
Kymenlaakson älykkään 
erikoistumisen strategia 2.0

Kymenlaakson innovaatiotoiminnan kiihdytyskaista 2021–2025



Älykkään erikoistumisen 
lähtökohdat

Älykäs erikoistuminen on strateginen lähestymistapa, jolla kehitetään ja 
uudistetaan elinkeinoelämää sekä vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin 
valituilla kärkialoilla. Älykkäällä erikoistumisella tavoitellaan alueiden 
osaamisperusteista taloudellista erilaistumista, joka pohjautuu alueiden omiin 
vahvuus- ja kasvualoihin sekä näihin liittyvän yritys- sekä tutkimus-, kehittämis-
ja innovaatiotoiminnan (TKI) edistämiseen. 

Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on edistää alueen kilpailukykyä 
vahvistamalla eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden vuorovaikutusta niin 
alueen sisällä kuin eri alueiden välillä. Erityisesti painotetaan alueellisen 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen ohjaamista 
yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan 
luomiseen. 



Älykkään erikoistumisen kriteerit
1. Toimintaympäristön ja markkinoiden kehityksestä nouseva kasvupotentiaali
2. Huippuosaaminen yrityksissä ja korkeakouluissa
3. Edellytykset osaamisen kehittämiseen
4. Nojautuminen alueen vahvuuksiin
5. Alueen yritysten halukkuus osallistua kehittämiseen
6. Alueen julkisten investointien kohdistuminen
7. Mahdollisuus stimuloida yksityisen sektorin investointeja
8. Mahdollisuus luoda alueelle erikoistumisesta nousevia mittakaavaetuja
9. Mahdollisuudet onnistua EU-rahoitushauissa
10. Verkostoitumispotentiaali kansainvälisesti ja kansallisesti
11. Alan ”vipuvaikutus” maakunnan muihin aloihin (imago). (Millaisella 

älykkään erikoistumisen kokonaisuudella saadaan alueen kannalta suurin 
hyöty?)



Kymenlaakson asemoituminen 
maakuntien joukossa



TKI-menojen kehitys 
Kymenlaaksossa 2010-2019

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kehitys Kymenlaaksossa sektoreittain 2010–2019. 

Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta. *Tiedot puuttuvat tai ovat salattuja 

seuraavissa sarjoissa: korkeakoulusektori vuodet 2014, 2017 ja 2018 sekä julkinen sektori vuodet 

2011, 2014, 2017 ja 2018. 



ÄES-päivitysprosessi 2020-2021

Kriittiset 
valinnat, 

kiteytykset

Toimeen-
panon ohjaus

Laaja-alainen, monitoimijainen 
viestintä ja toimeenpano EDP-

prosessissa

Laaja-alainen, 
monitoimijainen 
valmistelu EDP-

prosessissa

Teemat
ToimijatSignaalit

ToimijatSignaalit

Strategian seuranta, 
valintojen ja päivitystarpeiden jatkuva tarkistaminen 

Älykkään erikoistumisen strategian 
valmistelu ja toimeenpano pohjautuu 
vuorovaikutteiseen yrittäjyyttä edistävään 
EDP-prosessiin, jonka aikana strategian 
kriittiset valinnat kiteytetään 
toimintaympäristöstä tunnistettujen 
vahvuuksien ja perusteella ja johon 
nojautuen strategian toimeenpano 
suunnitellaan ja toteutetaan.



Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia tarjoaa maakunnan 
innovaatioekosysteemin kehittymiselle kiihdytyskaistan, jonka avulla 

Kymenlaakson innovaatioekosysteemi tuottaa kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja, 
tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen ja eri alojen 
rajapintoja läpileikkaaviin teknologioihin. Älykkään erikoistumisen ytimessä ovat 
aktiiviset kehittämishakuiset yritykset ja tutkimus- ja koulutussektorin toimijat. 
Kokeilukulttuurin ja neloskierteen periaatteet on omaksuttu luontevaksi osaksi 
innovaatio- ja kehittämistoimintaa.

Kymenlaakson älykkään 
erikoistumisen tahtotila 2025



Kymenlaakson ÄES-kärjet
Älykkään erikoistumisen strategisia kärkivalintoja strategiakaudella 2021–2025 ovat

Älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki)
Uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki)
Datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki)

Strategisten kärkivalintojen lisäksi strategiassa on tunnistettu kärkivalintoja 
läpileikkaavia, älykästä erikoistumista vahvistavia toiminnallisia tavoitteita. Nämä 
toiminnalliset tavoitteet ovat

Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen
Yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen
Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen
Palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen.



Kymenlaakson ÄES-kärjet 2021-2025



Strategian toiminalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden kautta 
parannetaan TKI-toiminnan kyvykkyyksiä, 
verkostoja ja kumppanuuksia ja 
maakunnasta löytyvää infrastruktuuria 
sekä maakunnan toimijoiden 
mahdollisuuksia innovaatioiden ja uusien 
ratkaisujen hyödyntämiseen palvelu- ja 
tuotekehityksessä.

Osaamisen kehittäminen ja vauhdittaminen
Osaamista tukevien rakenteiden vahvistaminen
Mahdollistaviin teknologioihin liittyvän osaamisen kasvattaminen
Yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen
Toimijoiden roolien tunnistaminen ja sitouttaminen
Yritysten aktivointi ja sitouttaminen innovaatioekosysteemiin
Kansainvälisten verkostojen vahvistaminen
Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen
TKI-palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen
Innovaatio- ja yhteistyöalustojen sekä muiden 
kehittämisympäristöjen vahvistaminen
Ekosysteeminen kokoaminen ja viestintä alueellisesti, kansallisesti 
ja kansainvälisesti
Palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen
TKI-toiminnan ja rahoituksen lisääminen
Julkisten hankintojen hyödyntäminen ja referenssimarkkinoiden 
luominen
Kokeilutoimintaan ja avoimeen innovaatiomalliin kannustaminen



Älykkään erikoistumisen strategian tahtotila sekä 
sisällölliset ja toiminnalliset kärjet.



Kymenlaakso älykkään erikoistumisen 
ekosysteemikuvaus*

*kehitysvaiheessa, vaatii työstämistä



Kouvola   Kotka    Hamina   Pyhtää   Virolahti   Miehikkälä 

www.kymenlaakso.fi
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