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Tiivistelmä ‐ Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3‐strategia
Kymenlaakson RIS3‐strategia (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) on maakun‐
nan alueellinen älykkääseen erikoistumiseen perustuva tutkimus‐ ja innovaatiostrategia vuosille
2016–2020. Euroopan komission taholta jokainen jäsenvaltio/ alue on velvoitettu luomaan oma äly‐
kästä erikoistumista koskeva tutkimus‐ ja innovaatiostrategiansa. RIS3‐strategioiden tärkeyttä koros‐
taa muun muassa se, että niiden laatimisesta on tullut ennakkoehto rakennerahastovarojen myöntä‐
miselle nykyisellä ohjelmakaudella. RIS3‐strategiatyö liittyy kiinteästi Euroopan unionin alue‐ ja ra‐
kennepolitiikkaan sekä Eurooppa 2020 – strategiaan, joissa korostuu älykäs, kestävä ja osallistava
kasvu.
RIS3‐strategia on paikkasidonnainen, räätälöity talouden muutosprosessi, jonka tavoitteena on tuot‐
taa alueelle suurempaa lisäarvoa ja parempaa kilpailukykyä. Työkaluna käytetään rahallisen tuen
kohdentamista tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatiotoimintaan omia valittuja vahvuuksia painottaen. Äly‐
käs erikoistuminen auttaa kriittisten valintojen kautta ymmärtämään paremmin alueen omia inno‐
vaatiomahdollisuuksia. Se kannustaa kokeilutoimintaan ja auttaa suuntaamaan teollisuus‐ ja osaa‐
misrakennetta kohti uusia toimialoja, tuotteita ja palveluja. Pitkällä aikavälillä RIS3‐strategioiden to‐
teutuksen tavoitteena tulee olla alueiden välinen yhteistyö, kansainvälisyys ja älykkään erikoistumi‐
sen teemojen mukaiset kansainväliset läpimurrot.
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaprosessin suunnitteluvaihe käynnistyi keväällä 2015.
Kesällä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima KymRIS Smart Specialisation in Northern
Growth Zone – hanke järjesti käynnistystilaisuuden, jossa laaja joukko maakunnan toimijoita tuotti
ryhmätöiden kautta yhteisen näkemyksen potentiaalisista osaamis‐/ kasvualoista Kymenlaakson älyk‐
kään erikoistumisen strategiakärkien valinnan lähtökohdaksi. Esiin nousseita aloja olivat digitalisaa‐
tio, logistiikka, biotalous, matkailu sekä terveys ja hyvinvointi. Strategiatyötä jatkettiin kesän ja syk‐
syn kuluessa projekti‐ ja alakohtaisten konsultaatiotyöryhmien työskentelyllä, jossa yhteinen kritee‐
ristö ohjasi kunkin alan potentiaalin arviointia. Työryhmien esitysten perusteella KymRIS‐hankkeen
ohjausryhmä päätyi alojen valinnassa logistiikkaan, biotalouteen ja digitalisaatioon. Digitalisaatio
nähtiin Kymenlaakson RIS3‐strategian kannalta voimakkaasti läpileikkaavana teemana ja osaamisalo‐
jen rajapinnat erityisen otollisina innovaatioiden synnylle.
Kasvualojen valinnan jälkeen strategiaprosessia jatkettiin alakohtaisten strategiakärkien terävöittämi‐
sellä ja valinnalla. Strategiakärkiä työstettiin edelleen projekti‐ ja konsultaatioryhmien voimin. Lopul‐
lisiksi kärjiksi valittiin
1. turvallisuus ja älylogistiikka (logistiikka)
2. resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio‐ ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yri‐
tystoimintaa (biotalous)
3. a) kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä b) digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa,
matkailussa sekä terveydessä ja hyvinvoinnissa (digitalisaatio).
RIS3‐strategian tavoitetilan mukaan Kymenlaakso on vuonna 2025 valittujen kasvualojensa, logistii‐
kan, biotalouden ja digitalisaation, RIS3‐strategiakärkien osaamisen mukaan profiloitunut, kansalli‐
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sesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen, ulkomaisia investointeja ja ulkopuolista osaamista houkutte‐
leva elinvoimainen maakunta Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kansalliset ja kansainväliset strategiset
kumppanuudet ja yhteistyö vahvistavat ja täydentävät maakunnan valittua profiilia.
Kymenlaakson RIS3‐strategia luo valittujen strategiakärkiensä kautta kehyksen maakunnan kehittä‐
mistyön suunnalle, hanketoiminnan toteuttamiselle ja tavoitteille. RIS3‐strategia ohjaa rakennera‐
hastovarojen käyttöä ja maakunnan yhteistyöryhmä tekee päätökset niiden ohjaamisesta hankkeille
strategian mukaisesti. Kymenlaakson kaikkien innovaatiotoimijoiden avoin yhteistyö, strategian to‐
teutumisen seuranta ja ketterä reagointi toimintaympäristön muutoksiin ovat ratkaisevia tekijöitä
halutun tavoitetilan toteutumiselle. RIS3‐strategia on yhteistyöprosessi, jota käytännössä toteute‐
taan maakunnan toimijoiden (pk‐, suur‐ ja start‐up‐yritykset, ammattikorkeakoulu, muut oppilaitok‐
set, elinkeinoyhtiöt, yhdistykset, järjestöt, kansalaiset yms. innovaatiotoimijat) yhteistyönä erilaisilla
innovaatio‐/ toiminta‐alustoilla ja osaamisen rajapinnoilla. RIS3‐strategia on myös jatkuva oppimis‐
prosessi, jossa tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan sekä tuloksia mitataan ja raportoidaan. Tarvittaessa
strategiaa muokataan ja toimenpiteitä suunnataan uudestaan tehtyjen havaintojen ja saatujen koke‐
musten pohjalta.
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1. Johdanto
Kymenlaakson RIS3‐strategia1, tutkimus‐ ja innovaatiostrategia vuosille 2016–2020, on maakunnan
alueellinen älykkääseen erikoistumiseen perustuva strategia, joka Euroopan komission antaman oh‐
jeistuksen mukaan jokaisella jäsenvaltiolla/ alueella tulee olla. Älykkääseen erikoistumiseen perustu‐
vien tutkimus‐ ja innovaatiostrategioiden kehittäminen on saanut jäsenvaltioilta/ alueilta kasvavaa
huomiota, sillä RIS3‐strategioista on tullut yksi rakennerahastovarojen myöntämisedellytyksistä vuo‐
desta 2014 lähtien.
RIS3‐strategiatyö liittyy kiinteästi EU:n 2014–2020 koheesiopolitiikkaan ja Eurooppa 2020 – strategi‐
aan. Koheesiopolitiikan tarkoituksena on vähentää alueiden välisiä kehityseroja ja vähiten kehittynei‐
den alueiden syrjäytyneisyyttä. Eurooppa 2020 ‐strategia on EU:n kasvustrategia tulevalle vuosikym‐
menelle. Strategia painottaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Älykästä erikoistumista pide‐
tään tärkeimpänä alueellisena välineenä Eurooppa 2020 – strategian tavoitteiden toteuttamisessa.2

1.1. Älykkään erikoistumisen määritelmä
Kansallinen/ alueellinen älykkään erikoistumisen tutkimus‐ ja innovaatiostrategia, RIS3, on paikka‐
sidonnainen räätälöity talouden muutosprosessi, joka
 perustuu kunkin maan/ alueen olemassa oleviin tunnistettuihin vahvuuksiin, kilpailuetuihin ja
huippuosaamispotentiaaliin
 keskittää tukitoimenpiteet ja investoinnit kansallisiin/ alueellisiin painopisteisiin ja haasteisiin
 tukee sekä teknologisia että käytännönläheisiä innovaatioita ja pyrkii edistämään yksityisen
sektorin investointeja
 saa kaikki keskeiset sidosryhmät mukaan
 kannustaa innovointiin ja kokeiluihin
 perustuu näyttöön sekä sisältää toimivat seuranta‐ ja arviointijärjestelmät.
Älykäs erikoistuminen on strateginen lähestymistapa talouden kehittämiseen ja uudistamiseen, jossa
työkaluna käytetään rahallisen tuen kohdentamista TKI‐toimintaan. Älykäs erikoistuminen edellyttää,
että tuki‐ ja investointitoimet sekä rakennerahastovarat kohdistetaan muutamiin omiin vahvuuksiin
ja painopistealoihin (vaikuttavuuden maksimointi), joiden kehittämismahdollisuudet ovat suurimmat.
RIS3‐strategian näkökulmasta tavanomainen lähestymistapa investointeihin ei enää riitä. Painopis‐
teen tulee olla temaattisessa investoinnissa ja strategisten alojen priorisoinnissa, jotta tuloksena on
kunkin alueen tarpeita parhaiten palveleva investointiyhdistelmä. Kyse on kriittisten valintojen teke‐
misestä niukkojen taloudellisten resurssien vallitessa.
Yksityisten investointien ja ulkomaisten sijoittajien houkuttelemiseksi alueen osaaminen on tärkeää
brändätä eli paketoida houkuttelevaksi erityisosaamiseksi tai tiettyyn markkinarakoon sopivaksi.

1

RIS3 = Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation.
Euroopan Komissio (2010). Komission tiedonanto. Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia.
3.3.2010.
2
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Älykkäässä erikoistumisessa päätöksiä tehdään vuorovaikutteisessa yrittäjyyttä edistävässä proses‐
sissa (entrepreneurial discovery process) keskeisten sidosryhmien3 kesken yhteisen vision eteen. Pro‐
sessissa painottuu eri sidosryhmille pirstaleisesti jakautuneen yrittäjyyttä koskevan tiedon yhdistämi‐
nen ja uuden tiedon tuottaminen uusista toimintamahdollisuuksista.4
RIS3‐strategioiden tavoitteena on edistää kokeilutoimintaa nykyisillä ja uusilla toimialoilla. Tarvitta‐
essa
valittuja kärkiä tulee terävöittää ja/ tai muokata esim. kokeiluista saatujen kokemusten perusteella,
kilpailutilanteen tai markkinoiden kysynnän mukaan.
RIS3‐strategiaan liittyy kiinteästi tulosmittareiden kehittäminen ja käyttäminen toimenpiteiden ja oh‐
jelmien ohjaamiseen ja muokkaamiseen. Näin edistetään systemaattista arviointia, jatkuvaa oppi‐
mista sekä mahdollisuutta kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen eri alueiden strategioiden
välillä.

1.2. Älykäs erikoistuminen innovoinnin, talouskasvun ja kansainvälistymisen
edistäjänä
Innovointi on yksi tärkeimmistä tulevien vuosien painopisteistä, koska sillä on ratkaiseva merkitys ta‐
louskasvun vauhdittajana ja uusien työpaikkojen luojana. Jokainen jäsenvaltio/ alue voi olla huippu‐
osaaja jollakin tutkimuksen ja innovoinnin osa‐alueella – kaikilla ei tarvitse, eikä ole mahdollistakaan,
olla kärkiosaamista jokaiselta alalta.
Älykkään erikoistumisen tavoitteena on tuottaa talouden muutosprosessin kautta alueelle suurempaa
lisäarvoa ja parempaa kilpailukykyä. Kriittisten valintojen kautta älykäs erikoistuminen auttaa alueita
ymmärtämään paremmin omia innovaatiomahdollisuuksiaan ja suuntaamaan teollisuus‐ ja osaamisra‐
kennettaan uudelleen kohti nousevia toimialoja, palveluja ja kansainvälisiä markkinoita.
Ohjelmakaudella 2014 ‐ 2020 korostetaan erilaisten rahoitusinstrumenttien ja ‐ohjelmien käyttämistä
sekä niiden tarjoamien synergioiden hyödyntämistä EU‐rahoituksen vaikuttavuuden maksimoimiseksi.
Aluetasolla TKI‐toiminnalla kehitetään rakenteita, kapasiteettia ja valmiuksia. EU‐tasolla TKI‐toimintaa
rahoittavilla ohjelmilla ja RIS3‐strategioilla edistetään kansainvälistymistä linkittämällä alueella tehty
kehittämistyö osaksi kansainvälistä viitekehystä.
RIS3‐strategiat liittävät alueita osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, arvoketjuja, toisia alueita,
klustereita ja innovaatiotoimijoita alueiden yritysten kansainvälistämiseksi ja alueen osaamisen ja val‐
miuksien kasvattamiseksi. RIS3‐strategioiden toteuttamisen pitkän linjan tavoitteena tulee olla kan‐
sainvälinen ulottuvuus; alueiden välinen yhteistyö älykkään erikoistumisen teemojen puitteissa.
Kymenlaakson tavoitetila vuonna 2025
Kymenlaaksossa älykkään erikoistumisen strategialla tähdätään kilpailukykyisen ja vetovoimaisen in‐
novaatioekosysteemin systemaattiseen kehittämiseen, tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatiopanostuksen

3

Julkishallinto, päättäjät, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, yritykset, yhdistykset, innovaattorit, keksijät,
asukkaat yms.
4
Euroopan komissio (2014). Älykästä erikoistumista koskevat kansalliset/ alueelliset innovaatiostrategiat (RIS3); Koheesiopolitiikka 2014–2020.
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lisäämiseen sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen. Maakunnan resurssit kes‐
kitetään RIS3‐strategian profiilin mukaisesti harvempiin ja vaikuttavampiin TKI‐hankkeisiin.
Alueella on vetovoimainen, toimiva innovaatioekosysteemi, joka
 houkuttelee maakuntaan strategiakärjittäin ulkopuolista huippuosaamista ‐yksilöitä ja yrityk‐
siä
 antaa kaikille alueen toimijoille, suur‐, pk‐ ja start‐up‐yritykset, kansalaiset, yhdistykset, yhtei‐
söt ja kaupungit mukaan lukien, mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa innovointi‐ ja uudista‐
misprosesseihin
 ennakkoluulottomasti törmäyttää eri toimijoita ja ideoita strategiakärjille perustetuilla inno‐
vaatioalustoilla
 toteuttaa kokeilukulttuuria uusien tuote‐ ja palveluinnovaatioiden ja hankekokeilujen muo‐
dossa.
Maakunnan hyvinvointia kasvattaa vahva rahallinen panostus tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatiotoimin‐
taan sekä tiivistynyt yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten TKI‐partnerien kanssa. Yhteistyön tuloksena
on käynnistetty useita EU‐rahoitteisia kansainvälisiä TKI‐hankkeita, joiden konsortioissa yhdistyy niin
eurooppalainen kuin venäläinenkin huippuosaaminen. Pitkäjänteinen panostus TKI‐toimintaan on vah‐
vistanut tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyötä, edistänyt tutkimustulosten kaupallista‐
mista, alueen yritysten tuotteiden ja palvelujen uudistumista sekä kilpailukyvyn kasvua.
Rakennemuutoksen läpikäynyt maakunta on uudistanut älykkään erikoistumisen muutosprosessin
kautta elinkeino‐ ja teollisuusrakenteensa kilpailukykyiseksi omat vahvuutensa ja toimintaympäristön
muutostekijät huomioon ottaen. Vuonna 2025 Kymenlaakso on RIS3‐strategian valpas toteuttaja ja
tarvittaessa ketterä muokkaaja, joka on omaksunut kokeilukulttuurin oleelliseksi osaksi älykkään eri‐
koistumisen strategiaprosessiaan. Kymenlaakso on digitalisaation läpileikkaavan roolin syvällinen ym‐
märtäjä ja hyödyntäjä. Uusia tuotteita ja palveluja kehitetään ja kaupallistetaan erityisesti eri alojen
rajapinnoilla kytevän innovatiivisuuden ja digitaalisten sovellusten potentiaalia hyödyntäen.
”Kymenlaakso on vuonna 2025 valittujen kasvualojensa, logistiikan, biotalouden ja digitalisaation,
RIS3‐strategiakärkien osaamisen mukaan profiloitunut, kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyi‐
nen, ulkomaisia investointeja ja ulkopuolista osaamista houkutteleva elinvoimainen maakunta Pohjoi‐
sella kasvuvyöhykkeellä. Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet ja yhteistyö vahvista‐
vat ja täydentävät maakunnan valittua profiilia.”

1.3. RIS3‐strategioiden nykytila ja haasteita
Euroopan komissio on arvioinut jo tehtyjä älykkään erikoistumisen strategioita SWOT‐analyysillä. Ha‐
vaittuja haasteita (heikkouksia ja uhkia) ovat olleet mm.:
 vanhojen olemassa olevien strategioiden ”paketointi” uuteen muotoon
 puutteet prosessin osallistavuudessa (yrittäjyyttä edistävä prosessi)
 liian lavea kärkialojen valinta, joka ei rajaa mitään ulkopuolelle
 vähäisen huomion kiinnittäminen mahdollisiin tuleviin vahvuuksiin ja nouseviin toimialoihin
 kansainvälisen tarkastelukulman painottamisen vähyys
 älykkään erikoistumisen prosessi ei jatku muodollisen ennakkoehdon täyttämisen jälkeen
 seurantajärjestelmien tarkoituksenmukaisuuteen, raportointiin sekä muutoksiin valituissa kär‐
kialoissa kiinnitetään liian vähän huomiota, vaikka RIS3‐strategia on jatkuva prosessi.5

5
Euroopan unioni (2012). Inforegio Panorama-lehti nro 44. Älykäs erikoistuminen - Euroopan alueiden tulevan talouskasvun
vauhdittaja.
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Euroopan komission mukaan älykkään erikoistumisen strategiatyön suurena haasteena pidetään myös
sitä, onko alueiden avaintoimijoilla riittävästi valmiuksia ja kyvykkyyttä ohjata rahoitusta aluetta hyö‐
dyttävään TKI‐toimintaan6. Tästä näkökulmasta korkea‐asteen oppilaitosten, yliopistojen/ korkeakou‐
lujen ja ammattikorkeakoulujen, aktiivinen osallistuminen alueiden älykkään erikoistumisen strategi‐
oiden suunnitteluun ja toimeenpanoon on ratkaisevaa strategiatavoitteiden saavuttamiseksi. Liian
usein korkea‐asteen oppilaitoksilla on vain vähäinen rooli kansallisissa/ alueellisissa innovaatiostrate‐
gioissa.7
Koska korkea‐asteen oppilaitoksilla on kiistaton ja kriittinen merkitys innovaatioiden ja innovoinnin
edistäjänä, RIS3‐strategiaprosesseissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota korkea‐asteen oppilaitosten
hyödyntämättömän potentiaalin valjastamiseen alueelliseen kehittämistyöhön ja oppilaitosten pa‐
rempaan integraatioon aluetalouteen.8

2. Toimintaympäristön analyysi
2.1. Kymenlaakso tänään
Kymenlaakso on Itämeren alueen kansainvälinen logistiikan liiketoiminta‐ ja osaamiskeskus. Tätä tu‐
kevat mm. Kymenlaakson sijainti Pietarin ja Helsingin välisellä kehityskäytävällä, Allegro–junayhteys,
Suomen suurin yleissatama HaminaKotka Satama, Suomen suurin rautatieliikennekeskus Kouvolassa
ja E18 moottoritie.
Teollisuudella on merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. Maakunnan vienti koostuu lähes
yksinomaan teollisuustuotteista vaikkakin rakennemuutos on nopeuttanut tuotantorakenteen moni‐
puolistumista. Pitkäjänteinen kehittämistyö on haastavaa talouden taantuman vuoksi. Yritysten val‐
miudet investointeihin ja kasvuun ovat sangen alhaiset. Lisäksi maakunnan yrittäjien osuus työllisistä
on keskimääräistä pienempi. Kasvuyrityksiä on vähän.
Metsätaloudella on suuri merkitys alueen hyvinvoinnille. Kaakkois‐Suomen teollisuuden perustana
on metsäteollisuus. Rakennemuutoksesta huolimatta Kaakkois‐Suomessa on edelleen Euroopan mer‐
kittävimpiin lukeutuva metsäteollisuusklusteri. Uutta kasvua tavoitellaan niin perinteisten alojen uu‐
distamisesta kuin myös kokonaan uusilta toimialoilta. Mahdollisuuksia nähdään esim. metsäraaka‐
aineista kehitettävissä uutuustuotteissa ja uusiutuvassa energiassa sekä ICT‐toimialaan liittyvässä pe‐
lillisyydessä.
Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee kovaa vauhtia (keskimääräinen vähennys on n. 500 asu‐
kasta/ vuosi). Maakunnan väkimäärän ennustetaan vähenevän edelleen. Maakunnan työttömyys on
korkeaa. Rakennemuutoksen seurauksena Kymenlaaksosta on hävinnyt paljon työpaikkoja.
Venäjän rajan ja Pietarin alueen läheisyys ovat perinteisesti vaikuttaneet myönteisesti maakunnan
talouteen. Viimeaikaisella Venäjän talouden romahduksella ja Venäjä‐pakotteilla on ollut selviä nega‐

6

TKI = Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.
European Commission (2013). Joint Research Centre Technical Reports. Universities and Smart Specialisation. S3 Policy
Brief Series. No. 03/2013.
8
European University Association (2014). Report on joint EUA-REGIO/ JRC Smart Specialisation Platform expert workshop:
The role of universities in Smart Specialisation Strategies.
7
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tiivisia vaikutuksia maakunnan yritysten liiketoimintaan. Venäjän kriisi näkyy Kaakkois‐Suomen rajalii‐
kenteen supistumisena ja venäläisten asiakkaiden vähenemisenä erityisesti matkailun ja kaupan
aloilla.
Maakunnan kehittämisen ja kehittymisen kannalta kriittisiä kysymyksiä ovat mm. EU‐Venäjä ‐suhtei‐
den kehittyminen, Venäjän talouskehitys, metsäteollisuuden tulevaisuus sekä kilpailukyky kansainvä‐
lisillä markkinoilla.9

2.2. Tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatiotoiminta
Kymenlaaksossa innovaatiotoimintaa tuetaan kehittämisyhtiöiden, kaupunkien ja oppilaitosten toimesta
erilaisin prosessein ja tukipalveluin. Innovatiivisille hankkeille on haettavissa rahoitusta rakennerahastovaroista. Yhteistyötä tehdään myös Tuoteväylä-palvelun (Tekes) ja keksintöasiamiesverkoston
kanssa. TKI-toiminnan volyymeissa on kuitenkin paljon parannettavaa, sillä maakuntien vertailussa Kymenlaakson tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat Suomen pienimpiä. Vuonna 2012 Kymenlaakson T&K-menot olivat 23,4 Milj. €/ 0,3 prosenttia. Taakse jäivät ainoastaan Keski-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa (liite 1).
Kymenlaaksossa ei ole keskitettyä/ koordinoitua toimintatapaa innovaatioiden edistämiseen. Palveluiden kehittäminen on tärkeää erityisesti RIS3-alojen mukaisilla temaattisilla innovaatioalustoilla. Alueellisten innovaatioalustojen verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti on välttämätöntä. Verkostot
tuovat lisäarvoa maakunnalliseen toimintaan, jossa kriittinen massa ei välttämättä riitä hankerahoituspohjaisen toiminnan ylläpitoon hankkeen päättymisen jälkeen.

2.3. Toimintaympäristön muutostekijät
Ulkoisen toimintaympäristön lukuisat muutostekijät vaikuttavat suorasti ja epäsuorasti Kymenlaak‐
son mahdollisuuksiin menestyä tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa. Osa muutostekijöistä luo maa‐
kunnalle uusia mahdollisuuksia, osa puolestaan luo lisää uhkia tulevan kasvun ja kilpailukyvyn tielle.
Kymenlaakson RIS3‐strategiatyöhön vaikuttaneita toimintaympäristön muutostekijöitä ovat olleet:
Aluetalous
Suomen talouskasvu on viime vuosina ollut erittäin heikkoa. Teollisuuden rakennemuutos on ajanut
monet teollisuudenalat (ml. metsäteollisuus) kilpailukykyongelmiin. Kymenlaaksoa vaivaa jatkuva ra‐
kennemuutos. Teollisuustuotanto on vähentynyt ja sen myötä työpaikkoja on menetetty. Maakun‐
nan työttömyysaste luo haasteita; toisaalta maakunnassa on paljon työvoimareserviä. Väestöpohjan
voimakas ikääntyminen luo myös omat haasteensa maakunnan kehitykselle.
Digitalisaatio
Digitalisaatio nähdään paremman tuottavuuden ja talouskasvun ajurina, joka synnyttää uusia liiketoi‐
mintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Sähköisten palvelujen tarjonta kasvaa. Asioiden/ esineiden in‐
ternet (IoT)10 kehittyy huikealla vauhdilla. Markkinoille tulee alin omaan uusia, toisiinsa verkotettuja
laitteita. Suomella on erinomaiset lähtökohdat digitalisaation hyödyntämiseen.
Cleantech, bio‐ ja kiertotalous
EU:n ilmasto‐ ja energiapolitiikan tavoitteena on mm. kasvihuonekaasupäästöjen radikaali pienentä‐
minen, uusiutuvan energian osuuden nostaminen energiantuotannossa sekä energiatehokkuuden
9

Kymenlaakson Liitto (2014). Kymenlaakso-ohjelma 2014–2017, Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä. A:52 2014.
IoT = Internet of Things, asioiden internet.

10
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parantaminen. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat merkittäviä globaaleja haas‐
teita. Hajautetun energian pientuotannon määrä tulee kasvamaan. Suomen mittavat metsävarat
mahdollistavat hyvin bioliiketoiminnan kehittämisen.
Palveluiden merkityksen kasvu
Suomessa perinteiset teollisuudenalat, kuten metalli‐, puu‐ ja paperiteollisuus, ovat supistuneet ja
samanaikaisesti palvelut ovat nousseet korvaamaan taantuvaa teollisuutta. Palveluiden osuus Suo‐
men BKT:n muodostuksesta on kasvanut talouskriisin jälkeen vuosi toisensa perään.
Venäjä
Ukrainan kriisi, Venäjän vastaiset talouspakotteet yhdessä öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun ja
ruplan kurssin heikkenemisen kanssa ovat vieneet Venäjän talouden ahdinkoon. Venäläisten inves‐
toinnit Suomeen ovat laskeneet ja venäläisten matkailu Suomeen on vähentynyt huomattavasti. Toi‐
saalta Venäjällä toimivat yritykset ovat voineet jopa hyödyntää tilannetta lisäämällä liiketoimintaansa
vahvistaakseen asemiaan markkinoilla.
Hyvinvoinnin korostuminen/ hyvinvointi‐ ja terveysala
Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on nykypäivän globaali kasvava trendi. Tervey‐
dentilan ja hyvinvoinnin omatoiminen mittaaminen ja tiedon analysointi ovat tätä päivää. Terveys‐
teknologia on yksi Suomen nopeimmin kasvavia teknologia‐aloja. Väestön nopea ikääntyminen ja
kasvava mielenkiinto omaan hyvinvointiin ja terveydestä huolehtimiseen kiihdyttävät kysyntää uu‐
sille teknisille innovaatioille.
Älykäs kaupunki (Smart City) ja älykäs kansalainen (Smart Citizen)
Älykkään erikoistumisen läpileikkaavina ulottuvuuksina ovat myös älykkään kaupunkikehityksen ja
osallistuvan kansalaisen teemat. Nämä korostuvat erityisesti innovaatioalustojen kehittämisessä ja
toiminnassa sekä innovaatiotoiminnan uusimpien mallien käyttöönotossa kuten avoin innovaatio11 ja
Quadruple helix – malli. Perinteisen Triple helix ‐mallin perusajatuksena on, että innovaatiotoiminnan
kolme keskeistä osapuolta ovat yritykset, korkeakoulut ja julkishallinto. Quadruple helix – malli on
Triple helix – mallin kehittyneempi versio, jossa innovaatioympäristön vaikuttajiksi lasketaan myös
kansalaiset, järjestöt ja säätiöt12.
Aluekehittämisen keskeisiä toimijoita ovat kaupungit toimintoineen (esim. sosiaali‐ ja terveysala) ja
hankintoineen Kaupunki innovatiivisena hankkijana voi merkittävällä tavalla edistää esim. alueen yri‐
tysten uusien tuote‐ ja palveluideoiden kehittämistä. Kansalaisten osallistaminen innovaatiotoimin‐
taan on haastava, mutta myös mahdollisuuksia luova lähestymistapa. Esimerkkinä tästä ovat Living
Lab‐ innovaatioympäristöhankkeet, joissa käyttäjät ja heidän kokemuksensa ovat keskiössä.

3. Älykkään erikoistumisen pääalat ja strategiset kärjet
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaprosessi (liite 2) käynnistyi keväällä 2015 suunnitte‐
luvaiheella. Kesällä järjestettiin KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone – hankkeen

11
Avoin innovaatio = (Open Innovation) yrityksen sisäisten ja ulkoisten ideoiden sekä sisäisten ja ulkoisten kaupallistamistapojen yhdistämistä uusien teknologioiden kehityksen edistämiseksi.
12
Rakhmatullin, R. (2014). European Commission, DG JRC, IPTS, Smart Specialisation Platform. Triple/Quadruple Helix in the
context of Smart Specialisation. PowerPoint presentation. 29-30 May 2014.
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käynnistystilaisuus, jossa laaja joukko maakunnan toimijoita koosti ryhmätöiden kautta yhteen näke‐
myksiään niistä aloista, jotka voisivat olla potentiaalisimpia aloja strategiakärkien valinnan lähtökoh‐
diksi. Ryhmätöiden tavoitteena oli löytää Kymenlaakson vahvuudet ja mahdollisuudet, joiden päälle
älykästä erikoistumista voitaisiin rakentaa.
Valintojen pohjana käytettyjä yhteisiä kriteerejä olivat:
 Toimintaympäristön ja markkinoiden kehityksestä nouseva kasvupotentiaali
 Huippuosaaminen yrityksissä ja korkeakouluissa
 Edellytykset osaamisen kehittämiseen
 Nojautuminen alueen vahvuuksiin
 Alueen yritysten halukkuus osallistua kehittämiseen
 Alueen julkisten investointien kohdistuminen
 Mahdollisuus stimuloida yksityisen sektorin investointeja
 Mahdollisuus luoda alueelle erikoistumisesta nousevia mittakaavaetuja
 Mahdollisuudet onnistua EU‐rahoitushauissa
 Verkostoitumispotentiaali kansainvälisesti ja kansallisesti
 Alan ”vipuvaikutus” maakunnan muihin aloihin (imago). Millaisella älykkään erikoistumisen
kokonaisuudella saadaan alueen kannalta suurin hyöty?
Työskentelyn ja keskustelujen käynnistyksen apuna käytettiin systeemikuvauspohjaa (liite 3), jota
täydennettiin prosessin edetessä toimijoilla, osaamisella ja keskinäisillä riippuvuussuhteilla siten, että
lopputuloksena esiin nousivat potentiaaliset osaamiskeskittymät, digitalisaatio, logistiikka, biotalous,
matkailu sekä terveys & hyvinvointi, strategiakärkien valinnan pohjaksi.
Ryhmätöiden materiaaleja työstettiin kesän ja alkusyksyn aikana KymRIS‐hankkeen projektiryhmän ja
alakohtaisesti perustettujen konsultaatioryhmien voimin. Niin käynnistystilaisuuden kuin projektiryh‐
män ja alakohtaisten konsultaatioryhmien jatkotyöstöä ohjasi yhteinen kriteeristö, jonka kautta alo‐
jen potentiaalia ja valintoja arvioitiin. Jatkotyöstön alakohtaiset tulokset perusteluineen esiteltiin
hankkeen ohjausryhmälle, joka päätyi alojen valinnassa logistiikkaan, biotalouteen ja digitalisaatioon
(kuva 1).

Kuva 1. Kymenlaakson kasvualat

Matkailu sekä terveys & hyvinvointi nähtiin maakunnalle tärkeiksi aloiksi, mutta ei kuitenkaan valin‐
takriteerien perusteella sellaisiksi, että niitä olisi nostettu omiksi itsenäisiksi aloikseen. Matkailualalla
tiedon tuotteistaminen ja tiedon hyödyntäminen nousivat vahvasti esiin. Yksilöllisen terveystiedon
hyödyntäminen ja telelääketiede olivat puolestaan näkyvästi esillä terveyden & hyvinvoinnin konsul‐
taatioryhmätyöskentelyssä. Tämän vuoksi matkailu sekä terveys & hyvinvointi päätyivät yhdistettä‐
väksi ja käsiteltäväksi digitalisaation alla.
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Pääalojen valinnan jälkeen alakohtaisia älykkään erikoistumisen strategiakärkiä lähdettiin työstä‐
mään konsultaatioryhmien panosta edelleen hyödyntäen. Lopputuloksena Kymenlaakson RIS3‐stra‐
tegiakärjet kiteytyivät aloittain seuraavaan muotoon (kuva 2):
Logistiikka:
turvallisuus ja älylogistiikka
Biotalous:
resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio‐ ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoi‐
mintaa
Digitalisaatio:
kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä
digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotalou‐
dessa sekä matkailussa ja terveydessä & hyvin‐
voinnissa.

Logistiikka, biotalous ja digitalisaatio muodosta‐
vat Kymenlaakson vahvan osaamispohjan, joka
tarjoaa kasvulle hyvän perustan. Kasvualojen
keskinäisissä rajapinnoissa on suurta potentiaa‐
lia innovaatioiden synnylle. Valituissa RIS3‐kär‐
jissä hyödynnetään alueen vahvuuksia innovoin‐
nissa, lisäarvon luonnissa ja kansainvälisten läpi‐
murtojen synnyttämisessä (kuva 3).
Kuva 2. Kymenlaakson RIS3‐strategiakärjet
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Kuva 3. Kymenlaakson kasvualat ja niitä hyödyntävät RIS3‐strategiakärjet

3.1. Pääalojen ja RIS3‐strategiakärkien kuvaus
3.1.1.Logistiikka ilmiönä
Logistiikka‐alalla eletään suurta murroskautta. Nykypäivän logistiikka‐alaa ohjaavat useat ajurit, joista
merkittävimpiä ovat mm. asioiden internet (Internet of Things, IoT), digitalisaatio, automatiikka, ro‐
botiikka, vihreät arvot, globalisaatio sekä turvallisuus.






Äly lisääntyy logistisen ketjun kaikissa osissa ja rajapinnoissa. Digitalisaatio, automaatio ja ro‐
botit vähentävät alan työvoimavaltaisuutta. Työn tekotavat muuttuvat.
Automaatio lisääntyy kuljetusseurannassa, varastoinnissa ja materiaalinkäsittelyssä. Sensorit
ja seurantalaitteet seuraavat toimitusketjuja. Osaavan työvoiman saatavuus ja merkitys kas‐
vaa.
Älykkyys, tunnistettavuus ja reaaliaikainen seuranta mahdollistavat yhä paremman optimoin‐
nin, ennakoinnin ja simuloinnin mikä lisää tehokkuutta.
Verkkokaupan kiihtyvä kasvu muuttaa logistiikan tavara‐, informaatio‐ ja rahavirtoja. Kulutta‐
jien ostokäyttäytyminen ja odotukset muuttuvat. Nopeus ja joustavuus ovat palvelun valt‐
teja.
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Digitaalisuus ja IoT luovat alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Syntyy uusia pakkaustar‐
peita ja tapoja (älypakkaukset). Syntyy uusia kuljetustapoja kuten pakettien kuljettaminen
takseilla/ yksityishenkilöiden toimesta tai kuljettajattomilla kulkuneuvoilla.
Toisaalta kehittyvä 3D‐tulostus voi joillain aloilla jopa vähentää kuljetustarvetta.13
EU:n Venäjä‐pakotteet ja Venäjän vastapakotteet vaikuttavat alaan. Tullin tilastojen mukaan
esim. transitokuljetukset itään romahtivat 39 prosenttia vuonna 201514.
3.1.2.Kytkeytyminen alueeseen, verkostot ja kansainvälinen ulottuvuus

Kymenlaakso on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen logistinen keskus. Maakunnassa on Suomen
suurin yleissatama HaminaKotka, joka muodostaa yhdessä raide‐ ja maantieliikenteen kanssa työllis‐
tävän ja yritystoimintaa luovan logistisen palvelukokonaisuuden. Kouvola on ainoa suomalainen EU:n
liikenteelliseen ydinverkkoon TEN‐T (Trans European Network) kuuluva rautateiden ja maanteiden
intermodaali terminaalikeskus. Alueella on myös E‐18 moottoritie ja Venäjän rajanylityspaikka. Maa‐
kunnassa logistiikalla on merkittävä vaikutus arvonlisäykseen15 ‐yli kaksinkertainen osuus muihin
maakuntiin verrattuna.
Maakunnassa on alan tutkimus‐, kehitys‐. ja innovaatiotoimintaa sekä opetusta. Koulutusputkena lo‐
gistiikkalukio, Etelä‐Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami), Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO),
Kouvolan Rautatie‐ ja Aikuiskoulutus Oy (KRAO), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Lappeenran‐
nan teknillinen yliopisto (LUT). Ekami ja KRAO ovat kumppaneita simulaattorikoulutuksen kehittämi‐
sessä.
NELIn16 tutkimusyhteistyökumppaneita ovat mm. Meriturvallisuuden ja ‐liikenteen tutkimuskeskus
Merikotka, Turun yliopiston Brahea‐keskuksen Merenkulkualan koulutus‐ ja tutkimuskeskus (MKK),
Tampereen teknillinen yliopisto (TTKK), LUT, Helsingin yliopisto, Aalto‐yliopisto, VTT ja Sito Oy. Myös
useiden ammattikorkeakoulujen, kuten Novia, Saimia, Laurea, HAMK, Haaga‐Helia ja Metropolia,
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Alueella on myös runsaasti valmista infrastruktuuria, osaajia, yri‐
tyksiä ja liiketoimintaa. Yhteistyökumppaneina on alan huipputason yrityksiä kuten Konecranes, Car‐
gotec, Lamor ja Mevea.
Ala on hyvin kansainvälinen. Pitkäjänteinen yhteistyö kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja
verkostopartnereiden kanssa on tuonut hyvien suhteiden lisäksi luottamusta alueellamme tehdyn
työn laatuun ja osaamiseen. Olemme alan hankeyhteistyössä haluttu partneri. Näyttöjä kansainväli‐
sistä hankkeista on myös jo olemassa: EFP Ecologically Friendly Port17 ja 30MILES18.

13

Capful Oy (2015). Toimintaympäristön valitut muutostekijät. PowerPoint-esitys. 21.8.2015.
Talouselämä (2016). Transitokuljetukset. Todella synkkä Venäjä-luku Suomesta: -39 %. 5.2.2016. http://www.talouselama.fi/uutiset/todella-synkka-venaja-luku-suomesta-39-6298974. (Viitattu 5.2.2016.)
15
Arvonlisäys = kokonaistalouden ekotehokkuusindikaattorin osoittaja, joka mittaa tuotettuja taloudellisia arvoja.
16
NELI = North European Logistics Institute; Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa toimiva logistiikan kehitysorganisaatio.
17
ENPI – hankkeessa (1.12.2012–30.11.2014) parannettiin Ust-Lugan satama-, ympäröivän yritys- ja asuinalueen ympäristöturvallisuutta, kehitettiin HaminaKotkan ja Ust-Lugan energiatehokkuutta sekä pienennettiin satamien meluhaittoja ja muita päästöjä.
18
Central Baltic -hankkeen (1.9.2015 - 31.8.2018) tavoitteena on kehittää itäisen Suomenlahden vesistömatkailua parantamalla
pienvenesatamien turvallisuutta, palvelutasoa ja markkinointia.
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NELI on asiantuntijatyöryhmän jäsen Liikenne‐ ja viestintäministeriön liikenteen tutkijayhteistyöryh‐
mässä Fintripissä. NELI on myös aktiivisesti mukana logistiikan ja liikenteen kansainvälisessä yhteis‐
työssä TEN‐T INEA19 Advisory Boardissa asiantuntijajäsenenä, CPMR:n20 Transport – yhteistyöryh‐
mässä Kymenlaakson Liiton asettamana asiantuntijajäsenenä, ALICE21 ‐logistiikkakehittäjien verkosto‐
toiminnassa ja asiantuntijatyöryhmässä sekä ERRIN22 Transport – työryhmän jäsenenä ja DevLog‐ver‐
koston23 toiminnassa.
Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat lisäksi mm. logistiikkayritysten verkosto Finnhub ry, sisälogis‐
tiikkayritysten yhdistys Limowa ry, Suomen Osto‐ ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Suomen ympäristö‐
keskus SYKE, kehitysyhtiöt ja satamat. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Liikenneviraston ja Lii‐
kenne‐ ja viestintäministeriön kanssa tehdään lisäksi korkeatasoista viranomaisyhteistyötä.
3.1.3.Logistiikan älykkään erikoistumisen RIS3‐kärki
Kymenlaakson logistiikan erottautumiskärki on logistiikka‐alueiden, satamien ja merenkulun turvalli‐
suus ja älylogistiikka (kuva 4). Alueemme turvallisuusosaaminen niin meriliikenteessä kuin satamatoi‐
minnoissa on kansainvälistä huipputasoa. Älylogistiikka on keino toiminnan tehostamiseen, jolla sääs‐
tetään ympäristöä, kustannuksia ja työaikaa sekä lisätään turvallisuutta.
Älykkään erikoistumisen alueellisena tavoitteena on kytkeä digitalisaation avulla satamat, logistiikka‐
toimijat ja multimodaaliterminaalit aktiivisemmin ja tiiviimmin osaksi Eurooppalaista ydinliikenne‐
verkkoa (TEN‐T).
Ydinsatamiin muodostetaan kokeiluympäristöjä (kokeilukulttuurin edistäminen) digitaalisille palve‐
luille, satama‐ ja varastoteknologioille ja innovatiivisille liiketoimintamalleille.
Luodaan innovaatioekosysteemi, uudenlainen oppimis‐ ja innovoin‐
tiympäristö, vastaamaan tulevaisuuden palveluja kehittävien koti‐
maisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen sekä tutkijoiden
tarpeita.24
Luodaan Itämeren ydinsatamien verkosto, joka mahdollistaa älyk‐
käiden, tehokkaiden ja turvallisten liikenneratkaisujen kehittämisen
ja käyttöönoton.
Rakennetaan yhtenäiset toimintamallit, käsitteistöt ja työkalut ver‐
kostotoiminnan laadun parantamiseksi.
Kuva 4. Logistiikan RIS3‐kärki
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INEA = Innovation and Networks Executive Agency; Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto. Virasto hallinnoi infrastruktuuri- ja tutkimus-hankkeita liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla.
CPMR = Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe; Euroopan merialueiden liitto. Järjestö tekee yhteistyötä rannikkoalueiden erityiskysymyksissä. Kymenlaakson Liitto kuuluu järjestön Itämerikomissioon.
21
ALICE = Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe.
22
ERRIN = European Regions Research and Innovation Network.
23
Devlog Oy = Logistiikan strategiseen kehittämiseen ja johtamiseen Pohjois-Euroopassa erikoistunut osaamisverkosto.
24
NELIn Logistiikkaverstas – hankkeen (1.1.2016 - 31.12.2017) tavoitteena on luoda Kymenlaaksoon Logistiikkaverstas ja laatia
toimintamalli, joka integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot yhteen. Suomesta tällainen logistiikkaalan kehittämis- ja innovointiympäristö puuttuu.
20
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HaminaKotka Satama Oy on logistiikan turvallisuuteen ja älykkyyteen liittyvän TKI‐toiminnan aktiivi‐
nen maakunnallinen toteuttaja. Kansainvälisissä TKI‐hankkeissa on mm. kehitetty HaminaKotka Sata‐
man energiatehokkuutta, pienennetty meluhaittoja ja muita päästöjä (Ecologically Friendly Port ‐
hanke) sekä luotu satamatoimijoille uudenlainen tietoa jakava informaatiokeskus (Mobiilisatama ‐
hanke). Kotkalainen Finnhub ry on valtakunnan laajuinen logistiikka‐alan, vienti‐ ja tuontiyritysten
sekä kansainvälistyvien pk‐yritysten yhteistyöverkosto, jonka yritykset ovat aktiivisesti mukana logis‐
tiikka‐alan TKI‐hankkeissa.
Uudet ideat ja mahdollisuudet
Merkittävä osa Suomen logistisesta suoritus‐ ja kilpailukyvystä muodostuu saumattomista kansalli‐
sista ja kansainvälisistä toimitusketjuista, jota sujuva tiedonsiirto ja sähköiset toimintatavat tukevat
(esim. Portnet25). Logistiset toiminnot tulevat väistämättä entisestään digitalisoitumaan. Tämä luo
alalle uusia tarpeita ja mahdollisuuksia:
 esim. sähköisten asiakirjojen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto.
Alan kansainvälisen yhteistyön keskiössä on usein liikenneturvallisuus niin maalla, merellä kuin il‐
massa. Tässä Kymenlaakson toimijoiden erityisosaaminen nousee merkittävään rooliin. Liikennetur‐
vallisuuden parantaminen, riskien ennalta havaitseminen ja onnettomuuksien tehokkaampi ehkäisy
luovat kysyntää älyliikenteen innovaatioille:
 uudenlaisten seuranta‐ ja ohjausjärjestelmien kehittäminen kuljettajien inhimillisten virhei‐
den ja virhearvioista johtuvien vaaratilanteiden vähentämiseksi
 vaarallisten aineiden kuljetusten seurantajärjestelmien kehittäminen, mikä tehostaa pelas‐
tusviranomaistyötä ja helpottaa ajantasaisen tiedon saantia onnettomuustilanteissa
 älyliikenteen anturien tuottaman tiedon hyödyntäminen esim. liikennesuunnittelussa, mikä
vähentää liikenneonnettomuuksia.26
3.2.1.Biotalous ilmiönä
EU:n energiapolitiikka korostaa kestävää kehitystä, kilpailukykyä ja energiavarmuudesta huolehti‐
mista. Tavoitteisiin pyritään mm. energiatehokkuutta parantamalla, uusilla teknologioilla ja hyödyn‐
tämällä paremmin uusiutuvia energialähteitä. Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja ehtyvät luonnonva‐
rat ovat globaaleja ongelmia, joiden ratkaiseminen kiihdyttää biotalouden kehittämistä. Resurssite‐
hokkuus, vähähiilisyys, bio‐ ja kiertotalous ovat teemoja, joille on nähtävissä kasvavaa kysyntää.






Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien raaka‐aineiden ja ympäristöä säästävän puhtaan tek‐
nologian käyttö sekä materiaalien tehokas kierrätys. Biotalous muuntaa uusiutuvia raaka‐ai‐
neita ja jätevirtojen lisäarvotuotteita.
Metsäteollisuudella (ml. selluteollisuus) on vahva rooli biotaloudessa, mutta biotalous liittyy
vahvasti myös muihin sektoreihin, joissa haetaan uusiutumattomien materiaalien tilalle uu‐
siutuvia.
Biotaloustalous edistää kestävää talouskasvua ja luo työpaikkoja.

25

Portnet (www.portnet.fi) on satamaliikenteen tietojärjestelmä, jota ylläpitää Liikennevirasto. Portnet-järjestelmään syötetään
tiedot kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä.
26
Kohti uutta liikennepolitiikkaa -Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle. Ohjelmia ja
strategioita 1/2013. http://fi.opasnet.org/fi/Kohti_uutta_liikennepolitiikkaa_-_%C3%84ly%C3%A4_liikenteeseen_ja_viisautta_liikkujille#4.7_.C3.84lyk.C3.A4s_logistiikka . (Viitattu 4.2.2016.)
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Biotalous luo uutta liiketoimintaa kuten kiertotalous, joka on yksi maailman nopeimmin kas‐
vavista liiketoiminta‐alueista. Kiertotalous ‐mallissa resursseista (mm. materiaalit, energia
yms.) otetaan kaikki irti ennen kuin ne poistetaan kierrosta. Näin korvataan uusien raaka‐ai‐
neiden ja resurssien tarvetta.

Suomi on biotalouden edelläkävijämaa bioenergian tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Metsäala on
suomalaisen biotalouden perusta.27 Selluteollisuus on selkeässä kasvussa. Suomeen on suunnitteilla
uusia sellutehtaita Äänekoskelle, Kuopioon ja Kemijärvelle.
Metsän biomassaa hyödynnetään perinteisesti puutuotteissa ja paperissa. Biomassaa käytetään
myös mm. kangaskuiduissa, lääkkeissä, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, älypakkauksissa
ja bioöljyssä. Alan innovaatioita ovat esim. paperiset älykkäät hintalaput, puukomposiitista valmiste‐
tut auton osat, biohajoavat pakkausmateriaalit ja nanosellusta tehdyt älypakkaukset.28
3.2.2.Kytkeytyminen alueeseen, verkostot ja kansainvälinen ulottuvuus
Sellu
Vahva ja monipuolinen metsäteollisuuden perinne ja siihen liittyvä osaaminen luovat hyvät edellytyk‐
set biotalouden ja – liiketoiminnan kehittämiseen Kymenlaaksossa. Kaakkois‐Suomessa on Euroopan
suurin metsäteollisuusklusteri (sellun ja paperinvalmistus). Selluliiketoiminta on perusta, jonka ympä‐
rille kehitetään muita toimintoja. Alueella on esim. UPM‐Kymmene Oyj:n Kymin sellutehdas Kuusan‐
koskella (selluntuotanto, biopolttoaineet, tarramateriaalit yms.) ja Stora Enson Sunilan sellutehdas
(ligniininerotus). Kymin sellutehtaan laajennusinvestointi on otettu käyttöön ja sen myötä tehtaan
kapasiteetti on noussut 32 %. Mamkin29 Kuitulaboratorio Savonlinnassa tarjoaa puitteet eri sellulaa‐
tujen ja ‐sovellusten sekä uusien tuotteiden (esim. AaltoCell™30) kehittämiseen.
Puurakentaminen
Alueellisena vahvuutena ovat lähialueen puuraaka‐ainevarat, puun käytön vahva perinne erityisesti
rakennetussa ympäristössä (puukerrostalot) ja monipuolinen teollisuustoiminta. Kymenlaaksossa
puurakentamisen osaamista on kehitetty systemaattisesti. KSAOn toisen asteen koulutuksen ja Ky‐
amkin puurakennesuunnittelijan ja puumuotoilijan koulutuksen tueksi on perustettu puualan profes‐
suuri Aalto‐yliopiston ja Kouvolan kaupungin yhteisrahoituksena. Vertikaalista yhteistyötä tehdään
tiiviisti eri oppilaitosten välillä. Puurakentamiseen liittyen on toteutettu useita merkittäviä TKI‐hank‐
keita kuten Woodinno (2010–2013), WoodAkademy (2011–2014) ja Restoratiiviset ympäristöt‐ hy‐
vinvointia ja liiketoimintaa puusta (2013–2015). Kouvolan alue on mukana Nordic Wooden Cities ‐
verkostossa ja täällä järjestettiin verkoston Forum Holzbau tapahtuma 2013. Parhaillaan on myös
käynnissä Vähähiilisen rakentamisen innovaatio‐ ja toimintaverkosto – hanke, joka on korkeakoulu‐
jen, toisen asteen oppilaitosten, yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteinen foorumi.
Pakkausteollisuus
Alueella on merkittävää metsäteollisuuden sellu‐ ja pakkausmateriaalituotantoa sekä tähän liittyvää
kansainvälistä logistiikka‐ ja teknologiaosaamista ja yritystoimintaa. Kouvolan Inkeroisissa on digitaa‐
listen pakkausten31 tuotantokeskittymä (mukana mm. Stora Enso, A & R Carton Oy, Pyroll Kouvola/
PackageMedia Oy). Kotkassa on Kotkamills Oy:n kartonkituotantoa. Kymenlaaksolla on potentiaalia
27

Capful Oy (2015). Toimintaympäristön valitut muutostekijät. PowerPoint-esitys. 21.8.2015.
Puu ja metsä. http://www.biotalous.fi/puu-ja-metsa/. (Viitattu 8.2.2016.)
29
Kyamk ja Mamk yhdistyvät 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk).
30
AaltoCell™ = patentoitu mikrokiteisen selluloosan tuotantoprosessi.
31
Digitaalinen pakkaus = tuotetta suojaavaa pakkaus, johon voidaan painaa esim. yksilöityjä tekstejä, grafiikkaa tai älypuhelimella luettavissa olevia piilotettuja koodeja.
28
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lanseerata itsensä erityisosaamisensa ja olemassa olevan yrityspohjansa myötä Suomen (Euroopan)
”pakkauspääkaupungiksi”. Alueen vahva logistiikkaosaaminen tukee visiota.32
Uusiutuva energia
Kymenlaaksossa on bioetanolin valmistusosaamista ‐Haminan bioetanolilaitos ja Myllykoskelle suun‐
nitteilla oleva bioetanolilaitos. Maakunnassa on tehty vahvaa TKI‐toimintaa energiansäästön ja uu‐
siutu‐van energiankäytön edistämiseksi. Esim. LUT:in hallinnoimassa BIOTULI‐hankkeessa33 (syyskuu
2010‐elokuu 2013) rakennettiin torrefiointilaitos34.
KSAOn omistama ja myös Kyamkin opetus‐ ja tutkimusyhteistyössä käyttämä BioSampo koulutus‐ ja
tutkimuskeskus kehittää bioenergia‐alan ammatillista koulutusta yhdessä oppilaitosten ja yritysten
kanssa. BioSampo tarjoaa mahdollisuuden kehittää bioenergia‐alan koulutusta sekä tutkia jätteiden
(erityisesti maatalouden) hyödyntämistä energian tuotannossa, nestemäisten biopolttoaineiden val‐
mistusta, kiinteiden polttoaineiden kaasutusta, torrefiointia, sähköntuotantoa uusiutuvilla polttoai‐
neilla sekä tuotetun sähkön syöttöä verkkoon. Kyseessä on ns. hajautettu energiantuotanto. Lisäksi
BioSampo voi toimia yritysten kokeilujen ja kehittämistyön testbed‐alustana.
Haminan Mäkelänkankaalla on Suomen Voima Oy:n omistama aurinkosähköpuisto (1MW) ja tuulivoi‐
mapuisto (4*1,5 MW). Puiston, joka toimii Kyamkin tutkimus‐/ opetuslaitoksena, osakkaana on 13
energiayhtiötä. Yhteistyö on tiivistä kymmenien energia‐alan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden
kanssa. Kyamkin, LUT:in, Oy Woikoski Ab:n, Haminan Energia Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n yhteis‐
työnä on suunnitteilla suljetun metaanin kierron pilottilaitos. KSAO ja Ekami ovat pyrkimässä mukaan
aurinkosähköpuiston kehittämiseen yhdessä Kyamkin kanssa haettavalla hankkeella. Kansainvälisiä
merkittäviä yhteistyötahoja ovat mm. verkostokumppanit Eseia35 ja ERRIN Energy – työryhmä sekä
St.Petersburg State Polytechnical University Pietarissa.
Ympäristöteknologiat/ energian tehokas käyttö
Kymenlaaksossa on tehty pitkäjänteistä TKI‐toimintaa päästöjen vähentämiseksi ja jätteiden hyöty‐
käytön edistämiseksi. Kyamkilla on akkreditoitu päästömittauslaboratorio.
Alueella on paljon yrityksiä viimeisintä jätteenkäsittelytekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä kuten Hami‐
nan ja Mäkikylän biokaasulaitokset, Kotkan Energia Oy:n jätteenpolttolaitos, Kymenlaakson Jäte Oy:n
jätteenkierrätys‐ ja käsittelylaitos ja Hyötypaperi Oy. Cursor Oy kehittää yhteistyökumppaneidensa
(ml. paikalliset laitevalmistajat) kanssa BioA‐jalostamokonseptia36 sellujätteen kierrätykseen.
Kyamkin ja Cursorin yhteishankkeena toteutetun ja Karhulan teollisuuspuistoon entiseen Hans Ahl‐
ström laboratorioon sijoitetun mekaanisen erotustekniikan laboratorion tutkimuskohteena on erityi‐
sesti raskasmetallien erotus tuhkasta ja lietteen kuivaus.
Kyamkin energiatekniikan opetuksessa korostuu energian tuotanto‐osaamisen rinnalla erityisesti
energian säästö ja energian tehokas käyttö. Energiantuotannon ympäristövaikutusten pienentä‐

32
Kouvola Innovation Oy (2016). InnoPak Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen – hanke. PowerPoint-esitys.
22.1.2016.
33
BIOTULI-hankkeessa (biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tutkittiin mm. jalostusprosessien sivutuotteiden hyödyntämistä torrefiointi-prosessilla ja niiden käyttöä energianlähteenä. Hankepartnereina olivat: LUT, Saimaan ammattikorkeakoulu, Kyamk, Kouvola Innovation, Cursor, Andritz, UPM-Kymmene, StoraEnso, Imatran Seudun Kehitysyhtiö KEHY ja Wirma
Lappeenranta.
34
Torrefiointi = biomassan lämpökäsittely.
35
Eseia = European Sustainable Energy Innovation Alliance.
36
BioA-konsepti = paperi- ja selluteollisuuden bio- ja kuitulietteestä jalostetaan kannattavasti puhdistettua tuhkaa ja lietteitä lannoitteiksi.
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miseksi ja energian käytön tehostamiseksi on tehty tutkimustyötä jo 25 vuotta. Viimeisimpiä hank‐
keita ovat mm. Step to Ecosupport (ENPI‐hanke) ja ECool vaativien erikoiskohteiden energiansäästö‐
mahdollisuuksien tutkimushanke.
Yrityssektorilla on myös energiatehokkuuteen liittyvää osaamista kuten Produal Oy, Nuuka Solutions
Oy, Rentratek Oy sekä alueen suunnittelutoimistot.
3.2.3.Biotalouden älykkään erikoistumisen RIS3‐kärki
Kymenlaakson biotalouden kärkenä on kehittää resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio‐ ja kiertota‐
loudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa (kuva 5).
Maakunnalle tunnusomainen metsäteollisuusosaaminen ja teollisuuden sivuvirrat luovat ainutlaatui‐
sen pohjan bio‐ ja kiertotalouden kehittämiseen etenkin teollisuuden näkökulmasta. Hyvä lähtökohta
on myös se, että Kymenlaaksossa bio‐ ja jäte‐energian hyödyntäminen on valtakunnallisesti hyvin
korkealla tasolla.
Älykkään erikoistumisen alueellisena tavoitteena on metsä‐ ja muiden luonnonvarojen, raaka‐ainei‐
den ja jätteiden parempi hyödyntäminen esim. energiakäyttöön, biopolttoaineisiin, materiaalijalos‐
tukseen ja korkean lisäarvon innovatiivisiin tuotteisiin. Tämä luo pohjaa yritystoiminnan elinvoimai‐
suuden kasvulle maakunnassa.
Uudet ideat ja mahdollisuudet
Biotalouden osa‐alueille muodostettavissa innovaatioalustoissa
tehdään keskeisten sidosryhmien37, kesken yhteistyötä yhteisen vi‐
sion eteen. Kymenlaakson hyvä logistinen sijainti, jo toimivat bio‐/
kiertotalousalan yritykset sekä alueelliset, sivuvirtoja hyödyntävät
keskittymät tarjoavat hyviä kasvualustoja uusille tuotteille ja palve‐
luille. Kymenlaakson sairaalahankkeet voisivat esimerkiksi toimia
kehitysalustoina, mahdollistaa kokeilukulttuurin käyttöönoton
sekä yritysten referenssitoimitukset.
Kuva 5. Biotalouden RIS3‐kärki



Teollisuuteen liittyvä potentiaali:
 Metsäteollisuuden sivuvirtoihin liittyvä resurssitehokas hyödyntäminen ja jalostus
(esim. kemiantuotteet, polttoaineet, mikrokiteinen selluloosa).
 Puuraaka‐aineen käyttö 3D – tulostamisessa (3D Navetta Pyhtäällä).

Eri teollisuudenalojen synergiaan ja symbiooseihin liittyvät toiminnot kuten metsä‐ ja kemianteollisuus.38.



 Metsäteollisuuden suuryritysten ja pk‐yritysten tiiviimpi yhteistyö. Esim. Andritz ha‐
luaa tehdä yhteistyötä pk‐yritysten kanssa (annetaan jokin ongelma pk‐yritysten rat‐
kaistavaksi tai jokin kehitysaihio ajan puutteen vuoksi pk‐yrityksille jatkojalostuk‐
seen).
Pakkausalaan ja puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia:

37

julkishallinto, päättäjät, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, yritykset, yhdistykset, innovaattorit, keksijät, asukkaat
38
Cursor Oy (2015). Uusiutuva teollisuus- ja logistiikkastrategia – hanke. PowerPoint-esitys. 19.8.2015.
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 Kaupan alan murros ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset luovat uusia liike‐
toimintamahdollisuuksia. Suuntaus isoista yksiköistä kohti pienempiä lisää pakkaa‐
mistarvetta sekä uusien pakkausmateriaalien ja pakkaustapojen kysyntää. Räätä‐
löidyille, älykkäille ja kierrätettäville pakkausinnovaatioille, liittyen uusiin biomateri‐
aaleihin, uusiin pakkausten tuotantoprosesseihin ja pakkausten suunnitteluun/ muo‐
toiluun, on tilaus. Esim. Kotkamills Oy:n uudenlaisen kartongin tuotanto; linkittyy
myös digitaalisiin pakkauksiin.
 Suomalaisille puuelementtivalmisteisille rakennuksille on kasvavaa tarvetta koti‐
maassa ja jatkossa myös ulkomailla, kunhan siihen osataan vastata.
 Puurakentaminen ja terveellinen rakentaminen. Rajapinta terveyden & hyvinvoinnin
kanssa.
 Puurakentamiselle on tarjolla paraatipaikka Kouvolan vuoden 2019 asuntomessuilla.


Uusiutuvan energian mahdollisuuksia:
 Hajautetun energiamallin hallinta/ hajautettu energiaosaaminen/ hajautetun ener‐
gian hyödyntäminen. Uusituvan energian tuotanto, erityisesti aurinko‐ ja tuuliener‐
gia, on säästä riippuvaista. Tarvitaan energianvarastointia, kysyntäjoustoa tuotannon
ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Asiakkaat ovat tulevaisuudessa oleellinen osa ta‐
sapainotuksessa.
 Kymenlaakson alueella on hyvät mahdollisuudet kehittää vedyn käyttöön perustuvia
vetytalouteen siirtymistä edistäviä teknologioita (esim. suljettu metaanikierto) ja inf‐
rastruktuuria.
 Uusilla biopolttoaineilla kuten nestemäiset biopolttoaineet, pelletit, torrefioitu puu‐
hiili on suuret vientivolyymit.
 Energiapuun kysynnän ja tarjonnan kasvu voi synnyttää uutta energiapuuyrittäjyyttä,
joka tukee paikallista energiantuotantoa ja maaseudun elinkeinorakenteen uudistu‐
mista.39

Endev Oy on kotkalainen yritysesimerkki pitkäjänteisestä kehitys‐ ja innovaatiotoiminnasta bioalalla.
Viimeisimpiä tuloksia on Endev Oy:n LUT:n kanssa yhteistyössä kehittämä taloudellisesti ja ekologi‐
sesti kestävän yhdyskuntalietteen käsittelymenetelmä. Kehitetty PAKU‐teknologia on muihin mene‐
telmiin verrattuna kustannustehokkuudeltaan ylivoimainen. Yritys on rakentanut Kotkaan menetel‐
mään perustuvan prototyyppilaitoksen, joka soveltuu 5000 asukkaan lietteiden käsittelyyn. Kehitetty
idea on hyvin skaalautuva ja se sisältää useita liiketoimintamalleja kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Myös idean kaupallinen potentiaali on suuri.
3.3.1.Digitalisaatio ilmiönä
Parhaillaan on meneillään digitaalinen murros, joka määrittää asiakaskokemuksen uudelleen, muut‐
taa liiketoimintamalleja ja tarjoaa jatkuvasti uusia teknologisia ratkaisuja. Digitalisoituminen muuttaa
toimintaympäristöä nopeammin ja radikaalimmin kuin mikään muu ilmiö.


39

Digitalisaatio tarkoittaa liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen toiminnan automatisointia, tehos‐
tamista, sähköistämistä ja uuden taloudellisen lisäarvon luomista. Big data, pilvipalvelut, sosi‐
aalinen media, teollinen internet, mobiilisuus ja uudet palvelut ja sovellukset ovat digitalisaa‐
tion liitännäisilmiöitä.

Metsäkeskus (2016). Energiapuusta yrittäjyyttä biotalouteen Kaakkois-Suomessa –hanke. PowerPoint-esitys. 17.2.2016.
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Tietotekniikka on yhteiskunnan moottori ja mahdollistaja. Yhä useammissa tuotteissa ja pal‐
veluissa on sulautettua tietotekniikkaa tai ne tuotetaan ja jaellaan digitaalisesti.
Tulevaisuudessa verkkoon tulee sensoreita ja laitteita, jotka tarkkailevat, analysoivat ja opti‐
moivat jokapäiväistä ympäristöämme automaattisesti ja digitaalisesti.
Digitalisaatio nähdään kehittyneissä maissa talouskasvun keskeisenä ajurina. Vaikka digitali‐
saatio ja sen myötä tuottavuuden kasvu vähentääkin työvoiman tarvetta monilla nykyaloilla,
avaa se myös valtavia mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille ja palveluille kuten Über
(taksi), Airbnb (majoitus), Spotify (musiikki) ja Netflix (elokuvat ja TV).
Digitalisoituminen ja sähköiset palvelut, kuten verkkokauppa, ovat lisääntyneet räjähdysmäi‐
sesti. Uusien teknologioiden käyttöönotto nopeutuu samalla kun hinta halpenee.
Peliteollisuus ja ‐ala ovat globaali ilmiö, jonka uskotaan jatkavan vahvaa kasvuaan sekä maail‐
manlaajuisesti että Suomessa40.
Suomella on erinomaiset lähtökohdat digitalisaation hyödyntämiseen.

Nykymaailmassa kyberuhkien toteutumismahdollisuudet kasvavat. Jotta yhteiskunnan turvallisuus
voidaan varmistaa, kyberuhkia vastaan kaivataan tehokkaita keinoja ja vastatoimia. Kyberturvalli‐
suusosaamiselle ja – palvelujen tuottajille on tarvetta ja kysyntää. Suomen edellytykset kyberturvalli‐
suusalan osaamisen kehittämiselle ovat hyvät:



Suomessa on korkeatasoista kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatio‐
toimintaa sekä osaamista niin yrityksissä, korkeakouluissa kuin tutkimuslaitoksissa.
Alan osaamispohja on kuitenkin varsin kapea ja kärkiosaaminen keskittyy harvoille toimijoille.
Osaaminen myös hajaantuu monille organisaatioille. Alan yhteistyö on vasta kehittymässä41.

3.3.2.Kytkeytyminen alueeseen, verkostot ja kansainvälinen ulottuvuus
Kymenlaaksolla on otolliset lähtökohdat digitalisaatioon liittyvän osaamisen ja ‐palvelujen kehittämi‐
seen kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa. Maakunnassa on alaan liittyvää opetusta sekä
tutkimus‐, kehitys‐. ja innovaatiotoiminta.
Kyamk tarjoaa työelämän tarpeista nousevaa kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutusta tietoteknii‐
kan ammattilaisille, joilta puuttuvat nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Erikois‐
tumiskoulutus alkaa syyskuussa 2016.
Palvelinkeskustekniikat ja ‐osaaminen ovat merkittävässä roolissa Kymenlaaksossa (Googlen yli 700
miljoonan euron palvelinkeskusinvestointi Haminaan). Haminassa on palvelinkeskusosaamisen oppi‐
misympäristö sekä erikoistuminen palvelinkeskusosaamiseen monialaisesti (automaatio, ICT, proses‐
siala, tietojenkäsittely).
Alueen pelialan osaaminen on tasokasta ja monipuolista, mikä luo erinomaiset puitteet pelillisyy‐
den42 soveltamiselle myös muilla aloilla. Pelialaa voi opiskella Kyamkissa ja KSAOssa. Ekami tarjoaa
Haminan kampuksella pelialan ja datanomi‐opintoja. Peliohjelmointia voi opiskella osana Tieto‐ ja
viestintätekniikan koulutusta.

40

Capful Oy (2015). Toimintaympäristön valitut muutostekijät. PowerPoint-esitys. 21.8.2015.
Valtioneuvosto (2016). Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen. Selvitys- ja tutkimus-toiminnan julkaisusarja 9/2015. 15.2.2016.
42
Pelillisyys = peleissä käytettyjen elementtien ja menetelmien soveltaminen muissa kuin peliympäristöissä.
41
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Cursorin koordinoima pelialan avoin yhteisö Playa Game Industry Hub, ICT:n ja peliteollisuuden kes‐
kittymä (mukana mm. Goodlife Technology, Kotka Games Oy, Kiemura Oy, Kukouri Mobile Entertain‐
ment Oy, Songhi Entertainment Oy ja Nitro Games Oy) on toiminut Kotkassa vuodesta 2011 edistäen
koko Kaakkois‐Suomen pelialan yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä. Yhteisö
koostuu erilaisista yrityksistä, toimijoista ja osaamisesta ‐joidenkin toiminnan kärkenä on pelitoi‐
mialan vahvuuksien ja pelillistämisen soveltaminen uusille toimialoille (esim. Sote‐sektori, kybertur‐
vallisuus, IoT). Maakunnan pelitoimialalla on hyvä maine ja laajat verkostot niin kansallisella kuin kan‐
sainväliselläkin tasolla.
Kyberturvallisuusalan hankeyhteistyö on aktiivista. Ammattikorkeakoulujen (Kyamk, MAMK, LAMK,
TAMK, HAMK, KAMK, TuAMK, Laurea‐ammattikorkeakoulu, Savonia‐ammattikorkeakoulu ja Metro‐
polia Ammattikorkeakoulu) välistä yhteistyötä tehdään esim. ICT‐alan koulutuksen 10 polkua ‐hank‐
keessa, jossa tuotetaan mm. kyberturvallisuusopintojakso ammattikorkeakoulujen yhteiskäyttöön.
Kyberturvallisuusosaamista ja alan liiketoimintaa kehitetään mm. Kyamkin, LUT:in, Cursorin ja yritys‐
ten hankeyhteistyöllä. Yhteistyön tuloksena Kyamkin tiloissa on käynnistynyt uuden osaamiskeskuk‐
sen, CyberPros Academyn, toiminta pelillistetyn kyberturvallisuuden kehittämiseen, palvelujen pilo‐
tointiin sekä kyberuhkien kartoittamiseen ja tutkimiseen. Innovaationa on kyberturvallisuusopetuk‐
sen toteuttaminen osaksi pelien avulla. Osaamiskeskuksen toimintaympäristöön kuuluu uudenaikai‐
nen konesali ja siihen liittyvä tehokkailla tietokoneilla varustettu opetusluokka.
CyberPros Academyn yritysyhteistyökumppaneita ovat mm. Elisa, Nixu Oyj, GoodLife Technology ja
virolainen Clarified Security OÜ. Osaamiskeskuksen erityisosaamista on datakeskusten ja tietoliiken‐
neverkkojen kyberturvallisuus. Tätä tukee myös Kyamkin ja Cisco Systemsin sopimus Ciscon virtuaali‐
tuotteiden käytöstä opetuksessa ja tutkimuksessa. Elisan ja Kyamkin välillä on sopimus Elisan IoT‐ke‐
hitysympäristön käytöstä opetuksessa. Aalto‐yliopisto on myös luonnollinen kumppani osaamisver‐
kostoon.
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3.3.3.

Digitalisaation älykkään erikoistumisen RIS3‐kärki

Kymenlaakson digitalisaation pääkärki on kyberturvallisuus ja
pelillisyys ja alakärki on digitaaliset sovellukset logistiikassa,
biotaloudessa, matkailussa ja terveydessä & hyvinvoinnissa
(kuva 6).
Kuva 6 Digitalisaation RIS3‐kärki

Digitalisaatio nähdään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3‐strategian kannalta voimakkaasti
läpileikkaavana teemana, joka vaikuttaa kyberturvallisuuden ja pelillisyyden lisäksi merkittävästi
myös muihin valittuihin strategisiin aloihin, logistiikka ja biotalous, ja niiden kärkiin. Mahdollisuuksia
uusille ideoille ja innovaatioille nähdään erityisesti rajapinnoilla digitaalisissa sovelluksissa.
Matkailu sekä terveys & hyvinvointi ovat maakunnalle tärkeitä aloja, mutta TKI‐näkökulmasta niillä ei
katsota olevan yhtä suurta potentiaalia kuin logistiikalla, biotaloudella ja digitalisaatiolla. Sekä mat‐
kailu‐ että terveys & hyvinvointialalla tieto ja tiedon hyödyntäminen nousivat strategiaprosessissa
yhteiseksi vahvaksi nimittäjäksi. Tämän vuoksi matkailu‐ sekä terveys & hyvinvointialoja tarkastellaan
digitalisaation ja digitaalisten sovellusten alla.
2.3.3.1.

Kyberturvallisuus ja pelillisyys

Alueellamme on merkittävää osaamista kuten peliohjelmointi‐, kyberturvallisuus‐ ja datakeskusosaa‐
minen, jota hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä voidaan vastata nykypäivän kyberturvallisuusuh‐
kien haasteisiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Digitalisaation vyöryessä kovaa vauhtia eteenpäin,
yritysten tietoturvaan ja kyberuhkien hallintaan on panostettava nimenomaan osaamista kasvatta‐
malla.




Älykkään erikoistumisen alueellisena tavoitteena on avoimen kyberturvallisuuden verkoston
ja osaamiskeskittymän synnyttäminen, jossa kyberturvallisuuspalvelujen ja koulutuksen (eri‐
tyisesti pelillistetyn kyberturvallisuuden koulutus) kehittäminen tapahtuu yhdessä yritysten
kanssa.
Uutena näkökulmana on kyberturvallisuuteen liittyvän verkoston ja avoimen osaamisen ke‐
hittäminen sekä avoimen tiedon tuottaminen verrattuna vanhaan suljettuun näkökulmaan ja
salassapitosopimuksiin.

Uudet ideat ja mahdollisuudet
Kyberturvallisuusosaamisen kysynnän kasvun ja osaavan työvoiman (paikallinen osaaminen mutta
myös muualta houkuteltu asiantuntijuus) avulla maakuntaan voidaan luoda uusia työpaikkoja. Alan
huippuosaamisen myötä uusia mahdollisuuksia voivat olla esim.:
 Datakeskusten, tietoverkkojen ja käyttöjärjestelmien tietoturvariskien kartoittamiseen liitty‐
vien palvelujen, kuten penetraatiotestausten43 sekä tietoturvakatsausten ja – auditointien, tar‐
jonta. Näiden taitojen opiskeluun ja harjoitteluun CyberPros Academyn CyberLab‐ympäristö
antaa erinomaiset mahdollisuudet.

43

Penetraatiotestaus = minkä tahansa järjestelmän testaaminen tietoturvariskien varalta.
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 Pelillistettyjen ratkaisujen soveltaminen eri käyttötarkoituksiin luo uusia mahdollisuuksia. Pe‐
lillisyyttä voidaan soveltaa esim. suosiotaan kasvattavien MOOC‐opintojen44 tuottamiseen.
 Kansainvälisen kilpailun kiristyessä tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä kyber‐turvalli‐
suusosaamisen edelleen kehittämiseksi. Yhteistyötä tulee tiivistää ja hyödyntää esim. julkisia
hankintoja45 osaamisen kehittämisessä46. Innovatiivisten julkisten hankintojen kautta julkiset
toimijat voivat vaikuttaa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien
markkinoiden syntymiseen.
 Public Private Partnership – yhteistyössä47 on huikeat kehitysmahdollisuuden, mikäli julkinen
sektori avaa toimintojaan yhteisiksi kehitysalustoiksi (esim. Kantasataman kehittäminen, Ky‐
amkin uusi kampus).
2.3.3.2.

Digitaaliset sovellukset

Markkinoille ilmestyy jatkuvasti uusia digitaalisia palveluja ja sovelluksia (mobiilisovelluksia ja verkko‐
palveluja) niin yksityishenkilöiden viihteeksi kuin yritysten käyttöön. Digitalisoituminen ja mobiililait‐
teet voivat muuttaa radikaalisti yritysten liiketoimintamalleja, pelisääntöjä ja tapoja kohdata asiakas.
Nykypäivän digitaalisia palveluja ja työkaluja ovat mm.:





Sosiaalisen median palvelut kuten Facebook48 (http://www.facebook.com), Flickr49
(http://www.flickr.com) tai Twitter50 (https://twitter.com)
Googlen palvelut kuten Google docs51 (http://docs.google.com)
Yritysten prosesseja tehostavat palvelut kuten Dropbox52 (http://www.dropbox.com)
tai Yammer53 (https://www.yammer.com).
Työkalut kuten Skype54 (http://www.skype.com) tai YouTube55 (http://www.youtube.com).

Digitaaliset sovellukset logistiikan rajapinnassa
Digitalisaation ja logistiikan rajapintatarkastelu nostaa esiin useita logistiikka‐alan haasteita ja mah‐
dollisuuksia, joihin digitaalisilla älylogistiikan sovelluksilla pystytään tuottamaan uusia ratkaisuja.
Älykkäitä digitaalisia sovelluksia voidaan käyttää logistiikassa monissa eri yhteyksissä:
 Logistiikan pitkän ja lyhyen aikajänteen suunnittelua voidaan tukea esim. mallintamalla infra‐
struktuurin, toimitusketjun, terminaalin tai tuotantolaitoksen toiminnallisia vaihtoehtoja.
 Ohjelmistoilla voidaan optimoida kuljetustehtävien reittejä ja kalustoa tai varastoinnin pro‐
sesseja.
 Älykkään liikenteen ratkaisuilla on mahdollista antaa tarkkaa olosuhteisiin tai aikatauluihin
liittyvää tietoa matkustajille ja rahdinkuljettajille.

44

MOOC (Massive Open Online Course; massiivinen avoin verkkokurssi) tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, jonka osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Kursseilla voi olla tuhansia osallistujia. MOOCit soveltuvat esimerkiksi työn ohessa tapahtuvaan osaamisen päivittämiseen.
45
Horisontti 2020-ohjelma tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia kuten Public Procurement of Innovative solutions (PPI) innovatiivisten hankintojen tekoon kansainvälisen hankeyhteistyön kautta.
46
Valtioneuvosto (2016). Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2015. 15.2.2016.
47
Public Private Partnership eli julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet.
48
Facebook = kaiken jakamisen palvelu.
49
Flickr = kuvien jakopalvelu.
50
Twitter = mikroblogipalvelu.
51
Google docs = pilvidokumenttien yhteistyöeditori.
52
Dropbox = tiedostojen sisäinen jakopalvelu.
53
Yammer = yritysten Twitter.
54
Skype = Internet-puhelu- ja videopuhelupalvelu.
55
YouTube = videoiden jako- ja katselupalvelu.
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 Järjestelmät voivat tuottaa seurantatietoa ja ennusteita liikennevirroista tai yksittäisten tava‐
ralähetysten toimituksista.
 Uusiutuvan teollisuuden ja logistiikan osalta IoT muuttaa voimakkaasti toimialoja ja ansainta‐
logiikoita. Logistiikan ratkaisuissa sovelletaan aktiivisesti uusia teknologioita kuten IoT (kulje‐
tusten lämpötilaseuranta), mobiilisovellukset (tavaratoimitusten tapahtumakeruu) ja Big
data (liikenteenhallinta). Maakunnan vahvan teollisuustaustan myötä keskeiseksi tekijäksi
nousee se, kuinka päästään mukaan IoT – kehittämiseen.
 IoT‐ratkaisut ovat nykypäivänä usein haavoittuvia, joten niiden kyberturvallisuusongelmien
ratkaisuissa on suuri potentiaali.
 Avoimet rajapinnat ja Open Data ovat läheisesti sidoksissa IoT‐maailmaan.

Digitaaliset sovellukset biotalouden rajapinnassa
Digitalisaation ja biotalouden rajapinnassa on paljon potentiaalia innovatiivisten tuote‐ ja palveluide‐
oiden kehittämiseen. Esimerkkejä jatkokehityksen pohjaksi on jo useita:
 Älypakkaukset lisätiedon antajana/ opastajana/ tiedon kerääjänä (nanosellusta pakkauksia,
jotka seuraavat ruuan syöntikelpoisuutta, koodeilla (esim. QR) tuotteisiin lisäpalveluja, kulu‐
tus‐käyttäytymisen seuranta (esim. RFID‐siru), paperiset ”kauko‐ohjattavat” hintalaput.
 Automaatiota hyödyntävät bio‐ ja kiertotalouden prosessit (älykkäät sähköverkot: älykkäät
etäluettavat sähkömittarit ja sähköyhtiöiden ICT‐järjestelmät, energian tuottamisen, kulutta‐
misen, varastoinnin ja siirron älykäs ohjaus, älykäs sähköverkko markkinapaikkana hajaute‐
tulle energiantuotannolle ja kuluttajille)
 Energian varastointi tuotannon ja verkon kuormien tasaukseen ja reservitehoon (esim. säh‐
köautojen akkujen käyttö energiavarastoina)
 Sähkön kysyntäjousto (sähkön kysynnän vapaaehtoinen ja tilapäinen sopeuttaminen; esim.
akun lataaminen silloin, kun sähköstä on ylitarjontaa).
PackageMedia Oy on Kouvolan Inkeroisissa sijaitseva esimerkki digitaalisten sovellusten ja biotalou‐
den rajapinnasta nousevasta ennakkoluulottomasta ja innovatiivisesta yrityksestä. PackageMedia on
Suomen ainoa ja Pohjoismaiden suurin digitaalinen pakkaustehdas. Yritys yhdistää räätälöidyt digi‐
taalisesti painetut pakkaukset kasvavaan verkkomarkkinointiin ja sitouttaa asiakkaat tuotteisiin uu‐
della tavalla. Pakkaukseen voidaan painaa erilaisia kuluttajia aktivoivia kilpailuja tai rakentaa linkkejä
sosiaaliseen mediaan pelien avulla. Pakkaukset voidaan varustaa kolmiulotteisilla tai älyteknologiaa
sisältävillä elementeillä. Digitaalinen painaminen sopii kustannustehokkaana ratkaisuna erityisen hy‐
vin joustavuutta ja nopeutta vaativiin pieniin sarjoihin, mainoskampanjakohtaisesti räätälöityihin
pakkauksiin tai kun tarvitaan useiden kieliversioiden painamista tuotteeseen.
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Digitaaliset sovellukset matkailualan rajapinnassa
Matkailu ilmiönä
Matkailu on valtava bisnes. Heikosta taloustilanteesta huolimatta matkailu kasvaa globaalisti – alan
odotetaan jatkavan kasvuaan vastakin. Alaa muokkaavia merkittäviä ajureita ovat esim. digitalisaa‐
tion hyödyntäminen, uudet palveluntarjoajat, ikääntyminen, Y‐sukupolven kasvava vaikutus, autent‐
tisuus ja uudet entistä mieleenpainuvammat kokemukset.







Digitalisaation vaikutus matkailualaan on valtava. Se näkyy esim. internetin kautta tehtävien
varausten räjähdysmäisenä kasvuna. Online‐varaaminen, tabletit, mobiililaitteet, vertaisarvi‐
oinnit (esim. TripAdvisor), Big data‐analytiikka ja hotellien tarjoamat internet palvelut ovat
nopeimmin kasvavia trendejä alalla.
Yhteisöllisyys tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden valita paremmin palveluita ja osallistua pal‐
velun toteutukseen.
Individualismi ja itsensä kehittäminen ovat nousevia trendejä, joita monet uudet palvelut tu‐
kevat. Nykypäivän matkaajalle on tärkeää autenttinen kokemus, uuteen kulttuuriin tutustu‐
minen, uusien asioiden oppiminen ja ennen kokemattomat elämykset.
Sisällön suodattamisen merkitys kasvaa tietomäärän lisääntyessä.

Matkailu on Suomessa merkittävä toimiala ja työllistäjä. Venäläiset ovat Suomen kannalta merkittä‐
vin matkailijaryhmä. Viimeaikainen tilanne Venäjällä on johtanut venäläisten matkailijoiden määrän
laskuun. Tulevaisuudessa Aasia voi olla potentiaalinen markkinointikohde Suomelle.56

Kytkeytyminen alueeseen, verkostot ja kansainvälinen ulottuvuus
Kymenlaakson liikenneyhteydet ja liikennevirrat ovat matkailuliiketoiminnan kannalta hyvät: sijainti
on keskeinen Aasia – Eurooppa – käytävällä ja Pietari – Helsinki – akselilla suurmetropolien vaikutus‐
alueella. Maakunnalla on kohtuullisen hyvä imago, vetovoima, tunnettuus, tapahtumat ja nähtävyy‐
det. Alueella riittää myös osaavaa ja kouluttautunutta työvoimaa, joka asuu, opiskelee tai käy töissä
Kymenlaaksossa.
Matkailuyritysten lisäksi alan toimijoita ovat Cursor (Kaakko 135°), Kinno sekä Xamk (Kyamkin ja
Mamkin yhdistyttyä). Mamkin matkailualan koulutus tuo alan kehittämiseen uutta potentiaalia ja
mahdollisuuksia. Mamkissa on merkittävää valtakunnallisesti tunnustettua asiakasymmärrykseen liit‐
tyvää osaamista (Big data, some yms.). Mamk on myös mukana digitaalisen humanismin tutkimus‐
keskuksessa, jossa tarkastellaan menneisyyden tekstimassoja menneisyyden, nykyisyyden ja tulevai‐
suuden paremman ymmärryksen saavuttamiseksi.
Alueen matkailualan yrityskenttää vaivaa yhteistyön vähyys ja ”digiloikan” merkityksen ymmärtämi‐
sen puute. Uusia sähköisiä työkaluja ei rohjeta tai osata käyttää. Alan toimijoilla on heikko asiakasym‐
märrys ja puutteelliset taidot kerätä asiakastietoa verkosta. Myös tuotteistaminen kaipaa panosta‐
mista.
Tällä hetkellä Kymenlaakson matkailu on alihyödynnetty mahdollisuus. Matkailun kysyntä ja tarjonta
ovat hajallaan, toisin kuin suurissa matkailukeskuksissa (esim. Lapissa); tämä on sekä mahdollisuus
että haaste:

56

Capful Oy (2015). Toimintaympäristön valitut muutostekijät. PowerPoint-esitys. 21.8.2015.
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Alueen luontoympäristö, infra ja palvelut ovat tuotteistettavissa monenlaisille matkailijoille;
erityisesti moderneille humanisteille (luonto, rauha, hyvinvointi, paikalliskulttuuri, vastuulli‐
suus) sekä venäläisille matkailijoille. Uutena potentiaalisena kohteena on myös Aasia.
Saavutettavuuteen on löydettävissä verkostoitumisen ja digitaalisuuden avulla uusia ratkai‐
suja:
o yritysten ja muiden toimijoiden verkostoituminen (esim. yhteiset markkinointi‐ ja
myyntikanavat, uudenlainen tuotepaketointi, reitistöjen kehittäminen, välinevuok‐
raus, turvallisuus)
o asiakkaiden verkostoituminen (esim. ”helmien” saaminen laajempaan tietoisuuteen
suosittelumarkkinoinnin avulla tai yksittäisten matkailijoiden kokoaminen suurem‐
miksi joukoiksi palvelun kustannustehokkaampaa tuottamista varten)
o älykkäät liikenneratkaisut.

Uudet ideat ja mahdollisuudet
Matkailualalla digitaalisuus näkyy alan tuotekehityksessä siten, että matkailualan innovaatiot eivät
ole enää pelkästään tuotteita vaan yhä enenevässä määrin teknologian tuomia prosesseja tiedon
tuotteistamisesta. Matkailun digitaalisten sovellusten keskiössä ovat:







käyttäjäkeskeiset alustat ja käyttäjäkokemus
digitaalinen tiedonhallinta
asiakasymmärryksen hyödyntäminen
asiakaskokemuksen kehittäminen
suosittelun aktivointi sekä
matkan eri vaiheiden ymmärtäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen.

Muita potentiaalisia matkailun digitaalisia sovelluksia voivat olla:
 uudet sähköiset sovellukset palveluliiketoiminnassa sekä
 avoimen datan hyödyntämisen kehittäminen julkisessa liikenteessä.
Ajan hermolla olevat matkailuyritykset keräävät, analysoivat, ymmärtävät ja hyödyntävät toimin‐
taympäristössään olevaa suunnatonta tietomäärää vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin
ja toiveisiin. Hyödyntämällä jo tällä hetkellä käytettävissä olevaa digitaalista tietoa, sekä luomalla uu‐
denlaisia tapoja/ sovelluksia kerätä ja jakaa tietoa, on mahdollista:






parantaa asiakasymmärrystä (Big data, some yms.)
tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita
sitouttaa vanhoja asiakkaita
osallistaa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tuotekehitykseen ja markkinoimaan tuotteita
luoda uusia tuotteita, jossa fyysisen ympäristö, myytävät konkreettiset tuotteet kuten ruoka
ja palvelu yhdistyvät älykkäällä tavalla (esim. hyvinvointiloma paikassa, jossa älylinjasto tuot‐
taa tietoa ravitsemuksen koostamisesta, oman ravitsemuksen seuranta verkossa ennen mat‐
kaa, sen aikana ja jälkeen)
 tarjota asiakkaille enemmän ja parempia yksittäisten tuotteiden ja tuotepakettien ostomah‐
dollisuuksia, myös räätälöityjä ja massaräätälöityjä tuotteita
 sujuvoittaa liiketoiminnan prosesseja (markkinointiviestintä, varaukset, maksuliikenne, varas‐
tot, tieto vuokravälineiden käytöstä jne.)
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 erilaisten älykkäiden ratkaisujen avulla vähentää yrityksen kiinteitä ja muuttuvia kustannuk‐
sia, jotka liittyvät esim. tavarantoimituksiin & kuljetuksiin, energiaratkaisuihin, varastointiin,
jätehuoltoon tai muuhun talotekniikka).
Kaiken tavoitteena on matkailualan liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen; huomioiden myös
kestävyyden näkökulma.
Uusista tarpeista ja mahdollisuuksista voi syntyä uudenlaista ansaintalogiikkaa, uusia yrityksiä ja työ‐
paikkoja erityisesti digiosaamisen ja matkailuyritysten rajapinnoille. Yritykset voivat esim. tuotteistaa
tietoa kuluttajista ja kulutustottumuksista matkailualan yritysten käyttöön. Matkailun kehittämisessä
yhteistyö tiedonhallinnan ja digiteknologian osaajien kanssa luo aivan uusia liiketoimintamahdolli‐
suuksia ja on myös välttämätöntä, koska digitaalista tietoa hyödyntävien prosessien kehittäminen
pitää sisällään seuraavat komponentit (periaatteessa) seuraavassa järjestyksessä:
1) Toiminta: mitä matkailija haluaa tehdä ja millaiset mahdollisuudet toimintaan hänelle mat‐
kan eri vaiheissa (ennen, aikana, jälkeen) tarjotaan. Tähän on löydettävissä innovatiivisia, di‐
gitaalista tietoa hyödyntäviä, mahdollisuuksia (kytkentä esim. pelillisyyteen).
2) Tieto: mitä tietoa tarvitaan jonkin toiminnan suorittamiseksi (asiakkaasta, asiakkaalta, tuot‐
teesta, yrityksestä, ympäristöstä jne.).
3) Tietojärjestelmä.
4) Teknologia.
Kohdat 1 ja 2 edellyttävät erityisesti matkailualan asiantuntemusta. Kohdat 3 ja 4 edellyttävät erityi‐
sesti tiedonhallinnan ja digitaalisuuden osaamista.

Digitaaliset sovellukset terveys‐ ja hyvinvointialan rajapinnassa
Terveys & hyvinvointi ilmiönä
Terveyden ja hyvinvoinnin alan suurena trendinä on itsestä huolehtiminen kokonaisvaltaisesti. Työn
ja vapaa‐ajan tasapainottaminen, ruokavalioon perehtyminen, urheilu, hyvinvointilomat, työhyvin‐
vointi ja omasta kehosta tehtävät mittaukset ovat kuumia aiheita.57
Väestön ikääntyminen sekä globaalisti että Suomessa luo paineita terveydenhuoltoalalle. Työssäkäy‐
vän väestön vähentyessä toiminnan tehostamiselle on tarvetta. Väestön vanheneminen ja työikäis‐
ten määrän väheneminen johtavat kestämättömään tilanteeseen nykyisillä terveydenhuollon palve‐
luilla ja konsepteilla.
Digitalisaatio muuttaa yksityisiä ja julkisia hyvinvointipalveluja radikaalisti mahdollistamalla uudenlai‐
sia tapoja vastata asiakkaan palvelutarpeeseen. Digitalisaatiolla tavoitellaan tehokkaampia palveluja
ja rakenteellisia uudistuksia terveyden ja hyvinvoinnin alalla (mm. digitaaliset terveyspalvelut, itse‐
diagnostiikka). Tiedon uudenlainen käyttö, tietovarantojen hyödyntäminen ja uudet teknologiasovel‐
lukset avaavat uusia mahdollisuuksia. Teknologian hyödyntäminen luo ihmisille paremman mahdolli‐
suuden osallistua omien palvelujensa ja hoitonsa toteutukseen, seuraamiseen ja päätöksentekoon.
Suomessa parhaillaan käynnissä oleva massiivinen sote‐uudistus eli sosiaali‐ ja terveydenhuollon pal‐
velurakenneuudistus muokkaa palveluntarjonnan pelikenttää myös omalta osaltaan voimakkaasti.
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Capful Oy (2015). Toimintaympäristön valitut muutostekijät. PowerPoint-esitys. 21.8.2015.
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Terveyttä ja hyvinvointia koskevaa tietoa syntyy varsinaisten terveyspalvelujen lisäksi kuluttajien itse
käyttämissä laitteissa kuten kannettavat sensorit ja aktiivisuusrannekkeet ja palveluissa kuten tervey‐
teen ja hyvinvointiin liittyvät kännyköillä, älypuhelimilla ja tableteilla käytettävät mobiilisovellukset
(mHealth apps), joita on olemassa valtaisa määrä. Itse tuotettu terveys‐ ja hyvinvointidata mullistaa
terveydenhuollon niin potilaan, hoitohenkilökunnan kuin palveluntuottajienkin kannalta. Suomi on
edelläkävijä terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä.
Terveysteknologia on Suomen suurin huipputeknologian vientiala kattaen 47 prosenttia Suomen
huipputeknologian viennistä.58 Alana terveysteknologia on monimuotoinen. Sen piiriin kuuluu mm.
erilaisia terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja laitteita kuten digitaaliset röntgenlaitteet, de‐
fibrillaattorit, sydämen keinoläpät, polvi‐ ja lonkkaimplantit, tarkkuuslaserit yms.59 Globaalin
eHealth60‐markkinan ennustetaan kasvavan 17,6 miljardiin euroon vuoteen 2017 mennessä.

Kytkeytyminen alueeseen, verkostot ja kansainvälinen ulottuvuus
Terveys‐ ja hyvinvointiteknologian ensisijaiset mahdollisuudet Kymenlaaksossa perustuvat digitaalis‐
ten sovellusten tuottamiseen. Digitaaliset sovellukset ovat terveys‐ ja hyvinvointialan käytännön rat‐
kaisujen toimivuuden kannalta keskiössä. Niissä voidaan toteuttaa käyttäjälähtöisiä palveluratkaisuja,
palvelumuotoilua ja asiakkaiden osallistamista. Tästä näkökulmasta tärkeän taustan muodostavat
maakunnan muotoilun ja sosiaalialan koulutusalat (Kyamk).
Kymenlaaksossa terveys‐ ja hyvinvointialan digitaalisia sovelluksia tuottaa Kyamk/ Xamk Carean ja
Ratamo‐keskuksen ollessa potentiaalisia pilotoijia ja käytäntöön soveltajia. Kymenlaaksossa toimii
myös sosiaali‐ ja terveydenhuollon ICT‐ratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Medi‐IT Oy toimii potilastieto‐
järjestelmien parissa ja Hyvis‐ICT Oy61 on erikoistunut hyvinvoinnin sähköisten palvelujen digitalisoin‐
tiin, Hyvis ‐portaalin jatkokehitykseen ja MyDatan (Taltioni62) kehitykseen. Myös mobiilisovellusten63
kehitys on aluillaan.
Kyamkin Hyvinvointi‐ ja liiketoimintapalvelut – painoalalla tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatiotoimintaa
toteutetaan hanketoiminnan, niin kansallisen kuin kansainvälisen, muodossa erittäin aktiivisesti. Ho‐
risontti 2020 – rahoitusohjelman hakuihin jätettyjä kansainvälisiä hankkeita ovat esim. One Heart64
(koordinaattori Espanjasta, Kyamk partnerina), PAX21Health65 (koordinaattori Espanjasta, Kyamk
partnerina), Suitwalker66 (koordinaattori Saksasta, Kyamk partnerina).
Painoalan lähtökohtana on hyvinvointiin liittyvä tutkimus. Perinteisten tutkimus‐ ja kehittämismene‐
telmien lisäksi hyödynnetään käyttäjälähtöisyyttä, pelillistämistä ja hyvinvointia tukevaa suunnitte‐
lua, joka liittyy läheisesti Kyamkin muotoilun, pelialan ja puualan osaamiseen.

58

Terveysteknologian Liitto ry, FiHTA. Terveysteknologia-julkaisu 2013.
Holmalahti, J. (2015). Terveysteknologia Suomen kasvun veturina 25.5.2015/ päivitetty 29.5.2015). https://www.valvira.fi//terveysteknologia-suomen-kasvun-veturina. (Viitattu 24.2.2016).
60
eHealth (sähköiset terveydenhuoltopalvelut) tarkoittaa terveydenhuoltoalan välineitä ja palveluja, jotka hyödyntävät tieto- ja
viestintätekniikkaa ja joiden pyrkimyksenä on parantaa sairauksien ehkäisyä, diagnosointia, hoitoa, seurantaa ja terveydenhuollon hallintoa.
61
Kahdeksan sairaanhoitopiirin yhteinen tietotekniikkayhtiö Hyvis-ICT Oy on Medi-IT Oy:n tytäryhtiö.
62
Hyvis-ICT Oy osti tammikuussa 2016 Taltioni-terveystietopankin ja sen luoneen osuuskunnan. Taltioni-terveystili on kansalaisen henkilökohtainen sähköinen tietopankki, johon käyttäjä voi tallentaa terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvät tiedot turvallisesti yhteen paikkaan. Valitsemansa tiedot voi halutessaan jakaa terveydenhuollon ammattilaisille.
63
Päiki Pörriäis -peli on ensimmäinen varta vasten lapsille ja vanhemmille suunnattu terveydenhuollon mobiilipeli Suomessa.
Päiki-Pörriäis -peli kertoo lapselle ja perheelle Päiväkirurgisesta hoitopäivästä. Pelin avulla lapsi voi seikkailla hoitopäivän läpi
vaihe vaiheelta.
64
One Heart = Sydän ja verisuonitautien big data – hanke.
65
PAX21Health = Sairaalakehityksen living lab – hanke.
66
Suitwalker = Turvapuku/ turvatyynyt – hanke.
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Painoalan kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat esim. venäläiset Pietarin valtionyliopisto ja Finec‐yli‐
opisto, saksalaiset TIBOR EDV‐Consulting GmbH Thüringen Bildungszentrum Weimar ja Trier Univer‐
sity of Applied Sciences, isobritannialaiset University of Scotland, Coventry University ja Loughbo‐
rough University, puolalaiset Lublinin katolinen yliopisto ja Siedlce University ja espanjalainen Everis
S.L. Alueellisia yhteistyökumppaneita ovat LUT, Ekami, KSAO, Cursor, Kinno ja alueen kaupungit.

Uudet ideat ja mahdollisuudet
Terveysteknologian kehityksen tukeminen, sähköiset palvelut sekä tiedon avoimuus ja sen hyödyntä‐
minen ovat alueelle mahdollisuuksia.
Terveysteknologian innovaatiot lähtevät terveydenhuollon tarpeista. Tarpeiden taustalla voi olla mm.
potilasturvallisuuden parantaminen, leikkausoperaatioiden tarkkuus/ nopeus ja siirtyminen päiväki‐
rurgiaan. Teollisuusmaiden väestön ikääntyminen lisää myös automaattisesti mahdollisuuksia ter‐
veystek‐nologian uusille innovaatioille. Suuret kansansairaudet, sydänsairaudet ja diabetes, tulevat
edelleen olemaan merkittävä innovoinnin kohde.67
Terveysteknologiaa vähemmän kilpailtu hyvinvointiteknologian alue on sosiaalista hyvinvointia tuke‐
vat digitaaliset ratkaisut. Kyseisen kentän teknologinen kynnys ei ole useinkaan niin korkea kuin ter‐
veysteknologiassa. Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät innovatiiviset digitaaliset ratkaisut voivat liittyä
esim.:





perheiden hyvinvoinnin tukemiseen
syrjäytymisen ehkäisyyn tai
erityisryhmien (vammaiset, toimenpiteistä kotiutuvat jne.) ongelmien ratkaisemiseen
ikääntyvän väestön palvelukysyntään vastaamiseen.

Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien digitaalisten palvelujen kehitystä on hidastanut yksityisten palve‐
lujen suhteellisen heikko osuus. Tulevaisuudessa tarve voi liittyä niin julkiseen kuin yksityiseen sekto‐
riin. Esimerkkinä koko yhteiskunnan toimivuuteen liittyvästä julkisesta tutkimusintressistä ovat tutki‐
mukset, joissa tarkastellaan sosiaalisen median roolia eri sosiaalisten ryhmien (sosiaalinen asema,
rodut, uskonnot) välisten ristiriitojen syntymisessä. Sosiaalialan tutkimukseen liittyvän tiedon sovel‐
lettavuus ja saatavuus mahdollistaa sovelluskehittämisen.
Terveys‐ ja hyvinvointitiedon määrän kasvu lisää samalla kuluttajan tarvetta saada sähköisistä palve‐
luista tukea tiedon tulkintaan. Tulevaisuuden hyvät sähköiset palvelut voivat luoda toimintamalleja,
jotka yhdistävät aiemmin pirstaloitunutta yksilön hyvinvointitietoa ymmärrettävään muotoon. Muu‐
tos tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin sosiaaliseen hyvinvointiin kuin terveyteen liittyvissä palve‐
luissa. Potentiaalisia sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluja, joita voitaisiin tarjota sähköisesti, ovat:






pääsy katsomaan laboratorio/ kuvantamistutkimusten tuloksia ja niitä selittävää tietoa
pääsy katsomaan omia potilastietoja
pääsy uusimaan omia reseptejä
tekstiviestimuistutus lähestyvästä vastaanottoajasta
sähköinen ajanvaraus terveydenhuoltoon.
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Koska maakunnan pelialan osaaminen on vahvaa ja monipuolista (aktiivinen pelialan yhteisö Playa
Game Industry Hub ja alan koulutus Kyamkissa ja KSAOssa), puitteet pelillisyyden soveltamiselle
myös muille aloille ovat erinomaiset. Pelialan yhdistäminen terveys‐ ja hyvinvointialaan voi luoda ra‐
japinnoille uusia mahdollisuuksia Games for Health – pelillistämisen saralla eli peleistä lainattuja omi‐
naisuuksia ja teknologioita voidaan soveltaa terveyden edistämisessä. Näin voidaan kehittää uusia
tapoja osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti terveellisten elä‐
mäntapojen mukaisesti (esim. syrjäytymisen ehkäisemiseksi, liikkumisen lisäämiseksi, ravitsemuksen
parantamiseksi).
Alueellista, kansallista ja kansainvälistä kehitystyötä voidaan tukea ja edistää innovaatiomyönteisellä
julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutuksella. Tämä voi konkretisoitua mm.:
 julkisen datan avaamisena yrityksille
 Public Private Partnership – yhteistyönä ja
 innovatiivisina hankintamenettelyinä julkisten palveluiden kehittämisessä.

4. RIS3‐strategian toimeenpano
4.1. Innovaatioalustat
Innovaatioalustoja tarvitaan valittujen kärkialojen innovaatiotoiminnan aktivoimiseen ja kehittämi‐
seen. Ne ovat keskeisiä toimintatapoja innovaatioekosysteemien kehittämisessä. Kymenlaakson ta‐
pauksessa innovaatioalustojen toiminnassa korostuvat niiden kyky verkottua niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti, jotta toimintaan saadaan riittävä kriittinen massa. Innovaatiolustojen tyypillisiä piir‐
teitä ovat mm. avoimuus, yritysten osallistuminen, kansainvälinen verkostoituminen, rajapintatarkas‐
telu sekä tutkimus‐ ja koulutustoiminta (kuva 7).
Kymenlaaksossa on löydettävissä tutkimuslähtöisiä kehitysympäristöjä, soveltavan kehittämistyön
ympäristöjä, yritystoiminnan keskittymiä, start‐up‐ ja yrityskehitysympäristöjä, Living Lab‐ympäris‐
töjä, välittäjäorganisaatioita ja teemallisia ja virtuaalisia verkostoja.
Maakuntaan tulee kehittää innovaatioalustoja edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti valittuihin
kärkiin.
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Logistiikka:
turvallisuus ja älylogistiikka
Biotalous:
resurssitehokkaasta ja vähähiili‐
sestä bio‐ ja kiertotaloudesta
energiaa, uusia tuotteita ja yritys‐
toimintaa
Digitalisaatio:
kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä
digitaaliset sovellukset logistii‐
kassa, biotaloudessa sekä matkai‐
lussa ja terveydessä & hyvinvoin‐
nissa.
Innovaatioalustojen toiminnan pe‐
rustaksi on jo olemassa hyviä toi‐
Kuva 7 Innovaatioalustojen peruspiirteitä

Lähde: Capful Oy (2015). Toimintaympäristön valitut muutostekijät. PowerPoint‐esitys. 21.8.2015.

minnassa olevia alustoja. Näitä tulee kehittää, laaja‐alaistaa, kansainvälistää sekä tukea niiden inno‐
vaatiotoiminnan kehittymistä.
Tarvittaessa tulee myös synnyttää uusia innovaatioalustoja vastaamaan uusia nousevia toimialoja ja
vahvuuksia, sillä älykkäiden erikoistumisstrategioiden tavoitteena on edistää kokeilutoimintaa niin
nykyisillä kuin uusilla toimialoilla. Tarvittaessa valittuja kärkiä tulee terävöittää ja/ tai uudelleen muo‐
kata esimerkiksi kokeiluista saatujen kokemusten perusteella, kilpailutilanteen tai markkinoiden ky‐
synnän mukaan.
Nyt toimivia ja kehittymässä olevia alustoja ovat mm.:
 BioSampo ‐koulutus‐ ja tutkimuskeskus
 Playa Game Industry Hub
 Digitaalisten pakkausten tuotantokeskittymä
 3D Navetta
 Älykäs satama (Kantasatama)
 Kouvola RRT (Rail Road Terminal).
Esimerkiksi NELIn Älykäs kaupunkiympäristö ja reagoiva liikenne esiselvitys ‐hanke esittää kolmen in‐
novaatioalustan perustamista:
1. Kansainvälisen kaupan, luovan talouden sekä matkailupalveluiden innovaatioalusta
2. Julkishallinnon‐ sekä alueellinen vuorovaikutuskehityksen innovaatioalusta
3. Logistiikan ja joukkoliikenteen innovaatioalusta.
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4.2. Mahdollistavat teknologiat
Mahdollistavat teknologiat (Key Enabling Technologies, KET) viittaa läpileikkaaviin, osaamisintensiivi‐
siin teknologioihin, joilla on tärkeä rooli teollisuuden kilpailukyvyn edistämisessä. Kymenlaaksossa on
tutkimustoimintaa ja osaamista materiaalitekniikan (paperi‐ ja selluteollisuuden yksiköt) ja tietotek‐
niikan osa‐alueilla (peliklusteri ja korkeakoulu). Maakunnan rooli mahdollistavien teknologioiden alu‐
eella on erityisesti niiden hyödyntämisessä ja tulosten soveltavan tutkimuksen orkesteroinnissa alu‐
eelle. EU:n älykkään erikoistumisen eri toiminta‐alustoilla on myös temaattisia ryhmiä ja hankkeita,
jotka keskittyvät näihin teknologioihin.
Maakunnan kannalta nanoteknologia, mikro‐ ja nanoelektroniikka, kehittyneet materiaalit (puukui‐
tuun liittyvä) sekä teollisuuden biotekniikka ovat tärkeitä seurattavia ja sovellettavia teknologioita,
jotka ovat tärkeässä roolissa älykkään erikoistumisen eri alojen kehittämistyössä.

4.3. Kansainvälinen yhteistyö
Älykkään erikoistumisen toteuttaminen on lähtökohdiltaan hyvin kansainvälistä. EU:n puitteissa on
foorumeita, joita voidaan käyttää strategiatyön valmistelussa ja toimeenpanossa. Älykäs erikoistumi‐
nen on mukana kehittämisessä useimmilla foorumeilla, joista erityisesti S3‐foorumi ja RIS3 mirror
group (”peilausryhmä”). ERRINin puitteissa toimii myös Älykkään erikoistumisen työryhmä, jossa aktii‐
viset alueet eri puolilta Eurooppaa tekevät yhteistyötä ‐ tällä hetkellä erityisesti toimeenpanoon liit‐
tyen. Alueiden komitea (Committee of the Regions) toimii vahvasti Brysselissä RIS3‐työn taustaorgani‐
saationa. Esimerkiksi vuosittaisessa Open Days‐ tapahtumassa käsitellään älykästä erikoistumista
useissa tilaisuuksissa ja seminaareissa. Edelleen alueiden kehittämiseen liittyvä WIRE (Week of Inno‐
vative Regions in Europe), joka on vuosittain kulloisenkin EU:n puheenjohtajamaan järjestämä tapah‐
tuma, joka käsittelee älykästä erikoistumista. Kymenlaakson kannalta on hyvin tärkeää rakentaa tätä
eurooppalaista yhteistyötä pitkäjänteisesti eri toimijoiden taholta ja liittää siihen myös rajat ylittäviä
hankkeita (ENI) Venäjän kanssa. Horisontti 2020‐ ja Interreg‐ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia raken‐
taa tätä yhteistyötä kansainvälisissä yhteishankkeissa.
4.3.1.S3 –foorumi
Komissio tukee EU:n jäsenmaiden ja alueiden RIS3‐strategiatyötä Älykkään erikoistumisen S3‐fooru‐
milla (Smart Specialisation S3 Platform), jossa alueet voivat profiloida ja asemoida itsensä eurooppa‐
laiseen RIS3‐viitekehykseen sekä löytää itselleen kumppanialueita. Myös EU:n eri rahoitusohjelmat
(esim. Interreg Europe, Horisontti 2020, Erasmus+) tukevat älykkään erikoistumisen kansainvälistä
ulottuvuutta hankerahoituksen ja verkostoitumisen kautta. Foorumi tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja
esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja keskinäisen oppimisen välineitä vertaisryhmille ja asiantuntijoille.
Se järjestää myös mm. seminaareja, koulutusta ja vertaisarviointeja älykästä erikoistumista koskevia
tutkimus‐ ja innovaatiostrategioita kehittäville toimijoille.68
4.3.2.Muu yhteistyö ja sen hyödyntäminen
Vanguard Initiative
Vanguard Initiative tarkoittaa alueiden välisiä käytännön toimenpiteitä, joiden avulla alueiden älyk‐
kään
68
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erikoistumisen strategioiden yhteen sovittamien investointien, strategisten tiekarttojen ja yhteisten
kansainvälistymistavoitteiden kanssa haetaan kasvua uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla.
Se antaa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanolle hyvän vertailukohteen ja
mallin, jonka avulla voidaan vastaavalla tavalla kehittää strategisia kumppanuuksia.
Avoin innovaatio
Avoin innovaatio (Open Innovation) on uusi ajattelutapa, jonka mukaan yritysten/ organisaatioiden
tulisi sisäisen tiedon lisäksi hyödyntää paljon tehokkaammin myös ulkoista tietoa, ulkoisia ideoita ja
teknologioita, omassa liiketoiminnassaan ja innovointiprosesseissaan. Avoimen innovaation ajattelu‐
mallin mukaan kaikki hyvät ideat eivät tule pelkästään yrityksen sisältä. Kaikkia ideoita ei myöskään
välttämättä tarvitse kehittää edelleen omassa yrityksessä, vaan ideoita voidaan kaupallistaa myös
muita kanavia pitkin.69
Organisaation rajapinta innovaatioiden suhteen on tullut läpäiseväksi ‐ suljetusta innovaatiosta aktii‐
viseen innovaatioekosysteemien vuorovaikutukseen. Keskeinen idea avoimen innovaation perustalla
on globaalin tiedon jakaminen ja hyödyntäminen. Triple helix‐mallia kehitetään Quadruple helix‐mal‐
lin suuntaan, jossa käyttäjät ovat keskeisesti myös mukana yritysten, julkisen sektorin ja koulutus‐/
tutkimussektorin kanssa innovaatiotoiminnassa.
Dublin Declaration on Innovation
Vuonna 2013 Dublinissa tehtiin julkilausuma, Dublin Declaration on Innovation, jossa Euroopan inno‐
vaatiotoiminnan tavoitteeksi asetettiin rakentaa Quadruple helix‐mallille perustuva avoimen inno‐
vaation toimintatapa. Tässä mallissa innovaatiotoiminnan vaikuttajiksi lasketaan yritysten, korkea‐
koulujen ja julkishallinnon lisäksi kansalaiset, järjestöt ja säätiöt. Tällä kehitetään Euroopan innovaa‐
tiounionia, jolla haetaan taloudellista kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Eurooppa tarvitsee pionee‐
rialueita tämän toteuttamiseen. Kymenlaakson kannalta tämä tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen
kansainväliseen toimintaan ja hanketyöhön ja toisaalta haastaa alueen innovaatiotoiminnan kehittä‐
misen aktiivisemmin hakemaan uusia muotoja avoimen innovaation viitekehyksessä.

4.4. Toteutus, seuranta ja arviointi
Kymenlaakson RIS3‐strategia ohjaa rakennerahastovarojen käyttöä ja MYR70 ‐ tekee päätökset niiden
ohjaamisesta hankkeille strategian mukaisesti. Strategian toimeenpano voi sisältää erilaisia hank‐
keita, jotka toteuttavat strategian mukaisten alojen ja kärkien kehittymistä sekä innovaatioalustojen
toimintaa. On välttämätöntä saada alueen toimijat laaja‐alaisesti mukaan, jotta tulevaisuudessa pys‐
tytään tekemään myös uusia ja riskipitoisiakin avauksia. Maakunnalle tarpeellisten mahdollistavien
avainteknologioiden (KETs) kehittymistä ja hyödyntämispotentiaalia tulee myös tukea rahoituksella ja
hankkeilla.
Ekosysteemiajattelu tulee nähdä Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian toteuttamisen
olennaisena osana. Innovaatioiden syntyminen edellyttää uudenlaisia paikallisia ympäristöjä – ver‐
kostomaisesti ja vuorovaikutteisesti toimivia muutosherkkiä innovaatioekosysteemejä ja niissä aktii‐
visesti toimivia innovaatioalustoja. Innovaatioekosysteemi yhdistää alueen toimijat ja uutta tuottavat
prosessit yhteen. Erityisesti maakunnan yksittäiset kansalaiset ja yritykset tulee pystyä osallistamaan
toimintaan mukaan.
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Chesbrough, H. (2003). "Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology".
MYR = Maakunnan yhteistyöryhmä.
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Innovaatioalustojen kehittämisen tulee suuntautua valittuihin RIS3‐kärkiin. Innovaatioalustan ei kui‐
tenkaan välttämättä tarvitse olla fyysinen/ konkreettinen ympäristö. Työskentely voi myös perustua
verkostomaiseen toimintaan, jossa verkostotoimijoiden aktiivisten keskinäisten vuorovaikutusproses‐
sien kautta ratkotaan alueellisia haasteita ja opitaan uutta.
Älykkään erikoistumisen strategian käytännön toteuttamisessa erilaisten ihmisten ja ajatusten tör‐
mäyttämisen mahdollistaminen ja yhteisöllisyyden ruokkiminen esimerkiksi työpajoja ja ‐ryhmiä jär‐
jestämällä ja laajoille sidosryhmille sähköisiä kyselyjä tekemällä kasvattaa yhteisön joukkuehenkeä ja
”yhdessä tekemisen meininkiä” sekä antaa tunteen osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuudesta
maakunnan kehittämiseen.
Yritykset ja yrityslähtöisyys on saatava tehokkaasti mukaan Kymenlaakson TKI‐ympäristön kehittämi‐
seen, jotta toiminnan suurempi alueellinen vaikuttavuus varmistuu. Yritysnäkökulmasta RIS3‐strate‐
gian toteuttamistoimet voidaan ajatella määritettävän ja kohdennettavan erikseen suuryrityksille
sekä pk‐ että start‐up ‐yrityksille. Samat toimenpiteet eivät sovi kaikille yhtä hyvin, joten eri yritys‐
kohderyhmien odotukset ja roolit tulee ensin arvioida erikseen ja sen jälkeen määritellä toteuttamis‐
toimet niiden mukaan.
Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua aikaansaavien innovaatioalustojen ja innovaatioekosystee‐
min toiminta on monen eri tekijän ja ominaisuuden summa (kuva 8).

Kuva 8 Kymenlaakson innovaatiotoiminnan pelikenttä

RIS3‐strategian toteuttamiseen liittyy kiinteästi tarkoituksenmukaisten tulosmittareiden valinta ja nii‐
den käyttö toimenpiteiden ja mahdollisten muokkaustarpeiden seurannassa. Mittareiden käyttö
edistää arvioinnin systemaattisuutta, tukee jatkuvaa oppimisprosessia sekä antaa mahdollisuuden
kokemusten vaihtoon muiden alueiden RIS3‐strategioiden kanssa.
Strategian arvioinnissa seurataan valittuja mittareita, jotka parhaiten kuvaavat maakunnan älykkään
erikoistumisen RIS3‐strategian vaikuttavuutta. Arviointia on hyvä tehdä vuosittain, jotta tarpeelliset
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muutokset voidaan tehdä riittävän nopeasti ja joustavasti. Mittareita, joiden joukosta Kymenlaaksolle
voidaan valita tarkoituksenmukaisimmat, ovat esimerkiksi:
 strategiakärkien uusien/ start‐up ‐yritysten lukumäärä
 yritysten TKI ‐aktiivisuuden määrä
 yritysten markkinoille tuomat uudet tai uudistetut tuotteet/ palvelut tai niiden osuus liike‐
vaihdosta
 yritysten patenttien lukumäärä
 työllisyys kokonaisuutena/ sektoreittain
 viennin määrä kokonaisuutena/ sektoreittain
 innovaatioalustojen/ ‐verkostojen lukumäärä
 innovaatioalustojen/ ‐verkostojen yhteydessä toimivien yritysten lukumäärä
 yritysten ja korkea‐asteen oppilaitosten välisen yhteistyön määrä (yhteishankkeet)
 vetovoimaisuus eli alueelle houkuteltujen huippuosaajien lukumäärä (henkilöt, yritykset)
 kaikista kansainvälisistä rahoituslähteistä saatu TKI ‐rahoituksen määrä euroina
 EU:n keskitetyistä rahoitusohjelmista saatu TKI‐rahoituksen määrä euroina
 strategiakärkien mukaisten rakennerahoitusta saaneiden TKI ‐hankkeiden lukumäärä alueella
 strategiakärkien mukaisille TKI ‐hankkeille myönnetyn rahoituksen määrä rahoituslähteittäin
ja rahoittajakohtaisesti.
Kymenlaakson RIS3‐strategian toimeenpanoon ja seurantaan nimetään oma vastuuhenkilö ja asian‐
tuntijaryhmä alueen toimijoista strategiakärkikohtaisesti. Nämä RIS3‐seurantaryhmät raportoivat
maakuntatasolle. RIS3‐seurantaryhmien tehtävänä on tukea rahoittajien ja alueen toimijoiden toi‐
mintaa. Älykkäällä erikoistumisella kokonaisuutena voi olla myös oma ohjausryhmänsä, Kymenlaak‐
son RIS3‐ohjausryhmä, joka koordinoi RIS3‐seurantaryhmien toimintaa yhteisillä toimenpiteillä kuten
kansallisella ja kansainvälisellä verkostoitumisella ja hankeyhteistyöllä sekä osallistumisella S3‐fooru‐
min ja ERRINin älykkään erikoistumisen työryhmien toimintaan (kuva 9).

Kymenlaakson Liitto

Kymenlaakson älykkään erikoitumisen RIS3‐strategia 2016‐2020

38

Kuva 9 Kymenlaakson RIS3‐strategian toimeenpanon organisointi
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