet kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien
mukaan koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Koronaepidemian vauhdittama digiloikka
antaa IP-alueelle hyviä lisäedellytyksiä myös etätyöskentelyn hyödyntämiseen kansainvälisessä verkostoitumisessa.
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Liitteet
Liite 1. Väestön määrä Itä- ja Pohjois-Suomessa 31.12. (Tilastokeskus).
Maakunta
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
IP-alue yhteensä
MANNER-SUOMI
IP-alueen osuus
Manner-Suomesta (%)

2015

2016

2017

2018

2019

150 305
75 324
69 032
180 858
164 755
410 054
248 129
1 298 457
5 458 325

148 975
74 803
69 027
180 207
164 085
411 150
247 776
1 296 023
5 474 083

147 194
73 959
68 780
179 223
162 986
411 856
246 653
1 290 651
5 483 641

144 615
73 061
68 437
178 522
162 240
412 161
245 602
1 284 638
5 488 130

142 335
72 306
68 158
177 161
161 211
412 830
244 236
1 278 237
5 495 408

23, 8

23, 7

23, 5

23, 4

23, 3

Muutos-%
2015–2019
-5,3
-4,0
-1,3
-2,0
-2,2
0,7
-1,6
- 1, 6
0,7
-0,5 %yksikköä

2.. Ikäluokkien
Yritysten toimipaikkojen
toimialoittain
Itä- v.
ja2019
Pohjois-Suomessa
LLiiiittee 2
osuus Itä- jalukumäärä
Pohjois-Suomen
väestöstä
ja osuuksien
v.
2018
(Tilastokeskus).
muutos v. 2015–2019 (Tilastokeskus).
Toimiala

Etelä-Savo
Kainuu
Alle 15MYahatkeuenntsaä
12 723
vuotiaid4e844
n
A
4 804
osuus,1%552
B
30 12,634
Etelä-Savo
C
699
222
Kainuu
14,0
D
46
Keski-Pohjanmaa
18,836
E
68
Lappi
14,938
F
1
236
422
Pohjois-Karjala
13,9
G
1
340
577
Pohjois-Pohjanmaa
19,2
H
673
328
Pohjois-Savo
14,6
I
484
183
MANNER-SUOMI
15,8
J
159
64
K
144
67
L
690
307
M
677
258
N
380
184
P
80
42
Q
529
226
R
160
65
S
523
238
Tuntematon
1
1

K2e0s1
ki9Pohjanmaa
1 5- 6 4vuotia5id382
en
osuu1s,703
%
25
56,4
362
57,5
22
57,8
42
59,8
540
59,8
708
61,1
327
60,2
143
62,0
51
83
393
297
147
25
201
64
249
.

Pohjois- MPuouhtojosi,s-%-yksikPkoöhäjo2is0-15–2019
Lappi
IP-alue yht.
Karjala
Pohjanmaa
S a vo
65 vuotta
Alle 1525
- 843 15-617
4- 416 65 vu8o9tt8
a19
12 506
täyttäneide11
n 105
vuotiaat6 103 vuotia5at651 täyttä2n5ee5t75
2o179
suus, % 3 583
69 31,0 34
410
-0,7140
-2,878
3,4
682 28,5 670
1
408
938
4
9
81
-0,4
-3,2
3,6
112 23,4 51
151
64
4
82
-0,3
-2,1
2,3
74 25,3 89
144
140
5
95
-0,4
-2,2
2,7
1 371 26,3
1 040
2
607
1
483
8
6
9
-0,6
-2,2
2,8 9
1 568 19,6
1 348
3
190
2
130
1
0
861
-1,1
-1,1
2,2
917 25,2 624
1
448
957
5
2
74
-0,5
-2,0
2,6
776
411
939
573
3 509
22,3
-0,5
-1,2
1,8
157
162
651
273
1 517
157
135
477
275
1 338
1 220
654
2 153
1 032
6 449
860
653
1 928
1 109
5 782
765
374
857
593
3 300
88
73
258
144
710
596
595
1 793
942
4 882
236
128
389
218
1 260
674
479
1 202
812
4 177
5
2
5
4
18

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)
C Teollisuus (10-33)
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)
F Rakentaminen (41-43)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47)
H Kuljetus ja varastointi (49-53)
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)
J Informaatio ja viestintä (58-63)
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)
L Kiinteistöalan toiminta (68)
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)
P Koulutus (85)
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)
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S Muu palvelutoiminta (94-96)
Itä- ja Pohjois-Suomessa

70

Liite 3. Yritysten toimipaikkojen tuotannon jalostusarvo (1000 €) toimialoittain
Itä- ja Pohjois-Suomessa v. 2018 (Tilastokeskus).
Toimiala

Etelä-Savo

Kainuu

Yhteensä
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
Tuntematon

1763637
90018
7363
498770
82194
23563
193379
255121
142139
61527
46664
..
55299
99726
58679
3958
112140
11711
21380
5

968226
69051
87491
143634
55929
10192
120860
140478
65171
30349
29290
..
9956
43130
75800
12397
52707
10084
11707
0

KeskiPohjanmaa
1273240
14686
2649
514388
32003
19982
121735
182767
125537
18409
72115
..
30370
42470
34678
1362
47519
2881
9688
.

Lappi
3435762
85731
373676
926995
212833
45396
334982
338071
240807
181983
45476
..
106580
138631
179817
7552
153116
40997
23070
49

PohjoisKarjala
2311270
96851
26365
769346
49318
28890
247260
291406
145861
73503
122364
..
111190
88731
90177
3456
141836
8477
16238
0

PohjoisPohjanmaa
6430156
107298
133668
1510561
271462
94310
915852
809245
472291
166965
419152
..
216294
471525
332065
24840
374510
49094
60884
138

PohjoisS a vo
3694812
75121
48903
1069264
161768
55526
452881
503819
267151
100743
123123
..
126121
206303
216517
9610
197012
48811
32006
134

IP-alue yht.
19877103
538756
680115
5432958
865507
277859
2386949
2520907
1458957
633479
858184
0
655810
1090516
987733
63175
1078840
172055
174973
326

Liite 4. Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv)* toimialoittain
Itä- ja Pohjois-Suomessa v. 2018 (Tilastokeskus).
KeskiPohjoisPohjoisPohjoisLappi
IP-alue yht.
Pohjanmaa
Karjala
Pohjanmaa
S a vo
Yhteensä
29 841
15 388
16 566
40 482
34 010
98 522
54 825
289 634
A
3 056
1 236
1 439
1 749
2 431
4 639
3 917
18 467
B
69
841
75
1 703
306
911
302
4 207
C
7 286
2 078
4 278
6 956
8 875
21 929
11 692
63 094
D
207
86
145
458
139
637
392
2 064
E
222
101
171
313
268
801
413
2 289
F
3 177
1 799
1 895
4 965
3 950
13 646
7 026
36 458
G
4 762
2 274
2 871
5 892
5 041
13 206
8 539
42 585
H
2 399
1 286
1 696
3 732
2 478
7 304
4 378
23 273
I
1 491
629
556
3 100
1 713
3 878
2 186
13 553
J
615
421
487
525
1 058
4 712
1 352
9 170
K
451
310
262
438
528
1 805
1 358
5 152
L
447
198
149
685
503
1 237
838
4 057
M
1 354
718
658
1 919
1 327
6 677
2 918
15 571
N
1 370
1 720
736
3 791
2 221
7 537
4 806
22 181
P
143
275
28
131
79
510
181
1 347
Q
2 048
981
833
2 808
2 469
7 061
3 290
19 490
R
268
189
83
712
214
709
458
2 633
S
476
247
204
601
410
1 322
778
4 038
Tuntematon
0
1
.
5
0
2
1
9
* Henkilöstön lukumäärä käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi
siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä
kokovuosityöllistä.
Toimiala

Etelä-Savo

Kainuu

3
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Liite 5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Itä- ja Pohjois-Suomessa vuonna 2018
(Tilastokeskus).
Maakunta

Aloittaneet
yritykset
2018

Aloittaneide
n osuus (%)
yrityskannasta
6,7
7,3
6,6
8,0
7,2
9,6
8,4
8, 2
8,9

Aloittaneiden
muutos 2018 2017

Lopettaneet
yritykset
2018

Lopettaneiden
osuus (%)
yrityskannasta

Lopettaneiden
muutos 2018 2017 1)

Etelä-Savo
677
129
422
4,2
Kainuu
285
64
175
4,5
Keski-Pohjanmaa
308
33
194
4,2
Lappi
998
158
522
4,2
Pohjois-Karjala
671
105
437
4,7
Pohjois-Pohjanmaa
2 237
377
1 122
4,8
Pohjois-Savo
1 203
281
673
4,7
IP-alue yhteensä
6 379
1 147
3 545
4, 5
KOKO MAA
35 268
5 036
20 064
5,1
IP-alueen osuus
18, 1
22, 8
17, 7
koko maasta (%)
1) Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa
ole julkistettu vuoden 2017 osalta.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Liite 6. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja henkilöstö v. 2018 Itä- ja PohjoisSuomessa. (Pohjois-Savon tilasto- ja ennakointiportaali foreSavo, Pohjois-Savon liitto,
alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.)
Maakunta
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
IP-alue yhteensä
KOKO MAA
IP-alueen osuus koko
maasta (%)

41
30
23
68
99
731
186
1 178
6 438

T&k-menot
Muutos (milj. €) v.
2000–2018
25
16
13
27
45
220
101
447
2 015

Osuus (%) koko
maasta v. 2018
0,6
0,5
0,4
1,1
1,5
11,3
2,9
18, 3
100,0

18, 3

22, 2

18, 3

2018,
milj. €

T&k-henkilöstö (lkm)
v . 2018
638
526
355
1 011
1 474
8 008
2 398
14 410
73 905
19, 5
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Liite 7. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (milj.€) v. 2015–2018
Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Pohjois-Savon tilasto- ja ennakointiportaali foreSavo,
Pohjois-Savon liitto alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.)
Maakunta
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
IP-alue yhteensä
KOKO MAA
IP-alueen osuus koko
maasta (%)

2015
40
21
18
57
79
657
146
1 018
6 071
16, 8

T&k-menot
2016
2017
37
39
21
21
19
22
57
71
89
97
688
730
141
156
1 052
1 136
5 926
6 173
17, 8

18, 4

2018
41
30
23
68
99
731
186
1 178
6 438
18, 3

Muutos (%)
2015–2018
2,5
42,9
27,8
19,3
25,3
11,3
27,4
15, 7
6,0
1,5 %yksikköä

Liite 8. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö (lkm) v. 2015–2018
Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Pohjois-Savon tilasto- ja ennakointiportaali foreSavo,
Pohjois-Savon liitto alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.)
Maakunta
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
IP-alue yhteensä
KOKO MAA
IP-alueen osuus koko
maasta (%)

2015
697
438
297
928
1 430
7 942
2 230
13 962
76 090
18, 3

T&k-henkilöstö
2016
2017
645
646
484
430
301
351
919
990
1 464
1 490
7 961
8 010
2 207
2 291
13 981
14 208
72 387
72 621
19, 3

19, 6

2018
638
526
355
1 011
1 474
8 008
2 398
14 410
73 905
19, 5

Muutos (%)
2015–2018
-8,5
20,1
19,5
8,9
3,1
0,8
7,5
3, 2
-2,9
1,1 %yksikköä
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Liite 9. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (milj.€) v. 2015–2018
LItäiite ja
9. Pohjois-Suomen
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
menot (milj.€)
v. ja
2015–2018
yrityksissä. (Pohjois-Savon
tilastoennakointiportaali
Itäja Pohjois-Suomen
yrityksissä.
(Pohjois-Savon
ja ennakointiportaali
foreSavo,
Pohjois-Savon
liitto alkuperäinen
lähde:tilastoTilastokeskus.)
foreSavo, Pohjois-Savon liitto alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.)
Maakunta
Maakunta
Etelä-Savo
Etelä-Savo
Kainuu
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Pohjois-Savo
IP-alue yhteensä
IPKOKO
-alue yMAA
hteensä
IP-aluMAA
een osuus koko
KOKO
IPm-aala
usetean(%
os)uus koko
maasta (%)

Yritysten t&k-menot
Yrit2y0
st1e6n t&k-m2e0n1o7t
2015
2015 17
2016 13 201714
17
13
14
12
13
12
12
13
12
11
10
12
11
10
12
24
24
34
24
24
34
21
27
29
21
27
29
477
506
543
477
506
543
62
58
63
662
24
658
51
763
07
24
51
07
46047
36902
47028
4 047
3 902
4 028
15, 4
16, 7
17, 6
15, 4
16, 7
17, 6

Muutos (%)
20
1t5o–s2(0
M
uu
%1) 8
2018
18
2018 14 2015–20-17,6
14
-17,6
20
66,7
20
66,7
13
18,2
13
18,2
29
20,8
29
20,8
29
38,1
29
38,1
544
14,0
544
14,0
90
45,2
45,2
790
39
18, 4
39
184,4
,4
47227
2,4,4
1 %4 227
17, 5
yk2s,i1kk%ö-ä
17, 5
yksikköä

Liite 10. Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (milj.€)
Lv.
iite2015–2018
10. Korkeakoulusektorin
tutkimus- ja(Pohjois-Savon
kehittämistoiminnan
(milj.€)
Itä- ja Pohjois-Suomessa.
tilasto-menot
ja ennakointiv.portaali
2015–2018
Itäja
Pohjois-Suomessa.
(Pohjois-Savon
tilastoja
ennakointiforeSavo, Pohjois-Savon liitto alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.)
portaali foreSavo, Pohjois-Savon liitto alkuperäinen lähde: Tilastokeskus.)
Korkeakoulusektorin t&k-menot
Muutos (%)
Maakunta
20
1t5o–s2(0
&1k7
-menot 2018
M
uu
%1) 8
2015Korkeako2u0lu1s6ektorin2t0
Maakunta
2
0
1
5
–
2
0
18
Etelä-Savo
2015 19
2016 21 201723
2018 25
31,6
Etelä-Savo
Kainuu
196
216
237
257
31,6
16,7
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
6…
67
77
77
16,7
n/a
Keski-Pohjanmaa
Lappi
…
7
7
7
n/a
25
25
30
31
24,0
Lappi
Pohjois-Karjala
25
25
30
31
24,0
48
53
59
61
27,1
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
48
53
59
61
27,1
135
138
144
146
8,1
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
135
138
144
146
8,1
65
67
75
79
21,5
Pohjois-Savo
IP-alue yhteensä
21,5
265
98
367
17
375
45
379
56
19, 5
IPKOKO
-alue yMAA
hteensä
98
17
45
56
199,7
,5
12481
13490
13567
13624
IP-aluMAA
een osuus koko
1,9,7
8 %KOKO
1 481
1
490
1
567
1
624
20, 1
21, 3
22, 0
21, 9
yk1s,i8kk%ö-ä
IPm-aala
usetean(%
os)uus koko
2
0
,
1
2
1
,
3
2
2
,
0
2
1, 9
m…aa=stieto
ta (%on
) salassapitosäännön alainen
yksikköä
… = tieto on salassapitosäännön alainen
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