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Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa 

ELMO Klusterikoulutus 22.-23.1.2020 
Snellmankoti, Rantakatu 27, Kokkola 

Keskiviikko 22.1.2020 

09.00 - 09.30 Rekisteröityminen 

09.30 - 09.40 Tervetulosanat ja koulutuksen sisältö 
Keski-Pohjanmaan liitto 
ELMO-klusteriyhteistyö ja Itä- ja Pohjois-Suomen klusterit, Ilari Havukainen 

09.40 - 11.30 1. sessio – Klusterien perusteet ja ELMO-klusterikoulutuskokonaisuus
Mikä on klusteri? Miten klustereita kehitetään?
Millaista tukea ELMO-yhteistyö tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomen klustereille?

Aamupäivän tavoitteena on tutusta aiheeseen ja toisiin osallistujiin sekä ELMO-
yhteistyöhön. Sessiossa esitellään esimerkkiklustereita, tutustutaan hyviin käytänteisiin 
sekä kerrotaan klusterin organisoitumisesta ja johtamisesta. Osallistujia kannustetaan 
keskusteluun tuoden omia näkökulmia yhteisesti pohdittavaksi. Session vetää Ilari 
Havukainen, ELMO. 

11.30 - 12.30 LOUNAS (omakustanteinen) 
Coccolita, Kauppatori 1, 67100 Kokkola 

12.30 - 13.30 2. sessio - Klusterit ja EU
EU:n teollisuus- ja pk-yrityspolitiikka, klusteriohjelmat ja rahoitusinstrumentit
Millaista klusterien välistä yhteistyötä ja kehittämistä EU-rahoilla rahoitetaan?

2. sessiossa käsitellään klusterin EU-ulottuvuutta. Kokonaisuus sisältää perustietoa EU:n
klusterien kehittämisiksi kohdennetuista rahoitusinstrumenteista kuluvalla ja
seuraavalla EU-ohjelmakaudella. Lisäksi tutustumme rahoitusta ohjaavaan poliittiseen
viitekehykseen ja ohjelmiin. Session vetää Kristiina Jokelainen, Lapin liitto

13.30 - 14.00 Kahvitauko 

14.00 - 15.00 Klusterivieras - Etäyhteys  
Cluster manager René Wijlens, Sport and technology cluster, 
Eindhoven, Alankomaat (englannin kielinen esitys ja keskustelu) 

Renén esitykselle on varattu noin 30 minuuttia aikaa, jonka jälkeen loput käytetään 
keskusteluun. Osallistujat voivat halutessaan valmistella kysymyksiä etukäteen. 

15.00 - 16.00 3. sessio – Ryhmätyöskentelyä
Ryhmätyöskentelyn pohjaksi on valittu seuraavat kysymykset ilmoittautumisvaiheessa
kerättyjen tietojen pohjalta. Pyrimme löytämään vastauksia ryhmissä keskustellen.
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1. Miten pääsen alkuun klusteritoiminnan käynnistämiseksi?
2. Miten alueellista klusteria ja innovaatioalustoja johdetaan?
3. Millainen klusterin elinkaari on ja mitä vaiheita siihen kuuluu?
4. Millaista käytännön yhteistyötä klustereiden kesken Itä- ja Pohjois-Suomen

alueella jo on ja millaista uutta yhteistyötä voisi syntyä?
5. Mistä löydän rahoitusta klusterin kehittämiseen?

16.00 - 16.15 

18.00 - 20.00 

Päivän yhteenveto 

Keskustellaan ELMO-yhteistyön ja klusterikoulutusten seuraavista vaiheista. 

Verkostoitumista  
Illallinen ja vapaata seurustelua 
Nera Scandinavian Steakhouse, Isokatu 28, Kokkola

Torstai 23.1.2020 
Vierailut ja paikalliseen klusteriin tutustuminen 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2, Kokkola 

8.30 - 9.30 Biolaakso-klusteriin tutustuminen 
Tiina Aittola, Biolaakso-koordinaattori, projektitutkija, Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius 

9.30 - 11.30 ELMO-innovaatioalustat – Keski-Pohjanmaa, siirtyminen Centria-
ammattikorkeakoululle 
Alustus, Ilari Havukainen, ELMO projektipäällikkö ja Teemu Räihä, Keski-Pohjanmaan 
liitto 
Robotiikan ja kemian alojen innovaatiotoiminta 

11.30 - 12.30 Keskustelua ja yhteenveto 

12.30 - 13.30 LOUNAS (omakustanteinen) 
Ravintola Campus, Centria amk 

Lisätiedot:  
Ilari Havukainen, ELMO-projektipäällikkö, ilari.havukainen@lapinliitto.fi ja 0406216116 
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Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot 
murroksessa – Strategiasta 

käytäntöön

ELMO-yhteistyö
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Elinkeinot murroksessa -yhteistyö

Euroopan komissio käynnisti Elinkeinot murroksessa –pilotin 2018 tavoitteenaan

 löytää uusia toimintatapoja elinkeinojen uudistumiseksi

 tunnistaa parhaat älykkään erikoistumisen ratkaisut

 hakea uusia yhteistyönmalleja

 dynaamiset ekosysteemit 

 modernit klusterit 

 uudet arvoketjut

Huomiota kiinnitetään erityisesti:

• ICT:n ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksiin

• vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen

Komissio hyödyntää kokemuksia tulevan rakennerahastokauden valmistelussa
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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.
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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 jaettiin yritysten tuotekehitystä tukeville 
aloitteille syksyllä 2019

15

https://elmoenf.eu/results-of-the-high-impact-action/


ELMO-YHTEYSHENKILÖT MAAKUNTALIITOISSA

16

ELMO-projektipäällikkö: Ilari Havukainen, Lapin liitto

ELMO-projektikoordinaattori: Paula Heikkilä, Lapin liitto

Lappi Kaarina Mäcklin/Kristiina Jokelainen

Pohjois-Pohjanmaa Gitte Meriläinen/Päivi Keisanen

Kainuu Minna Komulainen/Katja Sukuvaara

Pohjois-Savo Soile Juuti/Päivi Vestala

Etelä-Savo Tomi Heimonen/Riikka Tanskanen

Pohjois-Karjala Kirsi Taskinen/Jarkko Kauppinen

Keski-Pohjanmaa Teemu Räihä/Anne Sormunen



1. sessio – Klusterien perusteet ja 
ELMO-klusterikoulutuskokonaisuus

23.1.2020

17

• Mikä on klusteri? Miten klustereita kehitetään?

• Millaista tukea ELMO-yhteistyö tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomen 
klustereille?

Aamupäivän tavoitteena on tutusta aiheeseen ja toisiin osallistujiin 
sekä ELMO-yhteistyöhön. Sessiossa esitellään esimerkkiklustereita, 
tutustutaan hyviin käytänteisiin sekä kerrotaan klusterin 
organisoitumisesta ja johtamisesta. Osallistujia kannustetaan 
keskusteluun tuoden omia näkökulmia yhteisesti pohdittavaksi. 
Session vetää Ilari Havukainen, ELMO.



KLUSTERIKOULUTUS - SISÄLTÖ

• Mikä on klusteri? 

• Miten klustereita kehitetään?

• Millaista tukea ELMO-yhteistyö tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomen 
klustereille?

• Aamupäivän tavoitteena on tutusta aiheeseen ja toisiin osallistujiin 
sekä ELMO-yhteistyöhön. Sessiossa esitellään esimerkkiklustereita, 
tutustutaan hyviin käytänteisiin sekä kerrotaan klusterin 
organisoitumisesta ja johtamisesta. Osallistujia kannustetaan 
keskusteluun tuoden omia näkökulmia yhteisesti pohdittavaksi. 
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Mikä on klusteri?

• Klusteri-termillä tarkoitetaan yritysten ja TKI-organisaatioiden 
verkostoa (mukaan lukien kehittämisyhtiöt, korkeakoulut ja 
oppilaitokset), jolla on temaattinen painopiste, maantieteellinen 
rajaus, se on järjestäytynyt ja sitä johtaa klusteripäällikkö. 

• Klusteriin voi kuulua myös muita toimijoita, kuten 
julkisorganisaatiot. Klusteria voi johtaa myös kehittämisyhtiö tai 
muu vastaava isäntäorganisaatio. 

• Klusteria johtava organisaatio koordinoi ja ohjaa toimintaa. 
Klusterin toimintaan osallistuvat tahot ovat valtuuttaneet klusteria 
johtavan organisaation kehittämään ja toteuttamaan klusterin 
toimintaa sekä ulkoisesti että sisäisesti.

23.1.2020
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KLUSTERIEN KEHITTÄMINEN ELMO-YHTEISTYÖSSÄ

Klusteri- ja ekosysteemikehittäminen luovat kasvualustan yrityksille



Miten klustereita kehitetään?

• Tarve, arvolupaus, palvelut, visio

• Erikoistuminen: temaattinen, maantieteellinen

• Johtajuus ja verkoston sitouttaminen

• Strategia kuntoon  toimintasuunnitelma

• Yritysrajapinnasta huolehtiminen

• TKI-palvelut käyttöön!

• Viestinnän ja markkinoinnin resursointi

• Kansainvälinen yhteistyö ja markkinat

23.1.2020
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Strategytools.io
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https://www.strategytools.io/


Strategy Intro





Strategic Innovation 
Canvas





Three Levels of 
Business Models





ESIMERKKIKLUSTEREITA

1. Arktinen teollisuus ja kiertotalous klusteri, Lappi

2. Photonics Finland, Pohjois-Karjala

3. Paper Province, Värmland, Ruotsi

4. Mobile Heights, Ruotsi

5. ICAMCyL, Kastilja ja León, Espanja

23.1.2020
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1. Arktinen teollisuus ja kiertotalous 
klusteri – esimerkki temaattisesta 
erikoistumisesta

• Teolliseen kiertotalouteen keskittyvä klusteri
• Kaivos-, metalli- ja metsäteollisuus + pk-

sektori

• Toiminta alkanut vuonna 2014 Kemissä

Euronews: BusinessPlanet video 

23.1.2020
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https://www.youtube.com/watch?v=o8xa6u4NvRw&feature=youtu.be
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Smart Specialisation in Lapland - Good governance forms the strong regional 
ecosystem

REMIX- Smart and Green Mining Regions of EU- Interreg Europe

Lapland Arctic Specialisation Programme – Smart Specialisation Strategy 2013-2020

Lapland – an Arctic and international 
highflyer – International S3 2019-2023

Regional EcosystemArctic Smartness concept

Arctic Smartness Modern Clusters

EIP on Circular Economy - partner EIP on Mining Regions – OECD Mining regions

Arctic Industry and Circular Economy Cluster step-by step development with the lead of Digipolis

Arctic Industry and Circular Economy Cluster –
EU Model region pilot on modern cluster policy

International projects on  Interreg Nord, BSP

Sitra
Finnish industrial CE centre

Reginal Council of Lapland and Arctic Smartness was selected as best practise on good 
governance by EC. The core is to engage the regional partners – collaboration with 
Digipolis is one of the best success stories.

Mining Industry S3P on 
Industrial Modernisation

Foundation for international 
collaboration

Acknowledgement –
expertise on industrial CE Nordic Council of Ministers’ Sustainable Nordic 

Bioeconomy Case in Circulate Category

Clustern go International

Nordic Industrial Symbiosis Network

Regional strategic 
approach

InnoSup I proposals' partnerships

Gold label

Raw materials for 
circular economy - CSA 



Kemi-Tornion teollisen kiertotalouden innovaatioalusta

ARKTISEN TEOLLISUUDEN EKOSYSTEEMI

- Worlds northernmost hub of bio-, mining -, metal industry and 
services

- 1,7 Mt of by-products and residues (excluding waste rock)
- Responsible for 80% of Lapland’s industrial production, with over 5 

billion EUR of exports annually (7-8 % of the total export value of 
Finland) 

- Industrial symbiosis estimated at 700 million EUR  annually 
- Development of the SME specialised on the management of the 

industrial symbiosis  -
- Industrial- and mining service companies receive orders worth of 

hundreds of millions
- Cleantech – growing need of sustainable solutions









Arktisten luonnonvarojen kestävä jalostus



Interested in to do co-operation?

Contact: 
Kari Poikela,
Director, Arctic Industry and Circular Economy Cluster
kari.poikela@digipolis.fi

Please visit: 

www.teollinenkiertotalous.fi/en/home.html
https://arcticsmartness.eu/

mailto:kari.poikela@digipolis.fi
http://www.teollinenkiertotalous.fi/en/home.html
https://arcticsmartness.eu/


2. Photonics Finland

• Fotoniikka: mahdollistava teknologia (optiikka + optoelektroniikka)

• Valon tuottamisen, käsittelyn ja tarkkailun hyödyntäminen: mm.  
elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla, lääketeollisuudessa

• Fotoniikkaa on mukana mm. lasereissa, LED:ssä, 
aurinkopaneeleissa, syöpähoidoissa, elintarviketurvallisuudessa

• Vastaa globaaleihin haasteisiin

• Ilmastonmuutos

• Energian tarve ja tuotanto

• Puhdas vesi

• Digitalisaatio

• Hyvinvointi ja lääketiede

• Valaistus

23.1.2020
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• Kokoaa Suomen fotoniikan koulutuksen, tutkimuksen, 
tuotekehityksen, teollisuuden, loppukäyttäjät ja palvelut 
yhteen. 

• Teollisuusvetoinen innovaatioekosysteemi, joka parantaa 
Suomen fotoniikkateollisuuden näkyvyyttä luoden uutta 
yhteistyötä ja liiketoimintaa.

• Aktiivinen fotoniikka-alan verkosto Suomessa, jonka 
toiminta on suunniteltua ja koordinoitua sekä aidosta 
asiakastarpeesta pohjautuvaa. Päämääränä on kehittää 
käytäntöjä, toimintatapoja ja kansainvälisiä verkostoja.



Vuonna 2014: 19 yritysjäsentä ja viisi tutkimuslaitosta
Vuonna 2019: 75 yritysjäsentä, 10 yliopistoa/tutkimuslaitosta, akateemisia jäseniä: >250 (henkilöä)



Fotoniikan koulutuspolku - Joensuu

• Projekti, jossa luodaan koulutuspolku toiselta asteelta jatko-
opiskelijaksi

• Koulutus on tarvelähtöinen: vastataan Suomen ja ulkomaalaisten 
yritysten tarpeeseen työmarkkinoilla ja lisäksi markkinoidaan 
koulutusvientipalveluita

• Photonics Finland -klusteri vastaa koulutuksen yritysrajapinnassa 
työskentelystä sekä tiedonjaosta eri organisaatioiden välillä

• Mukana ovat kehitysyhtiö, Business Joensuu, Itä-Suomen yliopisto, 
Karelia-ammattikorkeakoulu ja ammattioppilaitos RIVERIA.



Kansainvälinen yhteistyö European Photonics Alliance

European Technology Platform Photonics21

Fotoniikan Industrial Modernisation S3-kumppanuus

https://www.photonics21.org/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/photonics


Joensuu

Tampere

Oulu

Espoo



Juha Purmonen
Toiminnanjohtaja, Photonics Finland ry
Impact Manager, PREIN – Fotoniikan lippulaiva
Kehityspäällikkö (fotoniikka), Business Joensuu

@PhotonicsFin

@prein @JuhaPurmonen

linkedin.com/in/juha-purmonen/



3. Paper Province – esimerkki 
alueellisesta erikoistumisesta

• Metsäbiotalouden klusteri Ruotsin Värmlandista

• Syntyi projektista 1999

• 104 yritysjäsentä, joissa 72 % alle 50 työntekijää

• Jäsenyritykset työllistävät noin 7000

• Jäsenyritysten liikevaihto on noin 3,2 mrd€, 2017

• Kansallinen Vinnväxt kasvurahoitus 2013-2023. 50 % tuki, yht. 6,5 
m€. tavoitteena systemaattisemmin toimiva TKI-klusteri

• European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) Gold Label
12/2017 

• Klusterissa 12,5 htv

• Klusteriorganisaation liikevaihto oli 2,25 m€ vuonna 2018

23.1.2020
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https://paperprovince.com/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/paper-province-ekonomisk-f%C3%B6rening


1998 2014

Project initiated by Karlstad

Municipality

Analysis

2003

Company visits

Economic assoc. Approx 30 comp.

Defense industry close down

2006

Framtidsfabriken (ERUF - project)

Vinnväxt

2009 2011

• Energy

• Competence

• Process

• Communication

PAPER PROVINCE DEVELOPMENT 1998-2014

ERUF

Vinnova

ESF



ALUEELLINEN 
ERIKOISTUMINEN
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MILLS IN 
PAPER PROVINCE

paper mill

saw mill

Göteborg

bioenergy plant
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4. Mobile Heights, Ruotsi

• Voittoa tavoittelematon ICT-klusteri Skånen ja Suur-
Kööpenhaminan alueella

• Yli 100 jäsentä

• Tulevaisuuden digitaalisuus ja terveys

• ESCA Gold Label

• Perustajajäsenet: kolme suuryritystä

• ECCP profiili

23.1.2020
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https://mobileheights.org/about/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/mobile-heights


23.1.2020

53



Mobile Heights - PALVELUT

MEMBERSHIP BENEFITS

• EVENTS – Participation and networking at conferences, seminars 
and workshops

• INDIVIDUAL MATCHMAKING

• PROJECTS – Participation in multi-disciplinary innovation projects

• MARKETING – Access to communication channels within the 
Mobile Heights community

• POWER HOUR – Tech advice and contacts (industry executives 
meet start-ups)

23.1.2020
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ICAMCyL - Iberian Sustainable
Mining Cluster

Dr. Santiago Cuesta-López

General Director

director.general@icamcyl.com

Dr. Jorge Pérez Barrio

Head of EU Programmes Unit

j.perez@icamcyl.com

23.1.2020 55
www.icamcyl.com

mailto:director.general@icamcyl.com
mailto:j.perez@icamcyl.com


ICAMCyL, a reference competence center in raw materials

Sustainable mining Advanced materials

Stakeholders-Patrons

International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL)

ADVANCED MINING 

TECHNOLOGIES

CIRCULAR 

ECONOMY
SUSTAINABILITY

• Exploration

• Classification

• Processing

• New production

methods

• Eco-innovation

• Resource efficiency

• Waste

• Recycling

• Valorisation

ENERGY & CLIMATE 

CHANGE

• Batteries /fuel-cells

• CO2 capture

• Smart cities

NANOMATERIALS

• Carbon-based

• MOFs

• Composites

• Alloys

FABRICATION

• Additive

manufacturing

• Pilot lines

• Industry



Current ongoing EU actions

International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL)

Solutions for Critical 

Raw Materials Under 

Extreme Conditions

European Energy 

Poverty: Agenda Co-

Creation and Knowledge 

Innovation

Mining the European

Anthroposphere

INNOCAT: Innovative CRM 

substitution technology

Mining and Metallurgy 

Regions of EU

Advanced materials solutions for next 

generation high efficiency concentrated 

solar power (CSP) tower systems

Recovery of W, Nb & Ta occurring as by-

products in mining and processing waste 

streams

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No [776811].

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant 
agreement No [721045].

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No [821159].

SMARTY: Smart SMEs for 

Industry 4.0 



Participation in other S3P-Industry Platforms

International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL)

“Advanced Materials for Batteries”

“Mining Industry”

ICAMCYL Pilot 2 leader: “Sustainable Raw Materials 

Extraction & Processing”

Part of the Strategic Action Plan on Batteries 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mining-industry

26 regions involved

Outcome: PP investment projects industry-driven 

Key themes:

• Critical raw material production

• Empowerment of SMEs in Global Value Chains

• New technologies and sustainable mining

• Social acceptance of mining through stakeholder involvement

• Education and training in mining and related industries

Approved Feb 2019 - KOM March 2019
Matching & Scoping note next

6 pilots

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mining-industry


Iberian Sustainable Mining Cluster (ISMC)

C
O
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E 
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A
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IT

IE
S

2017 CRMs

Antimony Gallium Magnesium Scandium

Baryte Germaniun
Natural 

Graphite
Silicon metal

Beryllium Hafnium Natural Rubber Tantalum

Bismuth Helium Niobium Tungsten

Borate HREEs PGMs Vanadium

Cobalt Indium Phospate rock

Fluorspar LREEs Phosphorus

Raw Materials and Circular Economy

ISMC brings together +50 leading 
companies in the extraction of mining 

resources and raw materials, 
engineering, training, transportation, 

associated services and 
commercialisation. In addition, it 

covers a wide range of raw materials 
and critical raw materials.

M
EM

B
ER

S
International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL)



Klusterien haasteet ja ELMO



Millaisia haasteita klustereilla on?
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• Digi/automaation hyödyntäminen (erit. pk-yritykset), osaaminen, 
investoinnit

• Liiketoiminta ja vähähiilisyys: maaseudun ja harvaan asutun alueen 
merkitys raaka-aineiden ja elintarvikkeiden yms. tuottajana

• Poliittinen ilmapiiri vs. pitkän aikavälin suunnittelu

• Innovaatiotoiminnan resursointi

• Yrittäjyys

• Yhteistyö TKI- ja koulutuspalvelutuottajien kanssa

• Pilottien  ja liiketoiminnan/tuotannon skaalauksen rahoitus

• Perusteollisuuden toimintaympäristön haasteet, harvaan asutut 
alueet

• Valmistavan teollisuuden pk-yritysten tehokkuus ja kilpailukyky



Millaista tukea ELMO-yhteistyö tarjoaa 
Itä- ja Pohjois-Suomen klustereille?

• Klusterikoulutusten sarjan (lisätietoa lopuksi)
• Strategia, toimintasuunnitelma, rahoitus, 

kansainvälistyminen, palvelut jne…

• Temaattisia verkostoja

• Innovaatiopalveluita ja verkostoja

• Kansainvälisiä kumppaneita
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2. sessio - Klusterit ja EU
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• EU:n teollisuus- ja pk-yrityspolitiikka, klusteriohjelmat ja 
rahoitusinstrumentit 

• Millaista klusterien välistä yhteistyötä ja kehittämistä EU-rahoilla 
rahoitetaan?

• 2. sessiossa käsitellään klusterin EU-ulottuvuutta. Kokonaisuus 
sisältää perustietoa EU:n klusterien kehittämisiksi kohdennetuista 
rahoitusinstrumenteista kuluvalla ja seuraavalla EU-
ohjelmakaudella. Lisäksi tutustumme rahoitusta ohjaavaan 
poliittiseen viitekehykseen ja ohjelmiin. Session vetää Kristiina 
Jokelainen, Lapin liitto



Klusterit komission kehittämisen 
työkaluna

Vastuu Euroopan komission  Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-
yritykset pääosasto (eli KASVU = GROW) Yksikkö F2: Advanced 
manufacturing, clusters and social economy

• Integrointi muihin politiikoihin ja aloitteisiin – teollinen politiikka, älykäs 
erikoistuminen, vihreää ohjelma, strategiset arvoketjut jne.

• EU Cluster Portal ohjaa käytännön työskentelyä eri tasoilla

• The European observatory for clusters and industrial change - ohjaus, tieto

• Cluster excellence – klusteriorganisaatioiden/toimijoiden osaamisen 
kasvattaminen

• Cluster internationalisation – yli EU rajojen, PK yritysten pääsy markkinoille,

• Clusters and industrial value chains – toimialat ja sektorit ylittävä yhteistyö, 
uudet teollisuuden arvoketjut
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https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_fi
https://publications.europa.eu/fi/web/who-is-who/organization/-/organization/GROW/COM_CRF_54813
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en


Komission toimet klustereiden kehittämiseksi

• ECCP eli European Cluster Collaboration Platform – komission 
yhteistyöfoorumi ohjaamaan ja fasilitoimaan klusteripolitiikan 
toimeenpanoa

• Kaikki ajankohtainen informaatio kootusti esille – yhden luukun 
palvelu

• 2900 ”EU klusteria” listattuna 

• Match-making työpajat EU ja kolmansiin maihin

• Tapahtumat, julkaisut, tiedotteet

• Klusteritoiminnan näkyvyyden lisääminen

• S3 platform eli Smart Specialisation platform ja ECCP läheisessä
yhteistyössä

• Linkitys alueet ja kansalliset päätöksentekijät

• Älykkään erikoistumisen strategiat ja niiden linkitykset

• S3 temaattiset kumppanuudet ja toimet muut
65



https://www.clusterc
ollaboration.eu/

https://www.clustercollaboration.eu/
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https://www.clustercollaboration.eu/cluster-definitions


EU-aloitteet tukemassa klusterityötä –

“Building bridges across Europe's

ecosystems”

1/23/2020



EU:n strategiset arvoketjut ohjaamassa 
yhteisiä valintoja
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824


Miksi klusterit nähdään tärkeinä?
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Klusterit oleellinen osa EU liike/yritystoiminnan 
ympäristöä - Avainroolissa kun

• yhteistyörakenteiden kehittämisessä – toimiala 
sisällä ja ylittävät, alueelliset ja kansalliset rajat 
ylittävät

• innovaatioiden edistäminen, kansainvälistäminen

• yritysten kasvun tukeminen kasvun eri vaiheissa 
• From start up to scale up

• kumppanuuksien rakentaminen vahvistamaan PK 
yritysten pääsyä yli aluerajojen oleviin 
arvoketjuihin – tunnistaa ja vahvistaa pelipaikat

• muutosagentti – teollisuus 4.0 PK yritysten 
kilpailutekijäksi, hiilineutraali ja ”vihreään” 
siirtyminen – Green deal/Vihreä ohjelma

Maaliskuu 2020 päivitetty teollisuuspolitiikka - klusterit avainasemassa
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Miksi klusterit nähdään tärkeinä?
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Miksi klusterit nähdään tärkeinä?

Klusteritoimijat tukevat yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehitystä läpi koko prosessin
 Alkava yrittäjä, kasvuyrittäjä, uudet tuotteet/palvelut innovaatioympäristöistä
 Kaikki prosessin eri vaiheet ja siihen liittyvät tukitoimet
 Osaamisen kasvu ja täydentävyys



Tulevan ohjelmakauden 
painotukset

Klusterit yhdistävinä toimijoina
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Klusteritoiminnan kehittäminen uuden 
ohjelmakauden kynnyksellä
• Perustuu jo tehtyyn työhön (katso edelliset kalvot)

• Synergiatoimet

• EU teollisuuspolitiikka – aluepolitiikka

• Osaamisen vahvistamisen – yrittäjyys, johtaminen

• Erillisohjelmat – aluekehittäminen

• EU – kansalliset – alueelliset klusteriohjelmat

• Resurssipohjan kasvattaminen – täydentävyys, yhteistyö

• Jne.

• Tukemassa tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa – digitalisaatio, I4.0/IoT, 
ikääntyminen, osaamisen monimuotoisuus, ilmaston muutos

• Vihreä ohjelman omaksuminen kaikilla tasoilla 

• rahoituksen ohjausmekanismi –esimerkki energia 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_19_6723

• SDGs luomassa pohjaa arvioinnille – läpileikkaavaa https://ec.europa.eu/info/strategy/international-

strategies/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs_en

• Älykäs erikoistuminen (myös linkitys SDGs) 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_19_6723


1/23/2020

Älykäs erikoistuminen ohjaamassa….



Single (internal) market programme –
ohjelma sisämarkkinoiden kehittämiseksi

EUn sisäisten markkinoiden kehittäminen 4 mrd€ ja lähinnä PO Kasvun 
toiminnan alla olevat toimet

• SME – mahdollistaa täysi hyöty EU sisäisistä markkinoista – kilpailukyvyn 
kasvu

• Suoraan seuraavaan Cosme ohjelmaan 1 mrd€ - markkinoille pääsy, 
toimintaympäristö, teollinen/elinkeinojen uudistuminen, kilpailukyky, 
yrittäjyys, 

• Joint Cluster Initiatives : 300 M€ - suunnitelmissa tuplata

• Työn alla myös uusi ohjelma yritysten skaalaukseen (kasvu vaiheiden 
hallinta) – 1mird€ jaettavaksi välittäjätahojen kautta

• Single market tueksi InvestEU 2mird€ - PK yritysten investointituki

• Toteuttaa omalta osaltaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 

• Vahvistaa EUn strategisten arvoketjujen kehittymistä



Joint cluster initiative - “lyhyesti”

• Komission ohjaaman klusterityöskentelyn lippulaiva –aloite – kohti superklustereita

• Ekosysteemien ja klustereiden strategisen verkostoitumisen työkalu:

• 10-20 erikoistanutta elinkeinoa/teollisuutta, Rajat ylittävä niin alueellisesti kuin 
toimialallisesti, PK yritykset

• Klusterit keskiössä fasilitoimassa ja mahdollistamassa PK sektorin kasvua, 
skaalausta, digitalisaation edistämisessä ja siirtymisessä hiilineutraaliin toimintaan

• Perustana työ, jota tehty kuluvalla ohjelmakaudella – onnistumiset esim. 
Cosme/H2020 linkitykset – InnoSup I kärkenä

• Ehdotus ”jatkuvasta rahoituksesta”- hyvät aloitteet saavat vaiheittain vähenevän 
rahoituksen läpi ohjelmakauden

• Päivitetty ECCP ottaa entistä enempi roolia ohjauksessa

• Vahva linkitys muihin aloitteisiin – DIH, S3, Component 5, Horizon Europe, Erasmus+ 
- synerginen rahoitus

• Klusterien merkkitoiminta tukemaan klusterien kasvua ja European Cluster Alliance 
tuomaan klusterien erityistarpeita huomioon, 

• Klusterijohtamisen kasvattaminen, ”klusterien vaihto-ohjelmat” – koulutusohjelmat 



Joint cluster initiative - “lyhyesti”



Yhteenveto - Modernit klusterit toimijoina -
kestävyys, muutos, tulevaisuus 

• Avoimuus ja osallistuminen: yhteistyön vahvistaminen – sisäiset toimintamallit ja ulkoinen 
verkostoituminen– paikallisesta kohti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

• Innovaatiolähtöinen ekosysteemi: yrittäjyys keskiössä – “Europe develops a new style of champions
-(cf. China and its champions)”

• Inter-connected: Euroopan sisällä ja yli rajojen – klusterit vievät innovaatiot markkinoille, ovat 
markkinat – start-upeista skaalaukseen – yhdistää alueita ja S3

• Toimialat ja rajat ylittävää yhteistyötä: keskiössä alueet, S3 ja temaattiset kumppanuudet

• Tavoite/tehtävä (Mission(orientoitunut:  klusterit ovat Euroopan ytimessä uudistamassa elinkeinoja 
ja teollisuutta – digitalisaatio tukemaan kasvua

• Osaamisen uudistaminen ja päivittäminen: kehittyvä ammattitaito –SKILLS development

• SDG (sustainable development goals) ohjaavat kehittämistä: yhteistyö nopeuttamaan SDG
toimeenpanoa – ”We don’t have planet B”

• Vahva ohjaus: DG GROW  vetää klusteritoiminnan ohjausryhmää, jota vahvistaa 
asiantuntijatiimi: 

• European Cluster Collaboration Platform (ECCP) – yhteinen alusta
• European Cluster Excellence Initiative Labels (ECEIL) , nimi muuttuu European Cluster Excellence Association (ECEA) 

– akkredioimaan kehitystä klustereiden eri kasvun vaiheissa
• European Cluster Alliance – edunvalvontaa – kansallisten ja alueellsiten näkemysten esille tuominen
• SYNERGINEN RAHOITUS – eri PO:t alue, koulutus, TKI – investoinnit strategisiksi tunnistetut alat ja arvoketjut

Moderni klusteri yhteistyö on eri toimijoiden yhteinen ponnistus 

kehittää kestävää uutta yrittäjyyttä, luoda vahvaa pohjaa yrityksille kasvaa ja verkostoitua



3. sessio – Ryhmätyöskentelyä

• Miten pääsen alkuun klusteritoiminnan käynnistämiseksi?

• Miten alueellista klusteria ja innovaatioalustoja johdetaan?

• Millainen klusterin elinkaari on ja mitä vaiheita siihen 
kuuluu?

• Millaista käytännön yhteistyötä klustereiden kesken Itä- ja 
Pohjois-Suomen alueella jo on ja millaista uutta yhteistyötä 
voisi syntyä?

• Mistä löydän rahoitusta klusterin kehittämiseen?
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16.00 - 16.15 Päivän yhteenveto

KYSYMYKSIÄ?

KOMMENTTEJA?

IDEOITA?
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16.00 - 16.15 Päivän yhteenveto

Järjestämme neljä muuta 
klusterikoulutusta ympäri Itä- ja Pohjois-
Suomea vuonna 2020.

Aiheina ovat klusteristrategia, rahoitus, 
kansainvälistyminen, klusteritarinat, 
palvelut ja verkottuminen …
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16.00 - 16.15 Päivän yhteenveto

Klustereita ja klusterien kehittäjiä 
kutsutaan koolle erityisesti 
1. metsäbiotalouden, 
2. teollisen kiertotalouden, 
3. vesiosaamisen sekä 
4. alkutuotannon ja elintarvikkeiden 
teemoista.

Koulutukset ajoittuvat välille huhtikuu 2020 – joulukuu 
2020. Lisätietoa helmikuussa 2020 ELMO:n kanavista!
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2 

1. Miten pääsen alkuun klusteritoiminnan käynnistämiseksi?
2. Miten alueellista klusteria ja innovaatioalustoja johdetaan?
3. Millainen klusterin elinkaari on ja mitä vaiheita siihen kuuluu?
4. Millaista käytännön yhteistyötä klustereiden kesken Itä- ja Pohjois-Suomen

alueella jo on ja millaista uutta yhteistyötä voisi syntyä?
5. Mistä löydän rahoitusta klusterin kehittämiseen?

16.00 - 16.15 

18.00 - 20.00 

Päivän yhteenveto 

Keskustellaan ELMO-yhteistyön ja klusterikoulutusten seuraavista vaiheista. 

Verkostoitumista  
Illallinen ja vapaata seurustelua 
Nera Scandinavian Steakhouse, Isokatu 28, Kokkola

Torstai 23.1.2020 
Vierailut ja paikalliseen klusteriin tutustuminen 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2, Kokkola 

8.30 - 9.30 Biolaakso-klusteriin tutustuminen 
Tiina Aittola, Biolaakso-koordinaattori, projektitutkija, Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius 

9.30 - 11.30 ELMO-innovaatioalustat – Keski-Pohjanmaa, siirtyminen Centria-
ammattikorkeakoululle 
Alustus, Ilari Havukainen, ELMO projektipäällikkö ja Teemu Räihä, Keski-Pohjanmaan 
liitto 
Robotiikan ja kemian alojen innovaatiotoiminta 

11.30 - 12.30 Keskustelua ja yhteenveto 

12.30 - 13.30 LOUNAS (omakustanteinen) 
Ravintola Campus, Centria amk 

Lisätiedot:  
Ilari Havukainen, ELMO-projektipäällikkö, ilari.havukainen@lapinliitto.fi ja 0406216116 



18.00 - 20.00
Verkostoitumista 

Illallinen ja vapaata seurustelua

Nera Scandinavian Steakhouse, 
Isokatu 28, Kokkola
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