
SEUTUKAUPUNKIEN 
INNOVAATIOVERKOSTON STRATEGIA 

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIEN 
KEHITTÄMISEKSI



JOHDANTO
• Seutukaupunkien elinkeinoelämä tarvitsee tuekseen toimivan 

innovaatioekosysteemin, jossa on muun muassa alueellisesti tärkeiden 
toimialojen TKI-toimintaa ja koulutusta sekä toimivat yhteydet alan verkostoihin. 
Kyseessä on kansallisesti erittäin merkittävä asia, koska seutukaupunkien 
kansainvälisesti kilpailukykyisen yritystoiminnan kasvu ja kehittyminen on koko 
Suomen kannalta tärkeä asia.

• Seutukaupunkien innovaatioekosysteemien kehittymisen tueksi on laadittu 
seutukaupunkien innovaatioverkostolle yhteinen kehittämisstrategia, jossa on 
määritelty kehittämistavoitteet ja -toimet vuoteen 2027.

• Tavoitteet ja toimet pohjautuvat seutukaupunkien innovaatioverkostolle 
järjestetyn työpajan tuloksiin. Tavoitteet on muotoiltu innovaatioekosysteemien ja 
yleisemmin ekosysteemikehittämisen yleisiin periaatteisiin nojaten huomioiden 
myös keväällä 2022 tehty selvitys seutukaupunkien innovaatioekosysteemien 
nykytilasta. Kaupunkien yhteisen strategian lisäksi on laadittu kaupunkikohtaiset 
strategiat ekosysteemikehittämiselle. 

Seutukaupunkien innovaatioverkoston 

kaupungit, jotka ovat olleet mukana 

strategiatyössä.



INNOVAATIOEKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMISEN TAHTOTILA

Seutukaupunkien innovaatioverkoston yhteinen tahtotila on vahvistaa seutukaupunkien elinkeinoelämän ja tki-
toimijoiden asemaa osana kansallista innovaatioekosysteemien kokonaisuutta. Samalla innovaatioverkoston
toiminnan kautta vahvistetaan seutukaupunkien kansallista asemaa suhteessa valtioon ja korkeakouluihin.

Innovaatioverkoston jokainen jäsen kehittää ja vie eteenpäin omia, paikallisia kehittämiskohteitaan, mutta
innovaatioverkosto vie yhteistyössä eteenpäin kaikille yhteisiä tavoitteita sekä vahvistaa jokaisen verkostoon
kuuluvan kaupungin kyvykkyyksiä kehittää toimintaa paikallisesti. 

Tavoitteiden toimeenpanossa innovaatioverkosto pyrkii aktiivisesti hyödyntämään kansallisia rahoitusinstrumentteja, 
yliopisto- ja korkeakoulusopimuksia sekä seutukaupunkien yhteistä koordinaatiotoimintaa. Myös esimerkiksi
Kuntaliiton seutukaupunkihenkilöstö on tärkeä yhteistyötaho.

TAVOITE 2027

Seutukaupunkien 

innovaatioverkosto on 

vakiintunut alusta 

seutukaupunkien väliselle 

tki-toimintaa edistävälle 

yhteistyölle. 

TAVOITE 2027

Innovaatioverkosto on 

toimillaan vahvistanut 

ekosysteemien toimintaa 

tukevan koulutuksen 

tarjontaa ja osaamisen 

kehittämistä 

seutukaupungeissa. 

TAVOITE 2027

Innovaatioverkoston kautta 

on tuotu esille 

ekosysteemitoiminnan 

konkreettisia hyötyjä ja 

tuettu alueellisten 

ekosysteemien toiminnan 

laajentumista.

Seutukaupunkeja tukeva ja uudistava innovaatioverkosto



TAVOITE 2027: Seutukaupunkien innovaatioverkosto on vakiintunut alusta
seutukaupunkien väliselle tki-toimintaa edistävälle yhteistyölle. 

TAVOITTEESEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ INNOVAATIOVERKOSTOLLE

• Kiteytetään yhteisen innovaatioverkoston rooli ja tavoitteet pitkäjänteisen yhteistyön 
näkökulmasta. Muotoillaan verkoston toimintamallit (mm. puheenjohtajuus, roolit, 
tapaamisten sykli, verkoston pitkäjänteiset tavoitteet ja konkreettiset yhteistyön muodot).

• Nimetään innovaatioverkosto-hankkeessa mukana olevista seutukaupungeista TKI-
vastuutahot ja rakennetaan niiden välille verkostoyhteistyötä.  

• Rakennetaan toimintamalli pitkäjänteistä ja pysyvää tiedonvaihtoa varten eri kaupungeista
löytyviä TKI-toimintaa tukevia palveluja koskien. 

• Tehostetaan olemassa olevien TKI-palveluiden hyödyntämistä. Tehdään näkyväksi 
innovaatioverkostoon lukeutuvista seutukaupungeista löytyvät TKI-palvelut, esimerkiksi 
yhteisen viestintäalustan avulla tai laaditaan yhteisesti kunkin omille sivustoille upotettava 
info tarjolla olevista palveluista. 



TAVOITE 2027: Innovaatioverkosto on toimillaan vahvistanut ekosysteemien 
toimintaa tukevan koulutuksen tarjontaa ja osaamisen kehittämistä 
seutukaupungeissa. 

TAVOITTEESEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ INNOVAATIOVERKOSTOLLE

• Rakennetaan kumppanuuksia ja innovaatioekosysteemejä vahvassa yhteistyössä oppi- ja 
koulutuslaitosten kanssa.

• Vahvistetaan yrityslähtöisyyttä koulutuksessa ja TKI-toiminnassa. Vahvistetaan käsitystä 
osaamisesta ja oppimisen kehittämisestä muunakin kuin tutkintoihin johtavina opintoina.

• Tehdään yhteistä vaikuttamistyötä, 

• jotta valtion ja korkeakoulujen sopimuskaudelle 2025-2028 seutukampukset kirjataan 
tehtävineen toteuttamaan yliopisto- ja korkeakoululain määräämiä seudullisia tehtäviä, 
ml. innovaatioekosysteemien rakentaminen. 

• jotta koulutustoimijoiden TKI-rahoituksen ohjauksessa huomioitaisiin seudullisuus ja 
rahoitusta kanavoituisi seutukaupunkeihin.

• Edistetään  digitaalisten opintojen ja digitaalisten innovaatioekosysteemien rakentamista. 
Kootaan ja tarjotaan digitaalisia etäkoulutuksia yhteiseen opintoportaaliin.



TAVOITE 2027: Innovaatioverkoston kautta on tuotu esille 
ekosysteemitoiminnan konkreettisia hyötyjä ja tuettu  alueellisten 
ekosysteemien toiminnan laajentumista.

TAVOITTEESEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ INNOVAATIOVERKOSTOLLE

• Jaetaan aktiivisesti kokemusta onnistuneista ja hyvistä toimintamalleista ja hanketoiminnasta 
sekä epäonnistumisista. 

• Kootaan seutukaupunkien ekosysteemit ja niiden toimintaan liittyvät hankkeet tiiviisti esille ja 
talteen.

• Kehitetään toimintamalli verkostolle toimia yritysten osallistumisen aktivoinnissa. Keskitytään 
erityisesti kasvuhalukkaiden yritysten sekä veturiyritysten tunnistamiseen ja mukaan 
saamiseen.  

• Yritysten mukaan saaminen niin, että hyödyt voidaan osoittaa jo lyhyellä tähtäimellä 
esimerkiksi Euroopan unionin tutkimusrahoituksen hyödyntämisessä. 

• Tavoitellaan seutukaupunkiohjelmaan omaa kasvusopimusta ekosysteemitoiminnalle.



Kiitos.

Kiitos!
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