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Älykkään erikoistumisen 
strategialla tarkoitetaan 

kansallisia tai alueellisia innovaatiostrategioita,

joilla tehdään älykkäitä valintoja kilpailuedun 
luomiseksi kehittämällä alueellisia tutkimus- ja 
innovaatiovahvuuksia ja sovittamalla niitä 
liiketoiminnan tarpeisiin, jotta voidaan reagoida 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja markkinoiden 
muutoksiin systemaattisella tavalla.



MIKSI RIS3? (ÄES)

• RIS3 = Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation

• Älykkään erikoistumisen kansallinen/ 
alueellinen tutkimus- ja innovaatiostrategia (ei 
siis esim. elinkeino-, maakunta- tai 
teknologiastrategia)

• Strategia painottaa älykästä (smart), kestävää 
(sustainable) ja osallistavaa (inclusive) kasvua. 

• On kyse talouden muutosprosessista!



Ennakkoehto EAKR-rahoitukselle 
ohjelmakaudella 2014–2020, 
merkitys kasvaa uudella 
ohjelmakaudella 2021-2027

Euroopan komissio edellyttää, että jokaisella 
jäsenvaltiolla/ alueella tulee olla kansallinen/ 
alueellinen älykkään erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategia voidakseen saada Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta TKI –
toimenpiteilleen (tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimet).



RIS3-strategian kriteerit
• 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?
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Resurssitehokkaasta 
ja vähähiilisestä bio-
ja kiertotaloudesta 
energiaa, uusia 
tuotteita ja 
yritystoimintaa

https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/alykkaan-erikoistumisen-strategia

https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/alykkaan-erikoistumisen-strategia


Puurakentaminen RIS3 2016-2020
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”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 Kyamkin puurakennesuunnittelijan ja 
puumuotoilijan koulutuksen tueksi on perustettu puualan professuuri Aalto‐yliopiston 
ja Kouvolan kaupungin yhteisrahoituksena. Vertikaalista yhteistyötä tehdään  tiiviisti eri 
oppilaitosten välillä. 

Puurakentamiseen liittyen on toteutettu useita merkittäviä TKI‐hankkeita kuten 
Woodinno (2010–2013), WoodAkademy (2011–2014) ja Restoratiiviset ympäristöt‐ 
hyvinvointia 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 korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, 
yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteinen foorumi. ”



RIS3-strategian päivitys

• Kymenlaakson liiton omana työnä
• Avaintoimijoiden haastattelut (20 hlöä)
• 4 työpajaa RIS3-kärjittäin (touko-kesäkuu)
• 4 työpajaa RIS3-kärjittäin (syys-lokakuu)
• 3 sidosryhmätyöpajaa (syys-lokakuu)
• Digitaalinen sidosryhmäkysely (syys-lokakuu)
• Kaikkien sidosryhmien yhteinen RIS3-foorumi 

(marraskuu)
• Päivitetyn strategian julkaisuseminaari (1/2021)
• Kesto 1.1.2020-30.12.2020
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RIS3-strategian päivityksen
läpileikkaavat prosessit ja teemat

• Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartta

• Kymenlaakson skenaariot 2040

• Valtioneuvoston TKI-tiekartta

• Maakuntaohjelma

• Rakennerahastokausi 2021-2027

• ”Uusi normaali koronakriisin jälkeen”
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Seuraavat askeleet:

Strategiapäivityksen 3. sidosryhmätyöpaja
18.11. klo 9-12
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_Uw5cnRl_UiAqJdB-
WvZWhdNPLvD_pFKqgpE3Nj4Gx9UQVRKR0hRRjRGMFhKRFVYUTNEVVhDUkhRRC4u

Sidosryhmäkysely
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_Uw5cnRl_UiAqJdB-
WvZWmZ6vAWooDpCucKxODVNct5UME1GT1ozVjBVRE1ISDlXRVVFNkhWRk5RTC
4u

Strategian julkaisutilaisuus 1/2021
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_Uw5cnRl_UiAqJdB-WvZWhdNPLvD_pFKqgpE3Nj4Gx9UQVRKR0hRRjRGMFhKRFVYUTNEVVhDUkhRRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_Uw5cnRl_UiAqJdB-WvZWmZ6vAWooDpCucKxODVNct5UME1GT1ozVjBVRE1ISDlXRVVFNkhWRk5RTC4u



