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Kasvuportfolio 2.0

Työn tavoitteet ja toteutusperiaatteet
TYÖN TAVOITTEET
Työllä on kaksi päätavoitetta:
1.
2.

Luodaan osallistava toimintatapa Suomelle merkittävien
liiketoiminnallisten kasvumahdollisuuksien tunnistamiseksi
Tuotetaan asiantuntijatyöhän perustuva näkemys
lupaavimmista kasvumahdollisuuksista valintojen tueksi.

TOTEUTUSPERIAATTEET
• Perustuu laajaan aineistotarkasteluun ja
asiantuntijanäkemyksiin
• Tunnistetaan korkean arvonluonnin ja tuottavuuden
liiketoiminnallisia kasvumahdollisuuksia
• Perustuvat markkina-murrosten sekä yhteiskunnallisten
muutosten ja shokkien ennakointiin

Työn muita tavoitteita on:

• Kasvuvaikuttavuus syntyy 5-10 v aikajänteellä

1.

Tuotetaan tietopohjaa yksityisen ja julkisen sektorin
vuoropuhelulle ja yhteisille valinnoille

• Kohteena kasvumahdollisuudet, joissa julkisella toiminnalla
on tärkeä rooli

2.

Tuetaan TKI-politiikan toimeenpanoa sekä arvovalintojen
pohjalta tehtävää päätöksentekoa

• Huomioidaan kasvumahdollisuuksien taloudellinen ja
yhteiskunnallinen merkityksellisyys Suomelle
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Kasvuportfolio 2.0

Prosessin vaiheistus ja sisältö
HANKKEEN OHJAUS JA KOKONAISHALLINTA
Hankkeen
projektointi &
onnistumisen
edellytykset

1

Hankkeen
tavoitteiden
kirkastaminen
o Tulosten
hyödyntäminen
o Osa-alue-kohtaiset
kehittämistavoitteet
o Osallistettavien
asiantuntijoiden ja
asiantuntijaorganisaatioiden
tunnistaminen ja
sitouttaminen
o Työn vaiheistus ja
aikataulutus,
käytettävän
materiaalin,
osallistujien ja
organisoitumisen
vahvistaminen

Ennakointi ja kasvumahdollisuuksien tunnistaminen
Potentiaalisten
kasvumahdollisuuksien
tunnistamistoiminnan ja entrykriteerien kehittäminen

o

2

Toimintamallin päivitys

Yhteisen tulevaisuusnäkemyksen kautta
kasvuteemojen ja mahdollisuuksien päivitys

Kasvuportfolio 2.0 toteutus

Kasvumahdollisuuksien kuvausten rikastaminen
Kasvukorttien rakenteen ja työstämistavan
tarkastaminen sekä osallistamistavan kehittäminen

3

Kasvumahdollisuuksien kuvausten tekeminen
sekä jalostaminen asiantuntijatahojen toimesta

Potentiaalisuuden ja merkittävyyden arviointi sekä kasvuportfolion 2.0:n muodostaminen
Arvioinnin toteutuksen suunnittelu ja valmistelut sekä vaikuttavuusarvioinnin kriteerien ja
logiikan kehittäminen.
Arvioinnin kehittäminen kasvumahdollisuuksien keskinäisestä skaala-vertailusta kohti
kvantitatiivista arviota näiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

4

Kasvumahdollisuuksien arviointi, sekä
kasvuportfolion 2.0 muodostaminen

Potentiaalisiksi arvioitujen kasvumahdollisuuksien jatkokehitystoimenpiteistä sopiminen

Ohry

Ohry

Kick-off

Tavoitteet & toteutustapa,
Entry -kriteerit

10.2.

3.3.

25.3.

PK

PK

PK

helmikuu

WS1 2.4.

Potentiaalisimpia kasvumahdollisuuksia
koskevien kehitysvisioiden ja roolitettujen
jatkotoimenpiteiden muodostamisen
toimintamalli

Ohry

Näkökulmat Ennakointi
kasvuaihioista
- tiimi

Kuvatut kasvumahdollisuudet

Kasvumahdollisuuskohtaiset
LOGE keskustelut

maaliskuu

huhtikuu

29.4.
PK

Ohry

Teams

Kasvukorttien Arvioinnin
kuvaukset infotilaisuudet

20.5.
PK

Ohry

Loppuyhteenveto

Kasvumahdollisuuksien
arviointi

toukokuu

kesäkuu

2020
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Kasvuportfolio 2.0

Kasvumahdollisuustarkastelun vaiheet

1

2

3

4

Kasvumahdollisuuksien
tunnistaminen ja valinta
tarkasteluun

Asiantuntijoiden laatimat
kuvaukset kasvumahdollisuuksista

Kasvumahdollisuuksien
potentiaalisuuden ja
merkittävyyden arviointi

Potentiaalisimpien
kasvumahdollisuuksien
kehitysvisiot ja toimenpiteet

Laaja aineistotarkastelu ja tarkentavat
keskustelut ennakointiasiantuntijoiden
kanssa. Valintakriteerit:
• Vastaa merkittävään
markkinatarpeeseen
• Sopii Suomen vahvuuksille
• Sopii julkisen sektorin roolille
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

Asiantuntijakuvausten sisältö:
• Yleiskuvaus (sis. alatason ratkaisut)
• Kuvaus sopivuudesta ja
potentiaalisuudesta Suomelle
• Kuvaus markkinapotentiaalista
• Kuvaus onnistumisen edellytyksistä
ja ajoituksesta

Kasvumahdollisuuksien
potentiaalisuuden arviointi
perustuen markkinapotentiaalin ja
Suomen kilpailukyvyn arviointiin.
Lisäksi potentiaalisimmiksi
arvioitujen kasvumahdollisuuksien
yhteiskunnallisen merkittävyyden
arviointi Suomen näkökulmasta

• Yhteisen vision ja vaiheistettujen
tavoitteiden muodostaminen
tärkeimmille kasvumahdollisuuksille
• Kehitystoimenpiteiden priorisointi
sekä näiden roolittaminen eri
toimijoiden osalta

8.9.2020
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Kasvuportfolio 2.0 – VAIHE 1: Kasvumahdollisuuksien tunnistaminen ja valinta tarkasteluun

Toteutustapa: aineistotarkastelu, ennakointitiimi ja
tunnistamisen viitekehys

Kasvumahdollisuuksien tunnistaminen perustuu aineistotarkastelun ja laajasti osallistavaan vuoropuheluun ennakointiasiantuntijoiden kanssa.
Aineistotarkastelussa on hyödynnetty viime aikaisia kansainvälisiä ja kansallisia ennakointiaineistoja (n. 150 kpl).
Ennakointiasiantuntijatiimin alun14 jäsentä laajentui 25 henkilöksi kattaen seuraavat organisaatiot: Valtioneuvoston kanslia,
Tulevaisuusvaliokunta, TEM, Sitra, OPH/Osaamisen ennakointifoorumi, Business Finland, VTT, Suomen Akatemia, Kuntaliitto, KEHAkeskus, ELY-keskus, Clic Innovation, Uudenmaan liitto ja Turun yliopisto.
Vaiheen 1 viitekehys kasvumahdollisuuksien tunnistamiselle

Kasvumahdollisuuksien tunnistamisen vaiheet:
-

Aineistokoonti ja aineistotarkastelu (ekosysteemitason
kokonaisuuksien tunnistaminen)

-

Viitekehys (yhteiskehittäminen ennakointitiimin kanssa)

-

Ennakointitiimin työpaja sekä alasegmenttikohtaiset
tarkastelut (kasvumahdollisuuslistauksen kriittinen analyysi,
lisäykset, muutokset ja kokonaisjäsentely)

-

Viikoittaiset ryhmäkeskustelut ennakointitiimi ja
Kasvuportfolio –projektin ohjausryhmä (kasvumahdollisuuslistauksen vaiheittainen kommentointi ja päivitystarpeet)
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Kasvuportfolio 2.0 – VAIHE 2: Asiantuntijoiden laatimat kuvaukset kasvumahdollisuuksista

Toteutustapa: asiantuntijoiden osallistuminen
kasvumahdollisuuksien muodostamiseen ja kuvauksiin
1

2
Asiantuntijoiden
tunnistaminen

 Asiantuntijoiden tunnistaminen
kasvumahdollisuuksia tarkentaviin
ala-segmenttikohtaisiin
keskusteluihin
 Kutsut 250 asiantuntijalle, jotka
edustivat yli 50 eri organisaatiota ja
joista 36% edusti elinkeinoelämää /
yrityksiä.
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Alasegmenttikohtaiset
keskustelut

 Virtuaalikeskustelut (15 kpl), joissa
pienemmän asiantuntijaryhmän
tarkempi alasegmenttikohtainen
tarkastelu.
 Keskusteluiden yhdessä muokattiin
kasvumahdollisuuksien jaottelua,
tarkennettiin nimiä ja sisällöllistä
laajuutta.

Kasvumahdollisuuskohtaiset
keskustelut ja kuvausten
muodostaminen
 Yksittäisten kasvumahdollisuuksien
kuvauksien tekemiseen kutsuttiin
yhteensä n. 230 asiantuntijaa.
 Asiantuntijat osallistuivat yhteisiin
virtuaalikeskusteluihin tai kirjasivat
näkemyksensä kasvumahdollisuuden
kuvausdokumenttiin.

8.9.2020
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Kasvuportfolio 2.0 VAIHE 2: Asiantuntijoiden muodostamat kasvumahdollisuudet

Listaus tunnistetuista Suomelle lupaavista tulevaisuuden
kasvumahdollisuuksista
PUHDAS JA TERVEELLINEN
ELINYMPÄRISTÖ
Fokus globaalien, ympäristön tilaan ja luonnonvarojen
käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Luonnon monimuotoisuutta tukeva maankäyttö ja
ruokatuotanto
• Maankäytön monimuotoisuutta tukevat ratkaisut ja
innovaatiot
• llmastoviisas, älykäs maatalous
• Terveellinen, turvallinen ruokaketju
Kestävä ja turvallinen energiajärjestelmä
• Uusiutuvat energiamuodot
• Joustavat energiajärjestelmät ja varastointi
• Ydinvoimaturvallisuus ja ydinjätehuolto
Luonnonvarojen kestävä käyttö
• Puhdas ilmanlaatu
• Puhtaan veden tuotanto
• Jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen
• Luonnonvarojen ja materiaalien täyskierto
• Kestävä jätteenkäsittely
• Mineraalitalous
• Metsätalouden uusiutuminen

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

ARVONLUONNIN UUDET MUODOT

TOIMIVA, HYVINVOIVA YHTEISKUNTA

Fokus elinkeinoelämään liittyvien rakenteiden, toimintatapojen
ja prosessien sekä tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä ja
uudistamisessa.

Fokus kansalaisten ja siten koko yhteiskunnan hyvinvointia
ylläpitävien ja edistävien yhteiskuntarakenteiden sekä
palveluiden vastuullisessa kehittämisessä ja uudistamisessa.

Digitalisaatio ja mahdollistavat teknologiat
•
Data- ja alustatalouden uudet toimintamuodot
•
Mahdollistavien teknologioiden uudenlaiset
soveltamistavat
Tulevaisuuden johtamismallit
•
Hajautetun ja luovan työn johtaminen
Elämyksellisyys ja asiakaskokemus
•
Elämyksellisyyttä ja asiakaskokemusta parantavat
ratkaisut

Toimiva infrastruktuuri
• Rakennettu ympäristö
• Turvalliset ja toimivat tietoverkot
Uudet liikkumisen ja logistiikan muodot
• Älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät
• Tulevaisuuden logistiikka
• Kestävä ja älykäs liikkuminen
Terveyden ja lääketieteen sovellukset
• Terveysteknologiset innovaatiot
• Lääkekehitys
• Yksilöllistetyt hoitomuodot
Kestävä hyvinvointi
• Innovatiiviset oppimisratkaisut
• Yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät
palvelut ja ratkaisut

8.9.2020
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Kasvuportfolio 2.0 - VAIHE 2: Asiantuntijoiden laatimat kuvaukset kasvumahdollisuuksista

Kasvumahdollisuuskuvausten sisältö

1. Yleiskuvaus ja tarkemman tason ratkaisut
 Mistä kasvumahdollisuudessa on kyse ja millaisia tarkemman tason keihäänkärkiä / ratkaisuja se sisältää?
 Mitkä muutosvoimat vaikuttavat ja miten ne vaikuttavat kasvumahdollisuuteen

2. Markkinapotentiaali
 Millaisia markkinatarpeita kasvumahdollisuus ratkaisee, miten kysyntä ja arvonluonti muodostuu ja mitkä on
markkinan kattavuus / kohdemarkkinat?

3. Sopivuus ja potentiaalisuus Suomelle
 Miksi juuri Suomella on edellytykset tuottaa maailmanluokan ratkaisuja kyseiseen mahdollisuuteen liittyen?
 Mistä kasvumahdollisuuden yhteiskunnallinen vaikuttavuus muodostuu Suomelle?

4. Onnistumisen edellytykset ja aikajänne

Asiantuntijoiden laatimat
kuvaukset kasvumahdollisuuksista

 Mitä tarvitaan kasvumahdollisuuden läpimurtoon ja mitkä ovat suurimmat riskit?
 Mikä on läpimurron oletettu ajoitus (2-3v … 4-5v … 5+ v)
 Julkisen toimijan potentiaalinen rooli mahdollistajana / nopeuttajana
 Mitkä ovat kasvumahdollisuuden keskeiset ristikkäisvaikutukset muihin kasvumahdollisuuksiin?

Asiantuntijoiden muodostamat kasvumahdollisuuskuvaukset löytyvät erillisenä liitteenä

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Kasvuportfolio 2.0 – VAIHE 3: Kasvumahdollisuuksien potentiaalisuuden ja merkityksen arviointi

Arviointikyselyn toteutus

Kasvuportfolio 2.0 -hankkeen kasvumahdollisuuksien arviointiprossissa
asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan yhteensä 27 kasvumahdollisuutta, joista
kustakin oli laadittu kuvaus arvioinnin taustaksi.

Arviointikyselyihin vastanneiden
jakautuminen toimijaryhmittäin

Arviointiprosessi koostui kolmesta eri kyselystä, joissa kasvumahdollisuudet oli jaettu
kolmeen teemaan:
1. Puhdas ja terveellinen elinympäristö
2. Arvonluonnin uudet muodot
3. Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta
Kutsu kasvumahdollisuuksien arviointiin kuhunkin kolmeen kyselyyn lähetettiin
374:lle asiantuntijalle. Vastausten määrä jakautui kyselyittäin seuraavasti:
1. Puhdas ja terveellinen elinympäristö = 98 asiantuntijaa
2. Arvonluonnin uudet muodot = 73 asiantuntijaa
3. Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta = 72 asiantuntijaa
Jokaista kasvumahdollisuutta arvioitiin markkinapotentiaalin, Suomen
kilpailukyvyn sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmasta. Arvioinnissa
käytettiin skaalaa 1-5, minkä lisäksi arvioitsijoilta pyydettiin sanallisia kommentteja ja
perusteluja sille, mihin kasvumahdollisuuksiin liittyy heidän mielestään suurin
markkinapotentiaali ja yhteiskunnallinen merkittävyys ja minkä
kasvumahdollisuuksien kohdalla erityisesti Suomella on heidän mielestään hyvät
edellytykset menestyä kansainvälisesti.
Arviointikyselyihin saatujen vastausten määrä yhteensä 243
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Kasvuportfolio 2.0 – VAIHE 3: Kasvumahdollisuuksien potentiaalisuuden ja merkityksen arviointi

Arvioinnissa käytettävät näkökulmat
MARKKINAPOTENTIAALI

SUOMEN KILPAILUKYKY

YHTEISKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS

Markkinatarpeen merkittävyys ja
markkina-alueen laajuus

Yritysten
kilpailukyky

Taloudellinen kestävyys

Markkinatarpeen merkittävyys globaalien
haasteiden ratkaisemisessa

Yritysten ainutlaatuiset kilpailukykytekijät
ja erityisosaamiset

Markkina-alueen laajuus

Yrityskentän laajuus

Markkinan kypsyys ja
markkinatarpeen pysyvyys

Toimintaympäristön
kilpailukyky

Elinkeinoelämän ja –rakenteen uudistuminen

Markkinan kypsyys

Linkittyminen kansainvälisiin arvonluontiverkostoihin

Ekologinen kestävyys

Markkinatarpeen pysyvyys

Yritysten ja rahoittajien investointihalukkuus

Tuottavuus
Vienti
Työllisyys

Ilmastonmuutos/hiilineutraalisuus
Luonnon monimuotoisuus
Tutkimus- ja osaamispohja
Kokeilu- ja pilottiympäristöt

Vesistönkuormitus / Itämeri
Sosiaalinen kestävyys

Sääntelyn Innovaatiomyönteisyys

Hyvinvointi ja terveys

Suomen erityisvahvuudet
(raaka-aineet, infrastruktuuri yms.)

Tasa-arvoisuus ja
vaurauden tasainen jakautuminen
8.9.2020
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Kasvuportfolio 2.0 – VAIHE 3: Kasvumahdollisuuksien potentiaalisuuden ja merkityksen arviointi

Yhteenveto arvioinnin tuloksista näkökulmittain

Markkinapotentiaaliltaan merkittävimmät kasvumahdollisuudet linkittyvät energiasektorin murrokseen, yhteiskunnan
vihertymiseen ja digitalisoitumiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (ml. puhdas ilma, vesi ja ruoka).
Markkinapotentiaali

Kysyntää on erityisesti uusiutuville energiamuodoille, joustaville energiajärjestelmille ja varastoinnille sekä puhtaan veden tuotannolle. Puhdas
ilma, vesi ja ruoka ovat elämän perusedellytyksiä. Energiantuotannon, puhtaan veden tuotannon, jätevesien käsittelyn sekä ruoan tuotannon
kysymykset on ratkaistava samanaikaisesti kestävällä tavalla. Tarve kestäville ja älykkäille ratkaisuille on erityisen suurta merkittävimmillä
väestön kasvun alueilla kuten Afrikassa ja Aasiassa, mutta myös muualla maailmassa, enenevissä määrin myös Suomessa. Ratkaisuja
tarvitaan monenlaisiin tilanteisiin ja tarpeisin, joten ratkaisujen tulee skaalautua monella eri tavalla ja tasolla.
Data- ja alustatalouden uudet toimintamuodot sekä mahdollistavien teknologioiden uudenlaiset soveltamistavat ovat keskeisiä mahdollistajia
uusien kasvualueiden, toimintatapojen ja innovaatioiden syntymiselle. Suomessa on vahvaa kiinnostusta teknologian ja datan entistä
suuremmalle hyödyntämiselle erityisesti terveyspalveluissa.

Suomen kilpailukykytekijät tukevat merkittävän liiketoiminnan kehittämistä useimmilla kasvumahdollisuusalueilla.
Suomen
kilpailukyky

Suomella on jo entuudestaan kansainvälisesti vahvoja toimialoja kuten metsätalous, tietoverkot ja akkuteollisuus, joihin tulee edelleen
panostaa. Suomella on kiinnostavaa osaamista ja ratkaisuja tarjolla korkeaa potentiaalia omaavilla kasvumahdollisuusalueilla. Vahva
teknologinen osaamisemme ja innovaatioihin perustuva toiminta vahvuusaloillamme (metsä, ruoka, vesi, ilma) luo merkittävää lisäarvoa.
Monet kasvumahdollisuusalueet ovat hyvin laajoja ja kilpailtuja. Kiinnostavimmat kasvumahdollisuudet löytyvät usein kahden tai useamman
kasvumahdollisuuden yhtymäkohdista. Data- ja alustatalouden muutos muuttaa merkittävästi liiketoimintaympäristöä ja vaikuttavat
kilpailukykytekijöihin. Vahva kytkeytyminen yli toimialarajojen on yksi suurimmista kansainvälisen kasvun ja menestyksen ajureista.

Usealla kasvumahdollisuudella on huomattava yhteiskunnallinen merkitys Suomelle. Suurien globaalien haasteiden
Yhteiskunnallinen
merkittävyys

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

ratkaiseminen kestävästi on hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan kannalta keskeistä. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden lisäksi
yhteiskuntien tulee varautua muuttavan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin (mm. väestön ikääntyminen). Tuottavuuden kehittämisen
sekä elinkeinoelämän ja –rakenteen uudistamisen kannalta keskeisiä ovat älykkään infrastruktuurin ja sen ympärille kehittyvien palveluiden
mahdollistavat turvalliset ja toimivat tietoverkot, data- ja alustatalous sekä mahdollistavien teknologioiden hyödyntäminen. Näillä aloilla on
myös merkittävää vientipotentiaalia (mm. ympäristö- ja terveysteknologiset innovaatiot). Ekologisesti merkittävimpiä kasvumahdollisuuksia
ovat energiaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja maankäyttöön liittyvät alat. Sosiaalisen kestävyyden kannalta merkittävimpiä
kasvumahdollisuuksia ovat terveyteen (ruoka, ilma, yksilölliset terveyspalvelut) ja oppimiseen liittyvät mahdollisuudet.
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Kasvuportfolio 2.0 – VAIHE 3: Kasvumahdollisuuksien potentiaalisuuden ja merkityksen arviointi

Kokonaiskuva arvioinnin tuloksista
Kasvumahdollisuudet listattuna kokonaisarvioinnin suuruuden
mukaisessa järjestyksessä (kolmen näkökulman keskiarvo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Uusiutuvat energiamuodot
Turvalliset ja toimivat tietoverkot
Mahdollistavien teknologioiden uudenlaiset soveltamistavat
Puhtaan veden tuotanto
Joustavat energiajärjestelmät ja varastointi
Jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen
Metsätalouden uusiutuminen
Terveysteknologiset innovaatiot
Puhdas ilmanlaatu
Data- ja alustatalouden uudet toimintamuodot
Terveellinen, turvallinen ruokaketju
Kestävä jätteenkäsittely
Luonnonvarojen ja materiaalien täyskierto
Lääkekehitys
Innovatiiviset oppimisratkaisut
Älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät
llmastoviisas, älykäs maatalous
Rakennettu ympäristö
Tulevaisuuden logistiikka
Kestävä ja älykäs liikkuminen
Mineraalitalous
Ydinvoimaturvallisuus ja ydinjätehuolto
Yksilöllistetyt hoitomuodot
Elämyksellisyyttä ja asiakaskokemusta parantavat ratkaisut
Hajautetun ja luovan työn johtaminen
Yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät palvelut ja ratkaisut
Maankäytön monimuotoisuutta tukevat ratkaisut ja innovaatiot

4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2

Markkinapotentiaali1)

Suomen
kilpailukyky2)

Yhteiskunnallinen
merkittävyys3)

4,4
4,2
4,2
4,4
4,1
4,1
3,8
4,2
4,1
4,2
3,9
3,9
3,7
4,1
3,7
3,7
3,8
3,7
3,8
3,7
3,7
3,6
3,6
3,8
3,6
3,4
3,4

3,6
3,9
3,6
3,6
3,6
3,5
3,9
3,6
3,5
3,3
3,5
3,3
3,2
3,3
3,4
3,2
3,0
3,1
3,1
3,1
3,3
3,4
3,2
3,0
2,8
3,0
2,8

4,0
3,7
3,9
3,7
3,9
3,9
3,8
3,6
3,7
3,8
3,7
3,8
3,9
3,3
3,5
3,7
3,7
3,6
3,5
3,7
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5

Oheinen listaus kuvaa kasvumahdollisuuksien
potentiaalisuutta kvantitatiivisen arvioinnin pohjalta.
Nämä tulokset ovat suuntaa antavia ja tukevat tehtäviä
päätöksiä kasvumahdollisuuksien edistämisestä.
On hyvä huomioida, että numeerisessa arvioinnissa
korkeimmat keskiarvot saavuttaneet mahdollisuudet
eivät välttämättä kuvasta niitä mahdollisuuksia, jotka
eniten hyötyisivät julkisen toimijan toimista.
Tämän vuoksi päätöksenteossa on tärkeää huomioida
myös arvioinnissa koottu kvalitatiivinen aineisto sekä
toimintakentältä tulevat signaalit.

Kasvumahdollisuuksia on arvioitu yllä eri arviointinäkökulmista tarkastelemalla kunkin arviointinäkökulman eri arviointikriteerien painottamatonta keskiarvoa. 1) Keskiarvo markkinapotentiaalin arviointinäkökulmista (markkinatarpeen merkittävyys, laajuus, kypsyys ja markkinan kypsyys), 2)
Keskiarvo Suomen kilpailukyvyn eri osa-alueiden arviointinäkökulmista (yritysten ja toimintaympäristön kilpailukyky), 3) Keskiarvo yhteiskunnallisen merkittävyyden eri osa-alueiden arviointinäkökulmista (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys)
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Markkinapotentiaali
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Kaikkien tarkasteltavien kasvumahdollisuuksien markkina-alue on
vähintään Euroopan laajuinen ja markkinatarpeen merkittävyys
kohtalainen
5,0

Data- ja alustatalouden uudet
toimintamuodot
Mahdollistavien teknologioiden
uudenlaiset soveltamistavat

Markkina-alueen
laajuus

Markkinatarpeen
merkittävyys

4,5

4,0

5 = erittäin merkittävä
4 = merkittävä
3 = kohtalainen
2 = vähäinen
1 = ei merkitystä

Markkina-alueen laajuus

5 = Globaali
4 = Useampi manner
3 = Eurooppa
2 = Pohjoismaat
1 = Suomi

Lääkekehitys
Puhdas ilmanlaatu

Tulevaisuuden Jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen
logistiikka

Innovatiiviset
oppimisratkaisut

= Puhdas ja terveellinen
elinympäristö

Kestävä ja älykäs
liikkuminen

= Arvonluonnin uudet
muodot

Joustavat energiajärjestelmät
ja varastointi

Kestävä jätteenkäsittely

Mineraalitalous

= Toimiva, hyvinvoiva
yhteiskunta

Älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät

Yksilöllistetyt
hoitomuodot
Ydinvoimaturvallisuus
ja
Rakennettu
ympäristö
ydinjätehuolto
Yksilön kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistävät
palvelut ja ratkaisut
Maankäytön monimuotoisuutta tukevat
ratkaisut ja innovaatiot

3,5

Terveysteknologiset innovaatiot
Puhtaan veden tuotanto

Elämyksellisyyttä ja
asiakaskokemusta parantavat
ratkaisut

Hajautetun ja luovan
työn johtaminen

Uusiutuvat
Turvalliset ja toimivatenergiamuodot
tietoverkot

Metsätalouden
uusiutuminen

Luonnonvarojen ja materiaalien
täyskierto
llmastoviisas, älykäs maatalous

Terveellinen, turvallinen
ruokaketju

Markkinatarpeen merkittävyys globaalien haasteiden ratkaisemisessa

3,0
3,0

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Markkinatarve on kaikilla kasvualueilla melko pysyvä. Markkinoiden
kypsyysasteissa on jonkin verran vaihtelua
5,0

Markkinoiden muutos
hitaampaa ja/tai ratkaisujen
yleistyminen vie enemmän
aikaa

Markkinatarpeen
pysyvyys

Markkinan kypsyys
5 = 1-2 vuotta
4 = 2-3 vuotta
3 = 3-5 vuotta
2 = 5-10 vuotta
1 = 10+ vuotta

Puhtaan veden tuotanto

Joustavat energiajärjestelmät ja
varastointi

4,5

4,0

Markkina-alueen pysyvyys

5 = 20+ vuotta
4 = 15-20 vuotta
3 = 10-15 vuotta
2 = 5-10 vuotta
1 = 1-5 vuotta

Rakennettu ympäristö

Luonnonvarojen ja materiaalien
täyskierto

Uusiutuvat energiamuodot

Puhdas ilmanlaatu
Mineraalitalous

Jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen

Metsätalouden Lääkekehitys
uusiutuminen
Älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät
llmastoviisas, älykäs
Terveellinen, turvallinen
maatalous
Kestävä jätteenkäsittely
ruokaketju
Maankäytön monimuotoisuutta tukevat
ratkaisut ja innovaatiot
Yksilöllistetyt
hoitomuodot

Ydinvoimaturvallisuus
ja ydinjätehuolto

Kestävä ja älykäs
liikkuminen
Yksilön kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistävät
palvelut ja ratkaisut

3,5

Olemassa olevat
kypsät markkinat

= Puhdas ja terveellinen
elinympäristö
= Arvonluonnin uudet
muodot

Terveysteknologiset innovaatiot

= Toimiva, hyvinvoiva
yhteiskunta

Turvalliset ja toimivat
tietoverkot

Tulevaisuuden
logistiikka

Data- ja alustatalouden uudet
toimintamuodot
Innovatiiviset
oppimisratkaisut

Mahdollistavien teknologioiden
uudenlaiset soveltamistavat

Hajautetun ja luovan työn johtaminen
Elämyksellisyyttä ja asiakaskokemusta
parantavat ratkaisut

Markkinan kypsyys

3,0
2,0
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Suomen kilpailukyky
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= Puhdas ja terveellinen
elinympäristö

Suomella on hyvät edellytykset menestyä
potentiaalisiksi tunnistetuissa kasvumahdollisuuksissa
5,0

Puhdas ilmanlaatu

Puhtaan veden
tuotanto
Uusiutuvat energiamuodot

Joustavat energiajärjestelmät ja
varastointi

2)

3,0

Markkinapotentiaali

3,5

Terveysteknologiset innovaatiot

Rakennettu Innovatiiviset oppimisratkaisut
ympäristö

Hajautetun ja luovan työn
johtaminen

Kansainvälisen menestymisen
edellytyksenä on tutkimus- ja
osaamispohjaan panostaminen, ylisektoriaalinen yhteistyö ja hankkeiden
johtamisen merkittävä tasonnosto.

Kestävä jätteenkäsittely
Terveellinen, turvallinen ruokaketju

Tulevaisuuden logistiikka

Mineraalitalous

Ydinvoimaturvallisuus ja
ydinjätehuolto

Luonnonvarojen ja materiaalien
täyskierto

Maankäytön monimuotoisuutta tukevat
ratkaisut ja innovaatiot

2,5

Turvalliset ja toimivat tietoverkot

Lääkekehitys

4,0

Älykkäät ja kestävät
liikennejärjestelmät

Suomalaisilla toimijoilla on vahvaa
osaamispohjaa, jota on mahdollista
hyödyntää entistä paremmin
potentiaalisiksi tunnistetuissa
kasvumahdollisuuksissa.

Jätevesien puhdistus ja
hyödyntäminen

Data- ja alustatalouden uudet
toimintamuodot
llmastoviisas, älykäs maatalous

= Toimiva, hyvinvoiva
yhteiskunta

Kiinnostavia
kasvumahdollisuuksia,
joihin Suomella on hyvät
edellytykset tarttua

Mahdollistavien teknologioiden
uudenlaiset soveltamistavat

4,5

= Arvonluonnin uudet
muodot

Metsätalouden uusiutuminen

Osaamisen kärki on laajinta
metsätaloudessa sekä turvallisissa ja
toimivissa tietoverkoissa. Vahvaa
osaamista kapeammalla kärjellä löytyy
myös mm. puhtaan veden tuotannon
ja jätevesien käsittelyn osalta.

Metsätaloudessa Suomi
on jo kansainvälisesti
hyvin vahva ja
innovatiivinen toimija

Uusien liikkumisen ja logistiikan muotojen
alueella suomalaisten toimijoiden
kilpailukykytekijät eivät erotu selkeästi ja
osaaminen on vielä melko
pirstaloitunutta. Lisäksi näillä alueilla tulisi
vahvistaa linkittymistä kansainvälisiin
arvonluontiverkostoihin.

Yksilöllistetyt hoitomuodot

Yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia
edistävät palvelut ja ratkaisut

Osaaminen kansainvälistä
keskitasoa. Muutama
kansainvälisen tason toimija.

Yritysten kilpailukyky1)

2,0
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1) Keskiarvo yritysten kilpailukyvyn arviointinäkökulmista (yritysten ainutlaatuiset kilpailukykytekijät ja erityisosaamiset; yrityskentän laajuus) 2) Keskiarvo markkinapotentiaalin arviointinäkökulmista (markkinatarpeen merkittävyys, laajuus, kypsyys ja markkinan kypsyys)
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Tarkasteltaessa Suomen kilpailukykyä, samat
kasvumahdollisuudet painottuvat sekä toimintaympäristön
että yritysten kilpailukyvyssä

= Puhdas ja terveellinen
elinympäristö
= Arvonluonnin uudet
muodot
= Toimiva, hyvinvoiva
yhteiskunta

5,0

Yritysten ja toimintaympäristön kilpailukyky

Myös toimintaympäristön kilpailukyky
tukee tietoverkkojen ja metsätalouden
kasvupotentiaalia. Suomen
erityisvahvuudet näillä alueilla (ml. puhtaan
veden tuotanto) on selvästi yli kansainvälisen
keskitason. Sääntely mahdollistaa ja
kannustaa kokeiluihin. Tutkimus- ja
osaamispohja on selkeästi yli kansainvälisen
keskitason ja linkittyminen kansainvälisiin
arvoketjuihin on hyvällä tasolla. Ylipäätään
Suomella on vahvaa ja kiinnostavaa
osaamis- ja tutkimuspohjaa
erityisvahvuusalueillaan (metsä, ruoka, vesi,
ilma).

4,5
Puhdas ilmanlaatu

4,0

3,5

3,0

Toimintaympäristön kilpailukyky

2)

Mahdollistavien teknologioiden
uudenlaiset soveltamistavat

2,5

Puhtaan veden
tuotanto

Joustavat energiajärjestelmät ja
varastointi
Yksilöllistetyt hoitomuodot
Data- ja alustatalouden uudet
toimintamuodot
Älykkäät ja kestävät
liikennejärjestelmät

Turvalliset ja toimivat
tietoverkot
Metsätalouden uusiutuminen
Uusiutuvat energiamuodot

Innovatiiviset
oppimisratkaisut

Tulevaisuuden logistiikka

Terveysteknologiset innovaatiot

Lääkekehitys
Mineraalitalous
Yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia
edistävät palvelut ja ratkaisut

Rakennettu
ympäristö

Terveellinen, turvallinen ruokaketju

Luonnonvarojen ja materiaalien
täyskierto

Elämyksellisyyttä ja
asiakaskokemusta parantavat
ratkaisut
Maankäytön
monimuotoisuutta tukevat
ratkaisut ja innovaatiot

Kestävä jätteenkäsittely

Suomessa on hyvin fokusoitunut
pääomasijoittajakenttä, jonka investoinnit
ovat vielä melko keskittyneittä muutamiin
teemoihin. Suomen pääomasijoituskentän
monimuotoistumiseen olisi siis syytä
panostaa, vaikka muutosta on jo meneillään
esim IPR.VC.
Suomi koetaan eri kasvumahdollisuuksien
osalta melko innovatiivisena
toimintaympäristönä. Lääkekehityksen ja
yksilöllistettyjen hoitomuotojen suhteen
kaivataan entistä selkeämpiä pelisääntöjä.

Jätevesien puhdistus ja
hyödyntäminen

llmastoviisas, älykäs maatalous

Hajautetun ja luovan työn
johtaminen

Data- ja alustatalouden osalta on erityisen
tärkeää linkittyä johtaviin
arvonluontiverkostoihin, jottei jäädä
kehityksestä jälkeen.

Yritysten kilpailukyky1)
2,0
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1) Keskiarvo yritysten kilpailukyvyn arviointinäkökulmista (yritysten ainutlaatuiset kilpailukykytekijät ja erityisosaamiset; yrityskentän laajuus) 2) Keskiarvo toimintaympäristön kilpailukyvyn arviointinäkökulmista (linkittyminen kansainvälisiin arvonluontiverkostoihin, yritysten ja rahoittajien
investointihalukkuus, tutkimus- ja osaamispohja, kokeilu- ja pilottiympäristöt, sääntelyn innovaatiomyönteisyys, Suomen erityisvahvuudet)
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Yhteiskunnallinen merkittävyys
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Kokonaiskuva kasvumahdollisuuksien arvioinnista taloudellisen,
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista

10 suurinta arvoa per
arviointinäkökulma

Taloudellinen kestävyys
Arvioitu
yhteiskunnallinen
merkittävyys, ka.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Uusiutuvat energiamuodot
Mahdollistavien teknologioiden uudenlaiset soveltamistavat
Jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen
Luonnonvarojen ja materiaalien täyskierto
Joustavat energiajärjestelmät ja varastointi
Kestävä jätteenkäsittely
Metsätalouden uusiutuminen
Data- ja alustatalouden uudet toimintamuodot
llmastoviisas, älykäs maatalous
Turvalliset ja toimivat tietoverkot
Puhdas ilmanlaatu
Puhtaan veden tuotanto
Terveellinen, turvallinen ruokaketju
Kestävä ja älykäs liikkuminen
Älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät
Rakennettu ympäristö
Terveysteknologiset innovaatiot
Tulevaisuuden logistiikka
Maankäytön monimuotoisuutta tukevat ratkaisut ja innovaatiot
Innovatiiviset oppimisratkaisut
Hajautetun ja luovan työn johtaminen
Yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät palvelut ja
ratkaisut
Yksilöllistetyt hoitomuodot
Elämyksellisyyttä ja asiakaskokemusta parantavat ratkaisut
Lääkekehitys
Mineraalitalous
Ydinvoimaturvallisuus ja ydinjätehuolto
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4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2

Tuottavuus

Vienti

Työllisyys

Ekologinen kestävyys
Elinkeinoelämän
Ilmastonmuutos /
Luonnon
ja -rakenteen
hiilineutraalisuus monimuotoisuus
uudistuminen

Vesistön
kuormitus
(Itämeri)

3,5
3,5

4,1

4,2

3,8

4,0

4,7

4,6

4,5

4,3

3,6
3,8
4,3
3,7
4,1

4,1
3,9

4,2
4,1

3,6
3,0
3,6
3,0

3,7
3,2
3,6
3,7
3,3
3,4
3,5
2,9
3,7
3,0
3,1
3,5
3,2
3,4
3,7
3,6
3,4
2,7
3,3
3,1

3,6
4,0
3,2
3,3
3,7
3,7
3,7
3,4
3,9
3,8
3,3
3,7
4,0

4,2
4,1
3,9
4,3
3,5
4,1
3,5
3,5
4,3
4,2
4,2
2,9
4,1
4,0
3,3
3,6

3,2
3,7
3,6
3,8
3,7
3,5

3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
2,4

3,6
3,5
3,6
3,3
3,6
2,7

2,9
2,6
3,0
2,7
3,3
4,1

4,3

3,7

3,9
4,2
4,3
3,4

4,5

4,3

3,5
3,6
3,7
3,6
3,6
3,7
4,3
3,8
3,3
3,8
4,0

4,0
4,2
3,8
3,4
3,5
3,1

4,6

3,5
3,8
3,6
3,8
3,6
3,3

4,3

Sosiaalinen kestävyys

3,4
3,9
4,1
3,6
3,9

4,4

4,5
4,6

3,7
3,5
4,1
4,1
3,6
4,1
3,8
3,1
4,1
2,9
3,9
3,6
3,3
3,7
3,6
3,7
2,5
3,3

4,7
4,0
3,3
4,3
3,6
3,0

4,5

2,8
2,9

3,0
3,3
3,7
3,5
3,8
3,6
3,8
2,4
3,7
3,9
2,7
2,8

2,7
2,3
3,0
2,4
2,8
3,2

2,5
2,3
2,6
2,5
2,8
3,1

4,3

Hyvinvointi ja
terveys

4,0
3,7
4,4
3,9
3,6
4,0
3,6
3,6
3,8
3,6

4,6
4,5

4,6
3,8
3,7
3,8

4,6
3,2
3,7
4,0
3,9

Tasa-arvoisuus ja
vaurauden
tasainen
jakautuminen

3,6
3,5
3,5
3,3
3,3
3,4
3,3
3,3
3,3

4,0
3,7
3,7
3,7
3,4
3,6
3,4
3,8
3,2
3,3

4,1
3,4

4,4

4,0

4,6

3,6
3,2
3,4
2,8
2,7

3,6
4,5
3,0
3,6
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Kasvuportfolio 2.0 - VAIHE 4: Potentiaalisimpien kasvumahdollisuuksien kehitysvisiot ja toimenpiteet

Kansallinen TKI-tiekartta viitoittaa polkua talouden ja
yhteiskunnan uudistumisen tueksi
• Strategiset kehittämiskohteet:
• Osaaminen – osaamiskeskittymien ja uuden osaamisen vahvistaminen
• Uusi kumppanuusmalli – yhteistyö yritysten ja tki-toimijoiden välillä
• Innovatiivinen julkinen sektori – hankinnat ja sääntely innovaatiotoiminnan tueksi

• Uusi kumppanuusmalli vauhdittaa yritysten ja tutkimuksen uutta alkua
• Uudenlainen dialogi toimijoiden välillä on välttämättömyys tulosten aikaansaamiseksi

• Ilmiölähtöisyys ja systeemisten muutosten läpivienti nousevat 2020-luvun
innovaatiopolitiikan ajureiksi
• Ekologinen -> Puhdas ja terveellinen elinympäristö
• Taloudellinen -> Arvonluonnin uudet muodot
• Sosiaalinen -> Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta
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Kasvuportfolio 2.0 - VAIHE 4: Potentiaalisimpien kasvumahdollisuuksien kehitysvisiot ja toimenpiteet

Tunnistettujen kasvumahdollisuuksien konkretisointi toiminnaksi
Jatkuva toimintamalli julkishallinnon, elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteiselle dialogille
edistettävistä kasvumahdollisuuksista

Kasvuportfolion
päivitysprosessi
• Suomelle merkittävien
kasvumahdollisuuksien
laajasti osallistava
tunnistaminen ja
arviointi

• Periaatteet
jatkotyöstettävien
kasvumahdollisuuksien
priorisoinnille ja
valinnalle

Kasvumahdollisuuskohtaisen
interessiryhmän
aktivointi

Pidemmän aikajänteen kasvumahdollisuudet
(Tutkimus- ja TKI-politiikkavetoinen kehitys)
Kansallisen vision / tahtotilan
muodostaminen

• Osallistettavien tahojen
• Muodostetaan
aktivointi (mm.
kasvumahdollisuuden osalta
yritykset, korkeakoulut,
kansallinen tahtotila (ml.
tutkimuslaitokset,,
linkitys vähähiilisyyden TKIkaupungit)
tiekarttaan)
• Organisoidaan yhteiset
työstöt kasvumahdollisuuden ja
tämän kehittämispolun
tarkentamiseksi
Nopeasti edistettävät
• Vahvistetaan linkitykset
markkinatarpeisiin
(globaalit missiot ja
haasteet) sekä
rahoituslähteisiin (ml.
EU-elvytyspaketti)

Pilotointiehdotus: Innovatiiviset oppimisratkaisut
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

Tarvittavien systeemisten toimenpiteiden tunnistaminen
sekä roolitus

Esimerkkejä
toteutustoimenpiteistä
/ -tahoista

• Yhteinen näkemys tarvittavista innovaatiopolitiikan,
osaamisen kehittämisen ja regulaation toimenpiteistä, joilla
kansallinen tahtotila saavutetaan

• Regulaation kehittämisen
toimenpiteet

• Toimenpiteiden vaiheistaminen ja roolitus

• Testi- ja pilotointiympäristöt

• Tulosten todentamisen ja toiminnan ohjauksen toimintamalli
(vaikuttavuustarkastelu)

• SITRAn hankkeet

mahdollisuudet (hot topics)
(Elinkeinoelämä & yrityskonsortio –vetoinen kehitys)

Liiketoiminnallisen vision
muodostamien

Liiketoimintaekosysteemin muodostaminen ja
markkinan rakentamisen toimenpiteet

• Muodostetaan
elinkeinoelämän edustajien
kanssa kasvumahdollisuutta
toteuttava ekosysteemivisio

• Tunnistetaan ekosysteemin kehittämisen
toimenpiteet
• Tunnistetaan markkinakysynnän rakentamisen
toimenpiteet (mm. markkinamuotoilun keinoin)

• Lippulaivahankkeet
• Kasvumoottorit
• Kaupunkien
ekosysteemihankkeet
• VTT:n hankkeet
• Elinkeinoelämän toimijat
• DIMECC
• Clic Innovation
•…

Kasvuportfolio 2.0 - VAIHE 4: Potentiaalisimpien kasvumahdollisuuksien kehitysvisiot ja toimenpiteet

Kokonaisuuden ohjausmalli

Jatkuva toimintamalli julkishallinnon, elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteiselle dialogille
edistettävistä kasvumahdollisuuksista
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