
Älykäs erikoistuminen on osa EU:n innovaatiopolitiikkaa, jota maakunta 
toimijoineen  aluekehitystyössä ja EU-rahoituksessa painottavat

Euroopan komission asetusesityksen 
(2018/375 final) liitteen 4 mukaisesti 
kansallisen tai alueellisten älykkään 
erikoistumisen strategioiden hyvä hallinta 
on yksi erityistavoitekohtaisista 
mahdollistavista edellytyksistä, joka 
jäsenmaan tulee täyttää EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-
2027 alkaessa. 

Älykkään erikoistumisen strategialla 
varmistetaan, että EU:n tuki on tehokasta 
ja vaikuttavaa. 

Tiina Rajala, PPL



Miksi? 

Pohjois-Pohjanmaan älykään erikoistumisen strategia päivitettiin vuosien 2019 -2020 aikana osana valmistelua alkavaa 
uuteen ohjelmakauteen (asetusvaade, vaikutus ohjelman vaikuttavuuteen sekä hankkeille asetettaviin vaatimuksiin).

Mistä näkökulmasta?

Strategia työstettiin kansainvälistyvän toimintaympäristön näkökulmasta.   Strategiassa on tunnistettu alueen 
vahvuudet ja kehittämiskohteet. Vahvuuksilla menestytään, heikkouksia kehittämällä lisätään alueen kilpailukykyä kv
tasolla

Älykäs erikoistuminen nojautuu erityisesti alueella olemassa olevaan kansainvälisen tason osaamisen nostamiseen, 
yrityskantaan, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen yritysten ja elinkeinoelämän 
kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja rakennemuutokseen vastaamisessa. 

Haaste on myös siinä, miten EU-tason verkostot voidaan yhdistää alueen yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen.



Mistä lähtökohdista?
Strategiatyön aluksi tutkittiin, mitä haasteita Pohjois-Pohjanmaalla on innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan leviämiselle.

Miten?
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuoden 2020 
aikana. Strategialla tähdätään mm. tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin 
vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen

Mukana valmistelussa oli hallinnon ja kehitysyhteistyön edustajia, tutkijoita ja yrittäjiä.  

Kiitos kaikille työpajoihin, haastatteluihin ja muihin valmisteluun liittyviin kokouksiin osallistuneille.

Strategian työsti ja kokosi FT Gitte Meriläinen



Kehittämistyö Pohjois-Pohjanmaalla vaatii erityistä panostamista uudenlaiseen EU-tason yhteistyön ja 
ekosysteemiajattelun kehittämiseen. EU:n älykkään erikoistumisen alustat tarjoavat palveluja, joiden avulla 
voidaan kehittää alueen toimijoiden osallisuutta EU-tason verkostoissa, hankekonsortioissa sekä kehittää ja 
jakaa alueen älykkään erikoistumisen strategiaa. 

EU:n laajuisen älykkään erikoistumisen temaattiset verkostot rakentavat yhteistyötä, johon Pohjois-Pohjanmaa 
ja sen toimijat on saatava mukaan. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on määritelty ne 
toimialat, joiden verkostoihin ja rahoitusmahdollisuuksiin halutaan avata ovia, näitä ovat mm. ICT ja 
ohjelmistoala, terästeollisuus ja puutuotteiden jatkojalostaminen, puhtaat ratkaisut (ml. vähähiilinen energia) 
sekä terveys- ja hyvinvointiteknologia. 

Nykyisellä älykkään erikoistumisen S3-platformeilla on maakunnan osaamisen kannalta keskeisiä temaattisia 
verkostoja esimerkiksi terveysteknologiaan, kyberturvallisuuteen sekä elintarvike- ja biotalouteen liittyen. 
Temaattista verkostoista puuttui v. 2019 Euroopalle tärkeitä teemoja, joissa Pohjois-Pohjanmaalla on 
merkittävää osaamista, kuten langaton tietoliikenneteknologia. 

Ei puutu enää



Tarkenne tms.

Smart Specialisation partnerships
Industrial modernization

• Wireless ICT – University of Oulu

• Personalised medicine – University of Oulu

• Medical Technology –University of Oulu

• Safe and sustainable mobility –BusinessOulu, Oulu University of Applied Sciences and University of Oulu

• Advance materials for batteries – University of Oulu

• Water smart terriotories – University of Oulu

• High performance production throught 3D printing – University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute

Agri-Food

• Traceability & Big data – Oulu University of Applied Sciences

• High tech farming –Centria University of Applied Sciences, Ylivieska unit

Energy

• Geothermal energy –University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/industrial-modernisation
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/wireless-ict
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/industrial-modernisation
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/wireless-ict
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/personalised-medicine
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/medical-technology
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/safe-and-sustainable-mobility
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/advanced-materials-for-batteries
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/water-smart-territories
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/high-performance-production-through-3d-printing
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/agri-food
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/traceability-big-data
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/high-tech-farming
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/s3-energy-partnerships
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/geothermal-energy














Maakuntaohjelman 
päivitystyö on käynnissä, 
valmistuu joulukuussa 2021



Maakuntahallitus hyväksyi 
kokouksessaan 21.12.2020 
Pohjois-Pohjanmaan  Älykkään 
erikoistumisen strategian 2021-2024

Uusi ohjelmakausi ja sen rahoitettavat 
hankkeet toteuttavat sitä!

KIITOS!
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