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Älykäs erikoistuminen

Euroopan unionin alueellinen innovaatiopolitiikka nojaa sille
ajatukselle, jonka mukaan kunkin alueen tulee tunnistaa ja laittaa
tärkeysjärjestykseen omat vahvuutensa, joihin alueen
kilpailukyky pitkälti nojautuu. Tällä innovaatiopolitiikalla
pyritään innovaatioiden ja sitä kautta uusien investointien
syntymiseen alueelle, kohdentamalla tutkimus- ja kehitys-
panoksia osaamisalueille, joiden on havaittu olevan alueen
vahvuuksia.
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• Keskeistä älykkäässä erikoistumisessa on ruohonjuuritasolta
lähtevä yrittäjämäinen etsiminen, jossa alueen toimijat
osallistuvat osaltaan alueen vahvuuksien ja mahdollisten
tulevaisuuden vahvuuksien etsintään ja tunnistamiseen.

• Toisena keskeisenä piirteenä älykkäässä erikoistumisessa on
aluelähtöisyys eli se perustuu paikalliseen osaamiseen,
paikallisiin resursseihin, markkinoihin sekä
ympäristötekijöihin. Tunnistettavat vahvuudet ovat yleensä
toimintoja, osaamisia tai teknologioita.

20.9.2018Samuli Aho4



Älykkään erikoistumisen mittaristo

Älykkäiden erikoistumisen mittariston tulee täyttää tiettyjä kriteerejä, jotta ne mittaavat
talouden erikoistumisen osa-alueita. Mittariston tulee olla
• saavutettavissa,
• helposti toistettavissa ja
• ymmärrettävissä.

Mittariston saavutettavuus -kriteerillä tarkoitetaan sitä, että älykkään erikoistumisen
indikaattoriin perustuvat aineistot ovat saatavissa tutkittavasta tutkimusjoukosta myös
uusinta aineistoa apuna käyttäen. Indikaattorin toistettavuuskriteerillä tarkoitetaan, sitä
että indikaattori pystytään laskemaan uudelleen samalla tavalla ja lopputulos on sama.
Indikaattorin ymmärrettävyydellä tarkoitetaan, että indikaattorilla on merkitys, joka
kuvaa tutkittavaa kohdetta.
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Indikaattorit voidaan jakaa EU:n mukaan

• resurssi-indikaattoreihin,
• tulosindikaattoreihin ja
• konteksti-indikaattoreihin.

Resurssi-indikaattorit mittaavat maakunnan painopistealueisiin
kohdistettuja panostuksia. Tulosindikaattorit tarjoavat osaltaan
tietoa mitattavissa olevasta painopistealueesta suhteessa
asetettuihin tavoitteisin ja konteksti-indikaattoreilla voidaan
kuvata alueen kilpailukykyä ja alueen innovaatio-järjestelmän
kehitystä laajemmasta näkökulmasta.

20.9.2018Samuli Aho6



Satakunnan älykkään erikoistumisen mittaristo koostui
seuraavista aihealueista:
• biotalous
• ICT-alat
• elintarvikeketju
• energiatalous:
– energian tuotanto
– energiatehokkuus
– uusiutuva energia

• ihmiskeskeiset ratkaisut
• meriteollisuus

• valmistava teollisuus
• elämystalous
• vesien turvallisuus
• innovatiivisuus
• väestö, työmarkkinat ja
huoltosuhde
• yrittäjyys
• avoimuus
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Mittariston tarkoitus

• Helpottaa älykkään erikoistumisen tavoitteiden saavuttamisen
seuraamista ja arviointia

• Indikaattorit pyrkivät antamaan monipuolisen kuvan alueen
kehityksestä älykkään erikoistumisen painopisteiden osalta
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Esimerkkejä konteksti-indikaattoreista
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Satakunnan väestö väheni 5,2 prosenttia ajanjaksolla 2000-2017. Samana ajanjaksona
ikäryhmä 0-14 –v. väheni 16,5 prosenttia ja ikäryhmä 15-64 –v. väheni
14,9 prosenttia, toisaalta ikäryhmä 65 ja sitä vanhemmat
kasvoi 42,6 prosenttia.  Lähde: Tilastokeskus
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Lähde:  Tilastokeskus



Satakunnan väestön muutoksen osatekijät

(syntyvyys – kuolleisuuden) + kokonaisnettomuutto,
jossa
• kokonaisnettomuutto = maan sisäinen nettomuutto + maan

ulkoinen nettomuutto
• maan sisäinen nettomuutto = alueelle muualta maasta tuleva

muuttoliike – alueelta muualle maahan lähtevä muuttoliike
• maan ulkoinen nettomuutto = alueelle muusta valtiosta tuleva

muuttoliike – alueelta muuhun valtioon lähtevä
muuttoliike
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Lähde: Tilastokeskus
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Lähde: Tilastokeskus
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Lähde: Tilastokeskus
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Lähde: Tilastokeskus



Huoltosuhde

• Huoltosuhteella mitataan tilastoidun työvoiman ulkopuolella
olevien määrän suhdetta varsinaiseen työvoimaan.
Huoltosuhteita on kahden tyyppisiä, on olemassa väestöllinen
huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde.

• Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan kuinka paljon alle
15 vuotiaita ja 65 ja sitä vanhempia on suhteessa kutakin 15-64
vuotiasta kohti.

• Taloudellisessa huoltosuhteella tarkoitetaan taas kuinka
paljon on ei-työllisiä ja työvoiman ulkopuolella olevia
suhteessa kutakin työllistä kohti.
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Lähde: Tilastokeskus



Esimerkki resurssi-indikaattorista
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Taulukko 1. Satakunnan ja koko maan kulttuuritarjonnan vertailua
asukaslukuun nähden vuonna 2016.

Satakunta Koko maa

Tanssin aluekeskukset 221 740 asukasta kohti 1,00 0,28

Elokuvakeskukset 221 740 asukasta kohti 1,00 0,44
Tiemuseokohteet 55 435 asukasta kohti 1,00 0,55
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt 2 672 asukasta kohti 1,00 0,61

Päätoimisesti hoidetut museot (kokomaan luvussa
Ahvenanmaa ei mukana) 24 638 asukasta kohti 1,00 0,69

Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset 221 740
asukasta kohti 1,00 0,77

Kulttuurirakennukset 2 310 asukasta kohti 1,00 0,86

Elokuvasalit 15 839 asukasta kohti 1,00 0,90
Kulttuurialan vapaan sivistystyön oppilaitokset 18
478 asukasta kohti 1,00 0,94

Kiinteät muinaisjäännökset 168 asukasta kohti 1,00 0,97

Satakunta Koko maa

Kulttuurialan tutkintoon johtavan koulutuksen
oppilaitokset 44 348 asukasta kohti 1,00 1,02

Esineet museokokoelmissa (koko maan luvussa
Ahvenanmaa ei mukana) asukasta kohti 0,90 0,99

Valtionosuusorkesterit 221 740 asukasta kohti 1,00 1,13
Kuvat museokokoelmissa (koko maan luvussa
Ahvenanmaa ei mukana) asukasta kohti 3,58 4,11

Teokset taidemuseoissa (Ahvenanmaa ei mukana) 20
asukasta kohti 1,00 1,43

Kulttuuritapahtumat 110 870 asukasta kohti 1,00 1,65
Perinnelaivat 110 870 asukasta kohti 1,00 1,85
Rakennussuojelulailla ja lailla rakennusperinnön
suojelusta suojellut kohteet 31 677 asukasta kohti 1,00 4,35

Asetuksen nojalla suojellut valtion omistamat
rakennukset 31 677 asukasta kohti 1,00 4,68

Näytteet luonnontieteellisissä museoissa (koko maan
luvussa Ahvenanmaa ei mukana) 6 asukasta kohti 1,00 25,00

Lähde: Tilastokeskus

Elämystalous



• Muita esimerkkejä resurssi-indikaattoreista on mm. henkilöstö,
ja toimipaikat
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Esimerkki tulosindikaattorista
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Käytettyjä tulosindikaattoreita laskettaessa sähkönkäytön
tehokkuutta eri teollisuudenaloilla ovat mm.
• sähkönkulutus/liikevaihto
• sähkönkulutus/jalostusarvo
• sähkönkulutus/henkilöstö
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Käytettyjä lähdeaineistoja indikaattorien teossa

• Tilastokeskuksen StatFin, kunnittaiset toimipaikkatilastot,
elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastot ja
toimialoittainen yritystietopalvelu.

• Energiateollisuus ry
• Energiaviraston sähköntuottajien syöttötariffirekisteri

Satu
• Suomen tulli
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Satakunnan indikaattorit

• Satakuntaan luodut indikaattorit löytyvät
kokonaisuudessaan osoitteesta:

• http://www.satamittari.fi/%C3%A4lyk%C3%A4s-
erikoistuminen
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Indikaattorit Suomessa

• Maakuntien eteneminen älykkään erikoistumisen saralla
epätasaista. Osa maakunnista on jo pitkällä, osa vielä
lähtötelineissä.

• Tämä näkyy myös monitoroinnissa. Joillakin maakunnilla
indikaattoreita on hyvin vähän, osalla on käytössään
laaja indikaattoristo.

• Mitattavia aiheita ei tyypillisesti ole linkitetty yhteen
maakunnan älykkään erikoistumisen teemojen kanssa.

• Satakunnan lisäksi Etelä-Savossa luotu tilastotietoa ja
indikaattoreita tarjoava tietopalvelu.
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Indikaattorit kansainvälisesti

• Kansainvälisesti tilanne vaikuttaa vielä
keskeneräisemmältä. Älykkään erikoistumisen
strategialle ei juuri ole indikaattoreita asetettu. Mietitään
vielä asian ratkaisutapoja, viitataan aiemmin luotuihin
mittareihin, luodaan muutama uusi indikaattori, tai
mahdollisesti oma, laajempi porttaali.

• Poikkeuksena pääsääntöön tekee Wales, jossa on luotu
tekoälyyn pohjautuva ratkaisu. Tämä ratkaisee myös
indikaattoriston reaaliaikaisuusongelman.
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Indikaattoreiden tarkempi tarkastelu

• Kansallisten ja kansainvälisten monitorointiratkaisujen
benchmarkkauksesta löydät tarkemmin Älykkäästi
erikoituva Satakunta – Yhteistyöllä kohti kestävää
menestystä dokumentista. Linkki dokumenttiin löytyy
osoitteesta:
http://www.satamittari.fi/lis%C3%A4materiaalia
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KIITOS MIELENKIINNOSTA!


