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MISSIO JA VISIO

/ MISSIO 

Etelä-Karjalan innovaatiotoiminta

nojaa vahvaan korkeakoulu-

keskittymään, erilaisten toimijoiden

luovaan yhteistyöhön, rohkeisiin

kokeiluihin sekä näistä ponnistavaan

kasvuhakuiseen liiketoimintaan. 
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/ VISIO 

eKarjala 2030 on ratkaisukeskeinen, 

kokeileva ja oppiva uuden

teknologian hyödyntämisen

edelläkävijäalue.



SYKKEENÄ DIGIVOIMA
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INNOVAATIOKYSELY
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Miten päivän teemat näyttäytyvät siellä?
/ Osaamispohjainen yrittäjyys – ajankohtainen kehittämiskohde

/ Älykkäät palvelut – aliedustettu vielä vastaajien otoksessa

Vastaajaprofiili

/ Vastaajia 22 kpl, joista noin puolet vastaa TKI-toiminnasta joko oman organisaation tai 
liiketoiminta-alueen/osaston/tiedekunnan tasolla. 

/ Vastaajat edustavat erilaisia organisaatioita: suurimmat yksittäiset kategoriat pk-yritykset, sekä 
tutkimus- ja koulutussektori

/ Lähes kaikki tekevät yhteistyötä TKI-toiminnassa kansallisesti, mutta yli puolet myös 
kansainvälisesti.

Mitä ovat ajankohtaiset tarpeet?

/ Erityisesti mahdollisuuksia kokeiluihin/pilotointiin, sekä rahoitusta toivotaan.

/ Rahoitusmuodoista vastaajat ovat hyödyntäneet useimmiten BF rahoitusta tai osallistuneet 
Etelä-Karjalan liiton rahoittamiin hankkeisiin.

Yleisarvosana maakunnan TKI-toiminnalle 3,7 (asteikko 1-5) 



POIMINTOJA 
STRATEGIASTA

Osaamispohjaisen yrittäjyyden edistäminen

/ Osaamisperustaisen kasvuyrittäjyyden maakunnallinen hautomotoiminta 

järjestetään pysyväksi ja tuotteistetaan yhteistyössä alueen 

kehittämistoimijoiden kanssa. Varmistetaan hautomotoiminnan yhteys 

yrityskiihdyttämön ja muiden keskeisten kumppaneiden palveluihin.

/ Edistetään kasvukelpoisten liikeideoiden, tuloshakuisten yrittäjien ja 

sijoittajien kohtaamisia.

/ Vahvistetaan läpileikkaavasti alueen elinkeinoilmapiiriä ja yrittäjyyttä sekä 

edistetään yrittäjämäistä toimintaa.
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POIMINTOJA 
STRATEGIASTA

Älykkäät palvelut

/ Digitaalisuutta ja ohjelmisto-osaamista sekä luovaa osaamista 

hyödynnetään älykkäiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamiseen.

/ Ylläpidetään edelläkävijyyttä julkisten terveyspalveluiden tuottamisessa ja 

resurssien käytössä koskien sote-palveluketjuja ja kotiin tuotettavia 

palveluita.

/ Julkinen sektori tarjoaa aktiivisesti avointa dataa ja etsii kumppanuuksia 

palveluiden kehittämiseksi sekä luo samalla alustaa uusille liiketoiminta-

avauksille.
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INDIKAATTORIT

/ https://www.ekarjala.fi/liitto/tietopalvelu/tilastoja/elinkeinot/

/ Etelä-Karjalan liiton tietopalveluja on uudistettu: ajantasaiset 

innovaatiostrategian seurantamittarit löytyvät ”Elinkeinot ja innovaatiot” 

välilehdeltä

/ Esim. Business Finland rahoitus oli viime vuonna Etelä-Karjalassa 

asukasta kohti Suomen viidenneksi korkeimmalla tasolla. 

Innovaatiostrategian tavoitetaso on kova ja siitä jäädään kuitenkin vielä 

selvästi.
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https://www.ekarjala.fi/liitto/tietopalvelu/tilastoja/elinkeinot/


MITÄ TULOSSA?
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Syksyn EAKR haku 9.9.-17.10.2019 

/ Alueelliset painopisteet: Älykkäät palvelut ja kansainvälistymisen 

edistäminen innovaatiostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi

EU-tason verkostot ja hanketoiminta

/ Maakunnan tasolla jaettujen tarpeiden kartoitus ja EKL lisäarvo

Innovaatiostrategian päivitys

/ Strategiakausi päättyy 2021 lopussa ja päivitystä suunnitellaan 

aloitettavaksi 2020 maakuntaohjelman päivityksen yhteydessä

/ EU 2021+ ohjelmakauden asettamien vaatimusten huomioiminen ja 

sisältöjen tuominen sinne valmisteluprosessissa
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