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Komissio käynnisti v. 2018 Elinkeinot murroksessa –
pilotin, tarkoituksenaan:

 löytää uusia ja kehittyneitä toimintatapoja vastata 
elinkeinojen murrokseen - uusiutuminen 

 tunnistaa parhaat älykkään erikoistumisen 
ratkaisut

 hakea uudenlaisia ja kehittyneitä yhteistyönmalleja
 uusiutuvat ekosysteemit 
 modernit klusterit 
 Kehittyneet arvoketjut

Itä- ja Pohjois-Suomi valittiin mukaan pilottialueeksi. 
Mukana on EU:sta 10 aluetta sekä kaksi valtiota.

Pilotissa laadittiin Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot 
murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 
2019-2023.



STRATEGIAN TOIMEENPANO

1. IP-alueen maakunnat ohjaavat yhdessä strategian toimeenpanoa
Ylimaakunnallinen EAKR-koordinaatiohanke 2019-2021

Lisäksi maakunnallisia EAKR-hankkeita tukemassa yhteistä tekemistä

maakuntaliittojen toimeenpanoryhmä, ”task force”

2. Alueelliset rahoittajat suuntaavat osan RR-rahoituksesta 
strategian toteuttamiseen 

mm. ylimaakunnallinen temaattinen (puhtaat teknologiat ja 
vähähiiliset ratkaisut sekä ICT ja digitalisaatio) haku syksyllä 2019

3. ELMO-yrityspilotti 

300 000 € EU-rahoitusta haussa yritysten tuotekehitystä tukeville 
aloitteille
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MODERNI KLUSTERITYÖ OHJAAMASSA YHTEISTYÖTÄ

Klusteri- ja ekosysteemikehittäminen luovat kasvumahdollisuuksia yrityksille
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• Koordinoidaan ja edistetään Elinkeinot murroksessa-yhteistyötä Itä- ja 
Pohjois-Suomen seitsemässä maakunnassa

• Budjetti 499 620 €

• Hankkeen kesto 8.5.2019-7.5.2021

• Hankkeen tavoitteena on:

Luoda IP-alueen olemassa olevien innovaatioalustojen verkostoon 
perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan 
tukipalveluja elinkeinoelämälle

käynnistää Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – älykkään 
erikoistumisen strategian toimeenpano. Toimeenpano johtaa hankkeen 
aikana IP-alueenS3:n mukaiseen yhteistyöhön erityisesti aiemmin 
mainituilla kasvualoilla ja läpileikkaavilla osaamisalueilla. 

Yhdessä kansainvälistyminen ja verkostoituminen

17.2.2020
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Koordinaatiohankkeen tiedot



Työpaketit

• Työpaketti 1 "Iskukykyä yhdessä" : IP-alueen yhteisen 
klusterimimallin kehittäminen

• Työpaketti 2 "KV-aktivoija" : EU-yhteistyöstä voimaa 
kehittämiseen

• Työpaketti 3: IP-alueen yhteinen viestintä ja 
sidosryhmätyöskentely

• Työpaketti 4 "ELMO koordinaatio", tukemassa kokonaisuuden 
hallintaa
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Työpaketti 1 - IP-alueen yhteisen klusterimallin 
kehittäminen. "Iskukykyä yhdessä"

1.1 Klusterimallin tuottaminen, jonka kehittämiseksi toteutetaan alla 
kuvattu kokonaisuus.

• Valintakriteerit: osallistuvia organisaatioita on oltava vähintään kahdesta eri 
maakunnasta, klusteri tulee olla tunnistettu ja klusterilla täytyy olla nimetty 
vastuuorganisaatio. ELY ja maakuntien liitot mukana, tutkimus-, 
kehitysorganisaatiot ja klusterin palveluiden käyttäjät.

• Valituille klustereille tuotetaan toimintasuunnitelma, kuvataan alueellisiin 
haasteisiin vastaaminen sisältäen toimenpiteet ja odotetut vaikutukset myös 
suhteessa elinkeinojen murrokseen. Toimintasuunnitelma perustuu klusterien 
omiin strategisiin valintoihin.

• Ylimaakunnallisilla temaattisilla toimilla tavoitellaan osaamiskeskittymiä, joissa 
on kuvattu arvoketjuja ja niissä olevaa osaamisen tasoa voidaan arvioida. 
Arvoketjuajattelulla tähdätään erityisesti innovaatioinfrastruktuurin parempaan 
hyödyntämiseen, laajempaan verkostoituminen ja toimiviin 
liiketoimintapalveluihin klustereissa. 
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Työpaketti 1 - IP-alueen yhteisen klusterimallin 
kehittäminen. "Iskukykyä yhdessä"

1.1

• Toimenpiteessä huolehditaan myös, että IP-alueen tärkeimmät 
innovaatioalustat on tunnistettu ja dokumentoitu yhteisen mallin 
ja määritelmän mukaisesti. Luettelo innovaatioalustoista 
julkaistaan yhtenä kokonaisuutena.

• IP-alueen tunnistettujen klusteritoimijoiden osaamisen 
kehittäminen ja TKI-palveluiden aktivointi

• Kärkiklustereiden palvelurakenteen vahvistaminen, yrittäjyyttä 
edistävä prosessi (+Entrepreneurial Discovery Process, EDP)

• IP-alueen tunnistettujen kärkiklustereiden palvelurakenteen 
kartoittaminen, kuvaaminen ja vahvistaminen.

17.2.2020
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Työpaketti 1 - IP-alueen yhteisen klusterimallin 
kehittäminen. "Iskukykyä yhdessä"

1.2 Tunnistetaan vähintään neljä yhteistä arvoketjua (2x) IP-
alueella ja määritetään innovaatioalustojen TRL/SRL -tasot

• Arvoketjut dokumentoidaan ja visualisoidaan infograafeiksi ja 
muiksi viestinnän työkaluiksi tunnistamisen jälkeen.

• IP-alueen innovaatioalustojen TRL (teknologinen valmiusaste) –
tason selvitys 

1.3 Pilotointiprosessin seuranta ja dokumentointi

1.4 Työpaketin 1 dokumentointi ja klusterimallin tuottaminen
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1.3. Pilotointiprosessin seuranta ja dokumentointi

Kokeilemme Itä- ja Pohjois-Suomessa uudenlaista rahoitusmallia pk-yritysten ja tutkimus- ja 
kehittämisorganisaatioiden kesken tehtävään tuotekehittämiseen. Rahoitushaun aiheena on puun 
arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota. 

Mitä: Kokeilu uudenlaisesta rahoitusmallista pk-yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteiseen 
tuotekehitykseen.

Kenelle: Pk-yritykset ja TKI-organisaatiot (vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta).

Milloin: 4.9.–2.10.2019 

Miksi: Voit saada 40 000 €–45 000 €:n arvoisen innovaatiosetelin, joka kattaa 80 prosenttia 
tuotekehitysprojektin kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävä 20 prosenttia katetaan yksityisestä 
rahoituksesta, esim. osallistuvan yrityksen palkoista. 

Hakukriteerinä on mm. tuoteinnovaation tietty kehitysvaihe, joka kehitetään projektin aikana yli TRL 
6 -tason. TRL 6 -tasolla tuotteen tulee olla jo vähintään testattu asianmukaisessa ympäristössä 
(technology demonstrated in relevant environment). Jaettavana on 6–7 kappaletta 40 000 €–45 000 
€:n arvoisia innovaatioseteleitä, joka kattaa 80 % kokonaiskustannuksista. Innovaatioseteli 
myönnetään pk-yrityksen ja julkisen TKI-organisaation konsortiolle. Konsortiossa tulee olla toimijoita 
vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). 

Rahoitushaku on aukaistu 4.9.2019 ja päättyy jo 2.10.2019.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät sivuilta elmoenf.eu/hia. Kysymykset englanniksi
osoitteeseen elmo@lapinliitto.fi.
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Työpaketti 2 – EU-yhteystyöstä voimaa 
kehittämiseen

2.1 IP-alueen yhteisen kv-toiminnan aktivointi, jolla mahdollistetaan 
alueellisten toimijoiden osallistumista EU-tason verkostoihin ja 
kumppanuuksiin.

2.2 IP-alueen yhteinen viestintä osaavana alueena. "Itä- ja Pohjois-
Suomi, tunnistettu kasvualue, josta löytyy osaavia kumppaneita".

2.3 Itä- ja Pohjois-Suomen tapahtuma Brysselissä
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Työpaketit 3 ja 4 - IP-alueen sidosryhmätyöskentely 
ja IP-alueen S3:n toimeenpanoa tukeva viestintä ja 
hankehallinto

TP3

Alueen sisäisen yhteistyön vahvistamista ja oleellisten sidosryhmien 
sitouttamista yhteistyöhön. 

3.1 IP-alueen yhteisten viestintäkäytänteiden tuottaminen

3.2. Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa –tapaamiset

TP4

Hankehallinto ja koordinaatio. Työpaketin tavoitteena on varmistaa 
hankkeen sujuvuus ja onnistuminen tavoitteiden mukaisesti. 

4.1 Task force –työskentelyn johtaminen

4.2 Hankejohtaminen ja -hallinto, hankkeen ohjausryhmän 
kokoukset

4.3 Hankeraportointi

17.2.2020
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Tulokset – Työpaketti 1

1. IP-alueelle on tuotettu malli klusterien kehittämiseen ja se on dokumentoitu 
(1.1)

• IP-alueella tunnistettu vähintään kaksi kärkiklusteria

• IP-alueen klusteritoimijoiden yhteistyö on lisääntynyt ja dokumentoitu

• Kärkiklustereiden palvelurakenne on kartoitettu ja dokumentoitu

• IP-alueen klusterimalliin johtanut työskentely on dokumentoitu ja julkaistu

2. IP-alueen tärkeimmät innovaatioalustat luetteloitu ja julkaistu (1.2)

3. IP-alueella on tunnistettu vähintään neljä alueen arvoketjua

• Arvoketjukuvaukset on tuotettu infograafeiksi

• Aiempien arvoketjujen lisäksi on tunnistettu lisää uusia arvoketjuja IP-alueella

4. Tärkeimmät IP-alueen innovaatioalustat ja niiden TRL- ja/tai SRL-tasot 
dokumentoitu

5. Euroopan komission rahoittaman (300 000 €) elinkeinojen murroksen 
pilotointi (high impact action) on dokumentoitu

17.2.2020
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Tulokset – Työpaketti 2

1. IP-alueen toimijat ovat päässet paremmin mukaan EU-tason verkostoihin 
(mm. S3-kumppanuudet) ja rahoitushakuihin (2.1)

2. IP-alueen toimijat (esim. S3-toimijat ja klusterit) ovat osallistuneet 
menestyksekkäästi yhdessä EU-tason tapahtumiin

3. IP-alueen yhteistyön visuaalinen ilme päivitetty (2.2)

4. IP-alueelle on tuotettu markkinointi- ja viestintämateriaalia, joka markkinoi 
aluetta yhtenäisenä ja osaavana EU-kumppanina (2.2)

5. IP-alueen yhteistyölle on luotu sähköisen viestinnän kanavia (internet-sivusto 
ja sosiaalisen median kanavat), joita on käytetty hankkeen aikana viestintään 
(2.2)

6. Järjestetty Itä- ja Pohjois-Suomen tapahtuma Brysselissä keväällä 2020
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Tulokset – Työpaketti 3

1. IP-alueelle on luotu yhteinen viestintämalli alueen sidosryhmien 
tavoittamiseksi (3.1)

2. IP-alueella on järjestetty tapahtumia ja tapaamisia alueen S3-
toimijoille ja sidosryhmille. Kaksi suurempaa tapahtumaa 
toteutettu vuosittain (3.2)

3. IP-alueella on järjestetty klustereita ja arvoketjujen kehittämistä 
tukevia temaattisia sidosryhmätapaamisia

4. Käynnistetty uusia ylimaakunnallisia sidosryhmävetoisia 
tukihankkeita, joissa voidaan määritellä vastuita yhteistyön 
jatkotoimista
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Tulokset – Työpaketti 4

1. Task force-työryhmän työskentely tarvittava dokumentoitu tehty

2. Hankkeelle on muodostettu ohjausryhmä maakuntien johdolla ja 
järjestetty ohjausryhmän kokoukset kaksi kertaa vuodessa. 
Kokousten esityslistat on laadittu sovitun käytännön mukaisesti 
ja kokoukset on dokumentoitu pöytäkirjoihin

3. Hanke on toimittanut maksatushakemukset rahoittajalle 3kk 
jaksoissa.

4. Toteutetaan kevyt toteutusarviota hankkeesta, jossa jokainen 
maakunta arvioi omasta näkökulmastaan Itä- ja Pohjois-Suomen 
maakuntien keskinäisen yhteistyön kehittymistä hankkeen avulla.
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