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Päijät-Hämeen kärjet teräviksi 



ÄLYKÄSTÄ ERIKOISTUMISTA TUKEVA TIETO 

JA KUINKA PIRKANMAA ON SEN TEHNYT?



INNOVAATIOPOLITIIKKA, JOKA

1. SYVENEE… 2. JA LAAJENEE

• Erilaisia politiikka instrumentteja syntyy kiihtyvällä vauhdilla -

mitä hyödynnetään ja mihin tarkoituksiin

• Innovaatiopolitiikka levittyy muihin yhteiskunnan lohkoihin esim. 

ilmastonmuutos ja muut yhteiskunnalliset haasteet TKI-

toiminnassa 



MILLAISTA INNOVAATIOPOLITIIKKAA ROHKAISEMME, KEHITÄMME 

JA TUEMME?

SEURAAVA 
OHJELMAKAUSI mm.
• Maakuntaohjelman 

uudistus
• Älykkään erikoistumisen 

strategia
• Kansallinen TKI-tiekartta
• …..
• Green Deal
• Horizon Europe
• EAKR
• …..

Välkky Ehyt Kestävä
Saavutet

tava



TKI-tiekartta https://minedu.fi/tki-tiekartta
ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevat muut 

ajankohtaiset linjaukset ja prosessit

Tiekartassa on tunnistettu kolme 
toisiinsa liittyvää strategista 
kehittämiskohdetta: 

• osaaminen

• uusi kumppanuusmalli

• innovatiivinen julkinen sektori

Kumppanuusmalli = 
Korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten, yritysten ja 
muiden TKI-toimijoiden 
yhteistyötä on vahvistettava.

https://minedu.fi/tki-tiekartta


MIKÄ ON PIRKANMAAN TARINA –

YHTEISET MISSIOT, TEEMAT, HUIPPUTUTKIMUS VAI ….

InnoHEIS

InnoBridge
Marie

S34Growth

Kasvun ekosysteemit

AI-Hub

HANKEPILVI

• NYT?
JATKOSSA?

• Ekologinen transitio, reilu siirtymä

• Bio- ja kiertotalous

• Teollisuuden arvonluonti

• Perustutkimuksen uudet alueet: 
hyvinvoinnin huominen, 
kestäväkaupunki, pelillisyys ja 
laajennettu todellisuus, valon ja 
kuvan vallankumous

• Jotain ihan muuta…

➢Tarinaa läpäisee vastuullinen 
TKI, innovaatioportfolioajattelu 
(systeemisyys)…
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Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva

Tilannekuva on johtamisen työkalu
Innovaatiotoiminnan tilannekuva tarjoaa ajantasaista tietoa pirkanmaalaisesta 
innovaatiotoiminnasta. Tilannekuvalla seurataan innovaatioympäristön ilmiöitä, 
joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, 
ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi. 

Tilannekuva tukee alueen innovaatiopoliittista suunnittelua, päätöksentekoa ja 
päätösten toimeenpanoa. 

Tilannekuvajärjestelmä ja -toimintamalli on luotu yhdessä pirkanmaalaisten 
toimijoiden kanssa vuonna 2013. Sitä kehitetään vuosittain, tekemällä oppien, 
kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden (mm. OECD, MIT) avulla. 

Kumppaneitamme työssä ja tulkinnoissa ovat mm.:
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1. On meillä keskeisenä seurannan kohteena 

2. Tästä ei saa avoimena aluetason tietoa

3. Valtakunnallinen mittari, ei ole ollut seurannassa. 
Mutta olemme seuranneet esim. meidän 
korkeakoulujen perusrahoitusta, joka tuohon 
sisältyy.

4. On yritetty päästä kiinni, mutta alueittainen tieto on 
kiven alla. On kaivettu eri lähteistä yksityisiä 
sijoituksia yhteensä (kotim. & kv).

5. Horisontti-rahoituksesta EU-toimisto on koostanut 
Pirkanmaan tietoja. Niistä on viime vuosina ollut 
oma nostonsa. 

6. Tilannekuvassa on seurannassa korkeakoulujen 
saama yksityinen rahoitus

7. Tätä ei ole ollut. Samasta aihepiiristä seurannassa 
ulkomaisten tutkijoiden määrä korkeakouluissa ja 
ulkomaisen työvoiman määrä alueella. 

8. On indikaattoreina

9. Ei ole tarkasteltu

1. T&K-menot/BKT, % (eriteltynä yritysten ja julkisen 

sektorin menot), (Tilastokeskus) 

2. Yritysten T&K-menot kokoluokittain (Tilastokeskus) 

3. Valtion rahoitus T&K-toimintaan/BKT, % 

(Tilastokeskus) 

4. Ulkomaiset suorat sijoitukset/BKT (Tilastokeskus) 

5. Horisontti -ohjelman kautta kotiutettava EU:n TKI-

rahoitus (Business Finland EUTI) 

6. Yritysten rahoitus tutkimusorganisaatioille (yritysten 

ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö), 

(Tilastokeskus) 

7. TKI-toiminnan kansainvälisyys (Migri:n myöntämät 

oleskeluluvat asiantuntijoille ja tutkijoille) (Migri) 

8. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrä 

(Tilastokeskus)

9. Tohtoreiden osuus T&K-työntekijöistä, muutos 

(Tilastokeskus, Vipunen)

KANSALLINEN TKI -TIEKARTTA JA PIRKANMAAN 

INNOVAATIOTILANNEKUVA - MITTARIT

• TKI-tiekartta • Pirkanmaan innovaatiotilannekuva



KIITOS


