
Kaupunkikohtaiset strategiat
innovaatioekosysteemien kehittämiseen



TAUSTOITUS
• Tavoitteena oli tunnistaa kullekin kaupungille 3-5 tavoitetta 

innovaatioekosysteemien kehittämiselle vuoteen 2027

• Tavoitteet pohjautuvat kevään 2022 aikana toteutetussa innovaatioekosysteemien 

nykytilaselvityksessä tunnistettuihin kehittämistarpeisiin sekä syksyllä 2022 

järjestetyn kaupunkikohtaisen työpajan tuloksiin. Osassa kaupungeista tavoitteet 

ja toimet saivat jo konkreettisempiakin muotoiluja, mutta osassa tavoitteet liittyvät 

ylipäätään ekosysteemitasoisen toiminnan kypsyttämiseen ja kirkastamiseen.

• Tavoitteet on muotoiltu innovaatioekosysteemien ja yleisemmin 

ekosysteemikehittämisen yleisiin periaatteisiin nojaten sekä kaupungin 

innovaatioekosysteemien nykyinen kehitys/kypsyysvaihe huomioiden.



Raahen kaupunki



RAAHEN KEHITTÄMISTARPEET JA TAVOITTEET

Korkeakouluvetoisen TKI-toiminnan 

palauttaminen kaupunkiin

VUONNA 2027

On sovittu strategisista 

korkeakoulukumppanuuksista 

seudun vahvuuksiin ja nouseviin 

osaamisaloihin liittyen. 

Säännöllisen yhteistyön 

organisointiin on luotu ja 

käyttöönotettu toimintamalli.

Osaavan työvoiman varmistaminen

VUONNA 2027

Osaamisen kehittäminen

(ml. koulutustarjonta) vastaa 

alueen ekosysteemin tarpeisiin. 

Pitovoiman ja vetovoiman kehittäminen; 

Ekosysteemityön kytkeminen vetovoima ja 

rekrytointityöhön; Viestintä nykyisen 

ekosysteemin toiminnasta ja tekijöistä

VUONNA 2027

Ekosysteemitoiminnasta 

viestitään käytännönläheisesti 

todellisiin esimerkkeihin ja 

näyttöihin perustuen.



KEHITTÄMISTARVE:
Korkeakouluvetoisen TKI-toiminnan palauttaminen kaupunkiin

VUONNA 2027 On sovittu strategisista korkeakoulukumppanuuksista seudun vahvuuksiin ja 
nouseviin osaamisaloihin liittyen. Säännöllisen yhteistyön organisointiin on luotu ja käyttöönotettu 
toimintamalli.

• Muodostetaan alueen toimijoiden kesken yhteinen ymmärrys siitä, mitkä ovat alueelliset 
vahvuudet, jotka toimivat strategisten korkeakoulukumppanuuksien lähtökohtana ja mitä 
kumppanuuksilta halutaan.

• Kartoitetaan ja tehdään näkyväksi mahdolliset, nykyiset kumppanuudet. Pitkäntähtäimen 
tavoitteena on saada alueelle korkeakoulujen toteuttamaa TKI-toimintaa ja että alueella toimivat 
yritykset hyödyntävät sitä omassa TKI-toiminnassaan.

• Pitkäjänteisen ja strategisen yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistamiseksi rakennetaan 
toimintamalli, joka tukee säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa henkilösuhteista ja 
yksittäisistä hankkeista riippumatta. Sovitaan yhteistyön resursoinnista.

• Vahvistetaan yhteistyötä moniulotteisesti: strategisella tasolla sekä asiantuntijoiden tasolla.

• Kehitetään ja kokeillaan dynaamisia ja ketteriä yhteistyömalleja korkeakoulujen kanssa, jotta 
yhteistyö on yrityksille houkuttelevaa. Korkeakoulustrategia antaa rungon toiminnalle.

• Päätöksenteon tueksi kuvataan strategisen korkeakouluyhteistyön merkitys alueen elinvoiman 
kehittymisen näkökulmasta ja korostetaan taloudellisten panosten roolia tulevaisuusinvestointeina.



KEHITTÄMISTARVE:
Osaavan työvoiman varmistaminen

VUONNA 2027 Osaamisen kehittäminen (ml. koulutustarjonta) vastaa alueen 
ekosysteemin tarpeisiin. 

• Huomioidaan osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuutta edistävissä toimissa 
ekosysteemitasoiset osaamistarpeet yksittäisten yritysten akuuttien tarpeiden 
rinnalla.

• Kartoitetaan keskeisten toimialojen osaamistarpeita tulevaisuuden kehityssuuntia 
ennakoiden.

• Keskitytään alueen vahvuuksiin ja tarpeisiin perustuvaan sekä muutaman 
tulevaisuuden alan kannalta keskeiseen koulutustarjonnan kehittämiseen kärkialoina 
(opetuksen taso ja opiskelijoilta vaadittava osaamistaso).



KEHITTÄMISTARVE:
Pitovoiman ja vetovoiman kehittäminen; Ekosysteemityön kytkeminen vetovoima ja 
rekrytointityöhön; Viestintä nykyisen ekosysteemin toiminnasta ja tekijöistä

VUONNA 2027 Ekosysteemitoiminnasta viestitään käytännönläheisesti 
todellisiin esimerkkeihin ja näyttöihin perustuen.

• Rakennetaan ekosysteemiyhteistyötä tukevaa viestintää.

• Nostetaan esille ja tarinallistetaan konkreettisia onnistumisia, jotka tuovat näkyville 
tki-yhteistyön hyötyjä erityisesti yritysten näkökulmasta.

• Määritetään ekosysteemikehittämisen tavoitteet ja pyrkimykset ja laaditaan yhteinen 
visio viestinnän tueksi.

• Tehdään viestintää koordinoidusti, määritetään koordinaatiosta vastaava taho.

• Kohdennetaan viestintää ja vuoropuhelua ekosysteemin laajentumisen näkökulmasta 
kiinnostaville toimijoille (alueen sisällä ja alueen ulkopuolella) muun muassa 
potentiaalisten investorien houkuttelemiseksi.



Lisätiedot
Sari Alajoki, projektipäällikkö

puh. 040 135 7163, sari.alajoki@raahe.fi

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen –hanke

Raahen seudun kehitys
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