Kanta-Hämeen älyinfran
maakuntastrategia

Elinvoimaa datalla ja teknologialla

Megatrendit
vauhdittavat
muutosta
Jatkuvan kaupungistumisen myötä
kaupunkialueiden valta ja vastuu yhteiskunnallisten
haasteiden ratkaisijana kasvaa. Samalla kilpailu
asukkaista ja yrityksistä kaupunkien ja maaseudun,
sekä alueiden välillä vahvistuu.
Datan määrä kasvaa ennen näkemättömällä
vauhdilla. Uskotaan, että vuonna 2025 datan määrä
tulee olemaan lähes kymmenkertainen vuoteen
2017 verrattuna. Data on entistä tärkeämpi pohja
uusille palveluille ja liiketoiminnalle.
Tulevaisuuden palvelut tulee suunnitella entistä
monimuotoisemmalle väestölle, jonka tarpeet
vaihtelevat enemmän kuin ennen. Niin asumisen,
työnteon kuin liikenteen on palveltava yhä
vaihtelevampia tarpeita.

Kohti digitaalisuutta
hyödyntävää Kanta-Hämettä
Tulevaisuuden kunnat nojautuvat yhä vahvemmin älykkäillä
teknologialla tuotettuihin palveluihin, jotka vaikuttavat
merkittävällä tavalla asukkaisiin, elinkeinoelämään ja
kuntaorganisaatioihin. Täysimääräisesti hyödynnetty ja turvallinen
teknologia vaatii toimiakseen nopeista tietoliikenneyhteyksistä
muodostuvan perustan – älyinfran.
Kattavasta älyinfrasta hyötyvät sekä alueella asuvat ihmiset,
yritykset ja kunnat. Parhaimmillaan älyinfra tukee kestävää
kaupunkikehitystä, elinkeinoelämän kasvua, osaamisen
kehittymistä ja alueen elinvoimaisuutta.
Maakunnallisen älyinfran kehittämistä ohjaavassa
strategiakartassa on tunnistettu visio, tarve, tavoitteet ja yhteiset
toimintaperiaatteet Kanta-Hämeen älyinfran kehittämiselle.
Tiekartta perustuu aikaisemmin toteutetulle Kohti 5G Hämettä –
julkaisulle sekä strategiatyöpajojen sarjassa käydyille
keskusteluille.

Digitalisaation
kehittymisen
mahdollistava
perusta
Teknologian nopea kehitys haastaa jatkuvaan
reagointiin ja ennakoivaan suunnitteluun.
Kehityspanokset tulee lyhyellä aikavälillä kohdistaa
digitalisaation kehittymisen mahdollistavaan
perustaan, datan saatavuuden parantamiseen ja
uusien lisäarvopalvelujen kehittämiseen.
Pidemmällä aikavälillä kyberturvallisuus nousee
luotettavan älyinfran ja sen päälle rakennettujen

palvelujen keskiöön. On nähtävissä, että
kyberturvallisuus tulee jopa ohjaamaan
tietoturvakriittisten palveluiden kehittämisen vauhtia.
Kaikkien digitaalisen perustan palvelukerrosten osalta
on tunnistettava tarvittava osaaminen ajoissa ja
pyrittävä kohdentamaan resurssit ennakoivaan
osaamisen kehittämiseen.

Älyinfra ja Kanta-Häme
Kanta-Hämeen sijainti kasvukäytävällä vaatii toimivia kulkuyhteyksiä ja kestävää yhdyskuntarakennetta, joihin liittyy
oleellisesti nopeat tietoliikenneyhteydet. Monipaikkaisuuden ja etätöiden yleistyessä älyinfran rooli on korostunut
entisestään myös Kanta-Hämeen alueella. Samalla digitalisoituminen ja siihen liittyvä teollinen murros edellyttää

tietoliikenneinfrastruktuurin ja tulevaisuuden digitaalisiin palveluihin liittyvän osaamisen sekä tutkimuksen ja
innovaatiotoiminnan vahvistamista.
Älyinfralla mahdollistetaan Kanta-Hämeen merkittävän kaupunkimaaseudun, teollisuuden ja ylipäätään monipuolisen
elinkeinorakenteen ja elinvoiman kehittyminen myös tulevaisuudessa. Uusien innovaatioiden mahdollistaminen,
omaksuminen ja kansainvälistymiskehitys tulevat olemaan lähivuosikymmeninä myös Kanta-Hämettä koskettavia
trendejä. Älyinfralla on kosketuspintaa myös kansainvälistymisen vahvistumiseen, jossa toimivilla yhteyksillä voidaan
parantaa maakunnan kilpailukykyä ja sitä kautta tunnettavuutta, houkutella alueelle kansainvälisiä investointeja sekä
työperäistä maahanmuuttoa.

Miksi älyinfraa tulee kehittää?

Miten
älyinfraa tulee
kehittää?

Älyinfran kehittämisen päätavoitteet
Kanta-Hämeessä

Älyinfra mahdollistetaan yhteisillä tavoitteilla ja
suunnitelmallisella toteutuksella
Selkeät ja yhteiset tavoitteet

Lyhyt aikaväli

Keskipitkä aikaväli

Pitkä aikaväli

Toimenpiteet

•

Perustetaan työryhmä maakunnallisen älyinfra
kehityksen seurannalle ja johtamiselle

•

Tarkennetaan strategian pohjalta ja vahvasti
alueen toimijoiden tarpeita kuullen alueelliset
tavoitteet Kanta-Hämeen älyinfran kehittämiselle

•

Viestitään strategia ja tavoitteet (esim.
verkkosivut)

•

Mahdollistetaan asukkailla ja alueen yrityksille
avoin keskustelu uusien teknologioiden ja datan
tuomista mahdollisuuksista

•

Muodostetaan viitekehys älyinfran kehittämisen
vaikuttavuuden mittaamiselle ja seurannalle

•

Älyinfra, uudet teknologiat ja datan
hyödyntäminen saatetaan osaksi kaikkia alueen
kehitysprosesseja

TAVOITTEELLINEN JA AVOIN

Tavoitteet

•

Kanta-Hämeen älyinfran kehittämistä ja siihen
liittyvän liiketoimintapotentiaalin saavuttamista
johdetaan alueellisesti

•

Älyinfran kehittämiselle on asetettu yhteiset ja
yhdessä hyväksytyt tavoitteet

•

Alueen asukkailla, yrityksillä ja oppilaitoksilla on
pääsy materiaaliin ja ymmärtävät alueen
tavoitteet älyinfran, datan hyödyntämisen ja
uusien teknologioiden suhteen

•

Vaikuttavuuden arvioinnille on muodostettu
viitekehys

•

Älyinfran mahdollistamat palvelut ja modernit
sovellukset on otettu käyttöön kunnissa ja
yrityksissä

Älyinfra mahdollistetaan käytännön toimilla ja yhteistyöllä
Yhteistyön lisääminen

Lyhyt aikaväli

Toimenpiteet
•

Toteutetaan sektorikohtainen tarkastelu älyinfran
tarpeista, pullonkauloista ja olemassa olevista
projekteista (teollisuus, sote, verkkoyhtiöt,
koulutus, julkiset palvelut)

•

Toteutetun tarkastelun pohjalta pystytään
tunnistamaan älyinfran saatavuuteen ja
hyödynnettävyyteen tähtäävät toimenpiteet
kullekin tarkastelussa olleelle sektorille

•

Tunnistetaan yhdessä kunkin sektorin toimijoiden
kanssa mahdolliset pilotit, hankkeet ja
toimenpiteet älyinfran kehittämiseksi

•

Lisäksi älyinfran hyödyntämiseen vaikuttavat
sidosryhmät tunnistettu

•

Lisäksi kartoitetaan yritys-, oppilaitos- ja julkisen
sektorin olemassa olevat verkostot ja tunnistetaan
yhteistyön kehittämisen konkreettiset tarpeet

•

Priorisoidaan sektorikohtaiset toimenpiteet
älyinfran kehittämiseksi ja käynnistetään pilotit

•

Älyinfran hyödyntämistä edistetään
sektorikohteisella yhteistyöllä ja piloteilla

•

Varmistetaan piloteista saatavien tulosten
hyödynnettävyys toiminnan kehittämisessä

•

Valtakunnallinen kehitys ja päätöksenteko on
osana toimintaa esim. rahoituksen muodossa

•

Luodaan tai laajennetaan olemassa olevia
sektorikohtaisia verkostoja älyinfran edistämiseksi

•

Vaikutetaan ja ollaan mukana valtakunnallisessa
kehitystoiminnassa ja päätöksenteossa

•

Edistetään älyinfran, datan ja uusien
teknologioiden hyödyntämistä suunnitelmallisesti
ja tavoitteellisesti

•

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö
vauhdittaa maakunnan edelläkävijyyttä älyinfran
hyödyntämisessä

•

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on
jatkuvaa esimerkiksi operaattorien, teollisuuden,
yritysten ja kuntien välillä

•

Yhteistyölle on luotu yhdessä sovitut toimintatavat
ja prosessit

Keskipitkä aikaväli

Pitkä aikaväli

KONKREETTINEN EDISTÄJÄ

Tavoitteet

Älyinfra mahdollistetaan osaamista jatkuvasti kehittämällä
Osaamisen kehittäminen

Lyhyt aikaväli

Toimenpiteet
•

Toteutetaan osaamispuutteiden kartoitus ja
tunnistetaan keskeiset alan koulutusohjelmat

•

Kartoitetaan hyödynnettävissä olevat osaamisverkostot

•

Lisäksi hyödynnetään Teknologiateollisuuden
toteuttamaa Osaamispulssi –kartoitusta, jonka avulla
tunnistetaan teknologia-alojen osaamistarpeet tekoälyn
louhimana

•

Toteutetaan GAP-analyysi osaamispuutteiden ja
olemassa olevan koulutustarjonnan välillä

•

Tunnistetaan pitkän aikavälin kehitystarpeet ja
mahdolliset rahoitukset ja luodaan niiden pohjalta
toimenpiteiden roadmap osaamispuutteiden
täyttämiseksi (esim. uudet teknologiat, data science,
jne)

•

Luodaan jatkuva osaamisen ennakoinnin malli, jossa
tietoa hyödynnetään ja jalkautetaan tehokkaasti esim.
yhteisen avoimen datan latauspalvelusta ja
rajapinnoilta

•

Osaamispuutteita poistetaan oppilaitosten ja yritysten
yhteistyöllä

•

Toiminnan tueksi haetaan rahoitusta

Keskipitkä aikaväli

Pitkä aikaväli

JATKUVASTI OPPIVA

Tavoitteet
•

Lista osaamispuutteista ja olemassa olevista
koulutusohjelmista sekä osaamisverkostoista on
muodostettu ja se tukee pidemmän aikavälin tavoitetta
jatkuvasta oppimisesta

•

Toimenpiteet on tunnistettu ja roadmap on
maakuntatasolla yhteisesti hyväksytty
Jatkuva osaamisen ennakointi on käytössä

•

•

Maakunta nähdään teknologia- ja digiosaamisen
kärkialueena, jossa osaamisen kehittämistä tehdään
vahvasti oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä

•

Osaamispuutteita kartoitetaan jatkuvasti yritysten ja
oppilaitosten yhteistyönä

Yhteiset
toimintaperiaatteet
❖ Luomme yhteisiä tavoitteita ja sitoudumme niihin

❖ Huomioimme älyinfran kehittymisen tarpeet kuntien
ydinprosesseissa ja strategioissa

❖ Lisäämme ja helpotamme yhteistyötä tietoliikenneverkkojen
laajenemiseen vaikuttavissa hankkeissa

❖ Muodostamme maakunnan oman datastrategian ohjaamaan
datan jakamista, hallintaa, omistamista ja hyödyntämistä

❖ Ylläpidämme ja kehitämme aktiivisesti avointa yhteistyötä

❖ Luomme Startup ystävällistä toimintaympäristöä

❖ Hyödynnämme yhdessä älyinfran rakentumiseen vaikuttavat tuet

❖ Tuemme startupien ja uusien innovaatioiden kaupallistamista
pilottien avulla

Yhteisten toimintaperiaatteiden pohjalta rakentuu Kanta-Hämeen tapa
toimia digitalisaatiota edistävällä tavalla.

Elinvoimaa datalla ja teknologialla

Jatkotoimenpide-ehdotus: Smart Häme -työryhmät
Kestävän kasvun Häme 2022-2025 –maakuntaohjelmaan ja
strategiakarttaan pohjautuvat työryhmät

Älyinfra – Vihreän kasvun keskeiset
ohjelmakohdat
Hämeen liitto

Tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminta

Koulutus ja osaava työvoima

Yritykset

Oppilaitokset

Infrastruktuuri
Kunnat

Smart Häme työryhmät

Kestävän kasvun 5G TKI-Häme - TKI-toiminta, pilotoinnit, kaupallistaminen, verkostot,

liiketoimintapotentiaali
Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus – Osaamisen tarpeet, vetovoimatekijät,

digitalisaation hyödyntäminen
Kestävän kasvun infra – Älyinfra (valokuitu & 5G), kokeilualustat, digitaalinen saavutettavuus,
aluesuunnittelu, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maakuntakaava

Koollekutsujat
HAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu on alueellinen toimija, jonka HAMK Smart tutkimusyksikkö on erikoitunut uusien
digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. HAMK Smartilla on korkea osaaminen 5Gn mahdollistamien
uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja toiminta-alueen hyvä tuntemus.

HAMK Smart:n kokemus TKI-toiminnasta, piloteista, liiketoimintapotentiaalin kartoittamisesta ja
kaupallistamisesta luovat hyvän pohjan 5G TKI-Häme -työryhmän toiminnalle.

Kauppakamari/Hämeen yrittäjät
Osaaminen, työllisyys ja osallistaminen työryhmä vaatii Kanta-Hämeen maakunnan yritysten tuntemusta.

Nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntäminen vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä, jolloin yritysten
tulevien osaamistarpeiden tunnistaminen on keskeistä.

Hämeen liitto
Hämeen liitolla on tärkeä rooli maakunnan infran edistämiseen liittyvissä keskeisissä kokonaisuuksissa kuten
aluesuunnittelussa, maakuntakaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Älyinfra-työryhmä tukee
älyinfran nostamista osaksi maakuntatason suunnittelua. Lisäksi tärkeässä osassa ovat alueen kunnat, joiden
koollekutsuminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin tukee myös maakuntaohjelman toteutumista.

Tehtävä ja toimintamalli
Tehtävä
• Työryhmien tehtävät jakautuvat perustuen Kestävän kasvun Häme 2022-2025 –maakuntaohjelman
kohtaan ”mitkä askeleet otamme 2022-2025”.
• Työryhmien tehtävänä on käynnistää strategiakartan mukaiset toimenpiteet. Lisäksi työryhmät
seuraavat toimenpiteiden toteutumista.
• Työryhmät aloittavat työnsä julkaisemalla ja viestimällä strategiakartasta yhdessä.
• Työryhmät mm. kartoittavat ja hakevat rahoitusta jatkotoimenpiteille.

Toimintamalli
Työryhmät kokoontuvat neljästi vuodessa, joista yhteen osallistuvat kaikki työryhmät. Työryhmillä on
koollekutsujat, jotka vastaavat oman työryhmänsä kokouksen agendasta ja fasilitoinnista.

Ehdotukset työryhmien

konkreettiseksi keskustelun
avaukseksi

Kestävän kasvun Älyinfra työryhmä
Ehdotukset työryhmän keskustelun avaukseksi
Toimintaympäristön tunnistaminen
Tietoliikenneteknologiat-,
markkinat- ja regulaatio

Älyinfran 2030 suuntaviivojen laatiminen

Sidosryhmät
Maakuntaohjelman
sidonnaisuudet

Älyinfran nykytila ja
kehittyminen

Alueellinen tahtotila

Älyinfran prosessien suunnittelu

Maakunnan ja kuntien roolitus
edistäjänä
Maakunnan ja kuntien roolitus
hallinnoijana

Älyinfran huomioiminen
maakuntakaavassa,
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, muissa
alueellisissa suunnitelmissa
Älyinfran huomioinen kuntien
prosesseissa

Älyinfran
yleissuunnitelma
Älyinfran
tarve/yleissuunnitelma
Konkreettisen suunnitelman
ja tahtotilan avulla
tavoitteisiin

Metodologiana jatkuva keskustelu, kehittäminen ja yhdessä oppiminen

Kanta-Hämeen
älyinfrakonsepti 2030

Kestävän kasvun TKI-Häme työryhmä
Ehdotukset työryhmän keskustelun avaukseksi
Toimintaympäristön trendit ja teknologia kehittymisanalyysi
Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen suuntaviivat 2030

Trendit
Teknologiat, markkinat,
regulaatio ja rahoitus (Eulinjaukset, GAIA-X, reilu
datatalous, Horizon Europe 2021
– 2027)

Teknologian hyödyntämisen
nykytila ja kehittyminen
Kanta-Hämeen strategiset
teemat

Aluekehityksen painopisteet
vuoteen 2030
Kehitettävät toimialat ja niiden
kehittämis-tavoitteet:
•
Bio- ja Kiertotalous
•
Valmistavateollisuus
•
SOTE
•
Smart City & liikenne
•
Koulutus
•
Matkailu
Uusien teknologioiden
soveltamislinjaukset

5G:n kehittämis- ja hyödyntämisprosessit
sekä verkostot
Yhteistyö verkostot 5Gn
hyödyntämisessä:
•
5G – Aalto Yliopisto strateginen
verkosto
•
HAMK-verkostot
•
Kaupungit & kunnat
•
Kauppakamari
Datan (periaatteet):
•
Kerääminen
•
Omistaminen
•
Jakaminen
•
Hyödyntäminen
Yhteisen IoT-alustan määrittely
(referenssi)

Implementointi
Pilotoinnit, esim:
•
•

IoT-alusta (referenssi)
Datan hyödyntäminen,
harmonisointi

Tutkimus- ja
pilotointiympäristöt
POC (proof of concept)
Liiketoimintamallit

Standardit
Kehittämislinjaukset ja projektit
Vaikuttavuuden arviointi

Benchmarkkaus
Liiketoiminnan muutos
Startup

Metodologiana jatkuva keskustelu, kehittäminen ja yhdessä oppiminen

Kanta-Hämeen 5G
hyödyntäminen 2030

Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus työryhmä
Ehdotukset työryhmän keskustelun avaukseksi

Osaava työvoima
Kanta-Hämeen osaavan työvoiman saatavuus

Trendit
Uudet työelämän työnkuvat
Teknologiat, markkinat ja
regulaatiot.

Kehittyvät toimialat ja niiden
osaamistavoitteet

Kanta-Hämeen strategiset
teemat

Työvoiman houkuttelu alueelle

Teknologian hyödyntämisen
nykytila ja kehittyminen

Uuden osaamisen kehittämisprosessit

Kansainvälien työvoima

Nykyisen henkilöstön
koulutusprosessit

Työvoiman rekrytoinnin
palveluprosessit

Oppisopimuskoulutus

Joustavuuden kehittäminen

Iäkkäiden työntekijöiden
työpanoksen hyödyntäminen

Työllistyminen
Työhönopastus
Rekrytointi

Kehittämislinjaukset ja projektit

Metodologiana jatkuva keskustelu, kehittäminen ja yhdessä oppiminen

Kanta-Hämeen 5G
hyödyntämisen
osaaminen 2030

