
 
 Yritykset, 

kasvuekosysteemit ja 
kasvuohjelmat  

Mika Aalto 

31.8.2017 



Kasvun agenda kasvupolitiikan tukena 

• Kasvupolitiikan tavoitteena on elinkeinoelämän uudistuminen ja kannattava, 
korkean jalostusarvon yritystoiminta Suomessa 

   enemmän taloudellista toimeliaisuutta, korkeampia palkkoja, voittoja yrityksille 
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The Three Horizons for Growth and Renewal 
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Value 

Time 

Horizon 2: 
Build emerging 
businesses 

Horizon 1: 
Extend and defend 
existing business 

Horizon 3: 
Create options for 
the future 

Source: McKinsey & Co / Baghai, Coley, Whyte, 1999 



Uusien kasvualojen PPP-kumppanuusmalli    

• Uutta kasvua ja työllisyyttä saadaan (Suomen elinkeino- ja osaamispohja 
huomioiden) tehokkaimmin aikaan innovaatiovetoisen kasvun kautta. 

• Soveltavan tutkimuksen rahoituksen (Tekes, tutkimuslaitosten 
perusrahoitus) merkittävät leikkaukset ovat vaikuttaneet uusien 
kasvualoitteiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. 

• OECD:n arviointi tuo perusteita ja ehdotuksia siihen, miten ja millaisilla 
kannusteilla yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä tulisi parantaa.  

• Uuden sukupolven PPP –kumppanuusmallin  tavoitteena on tukea uusien 
kasvualojen ja –ekosysteemien kehittämistä 
• erityisesti hallituksen painopistealat: Biotalous, Cleantech, Digitalisaatio, Terveys ja 

Arktinen.  

• Uusi PPP –malli edellyttää fokusoitujen kasvualueiden ja ekosysteemien 
tunnistamista julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä.  

 

 



PPP –mallin pohjana Suomen kasvustrategia, 
lopputuloksena laaja vaikuttavuus  
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Kansainväliset	
verkostot

Yritysverkostot	ja	
alustat

Alueelliset
kehitysympäristöt

Regulaatiot ja	
sääntely	

(Ministeriöt)

Innovatiiviset
julkiset	

hankinnat	

Tutkimusyhteistyö

Uusien	kasvualojen	
PPP	-kumppanuusmalli

• Korkeakoulut	ja	
tutkimuslaitokset	

• Uudet	lippulaivainstituutit	
• TutkimusInfrastruktuurit
• Kaupallistaminen,	IPR		

• EU	/	Horizon –yhteistyö
• Yliopistojen	ja	tutkimuslaitosten	kv-verkosto
• Invest	In	–toiminta	

• Isot	veturiyritykset	
• Kansainvälistyvät	pk-yritykset
• Start-up yritykset	

• Osaamiskeskittymät
• Käyttäjälähtöiset	alustat	
• Kaupunkikehitys	

• Regulaation	huomioiminen	
• Sääntelyn	poistaminen	
• Standardit	

• Pilottihankkeet	/	alustat
• Teknologian	soveltaminen
• Kaupunkien	suuret	

investoinnit

Uuden PPP –kumppanuusmallin elementtejä, 
esimerkki 

• Uusien kasvualojen tunnistaminen oleellista 

(julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä) 

• Perustuu kilpailtuun malliin  

• Kumppanuusmallin orkesterointi tärkeää (ei yhtä 

orkestroijaa, paras / sopivin valitaan) 

• Keskeisiä elementtejä: regulaatiot, julkiset 

hankinnat, erikoistuminen  

 



Regional conditions.

Policy support.
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Liikenteen merkittäviä trendejä 

• Päästöjen väheneminen merkittävästi 

 

• Digitalisaatio 

• Data 

• Alustatalous 

• Autonomisuus 

 

• Uudet toiminta- ja liiketoimintamallit 

• Esim. MaaS 
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Liikennealan kasvuohjelma 
• Valmisteltavan liikennealan kasvuohjelman ja tiekartan tavoitteina 

• Osaaminen, TKI 

• Vientivetoinen kasvu ja sen kiihdyttäminen 

• Investoinnit 

• Suomessa olevan osaamisen kansainvälinen tunnettuus 

• Taustalla hallitusohjelman tavoitteet 

• Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen 

• Uudet yritykset ja työpaikat  

• Ohjelman painopisteenä yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien 
palvelujen kehittäminen 

• Valmistelu avointa, yritykset ja sidosryhmät mukaan mm. työpajojen ja haastattelujen 
kautta. Ensimmäisinä toimijoina (8/2017):  

• Ministeriöt: TEM, LVM, YM, MMM 

• Kaupungit: Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Vantaa, Turku 

• Tekes, VTT, Sitra, Smart & Clean –säätiö, ITS Finland ry 
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