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I
tä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla on pitkät perinteet  
yhteistyölle. Merkittävät luonnonvarat, vielä hyödyntämätön 
potentiaali sekä erikoistunut huippuosaaminen luovat kasvua 
alueella. Kaikilla maakunnilla on omat erikoistumisalansa ja  

niihin liittyvät älykkään erikoistumisen strategiat.

Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa. 
Itä- ja Pohjois-Suomi valittiin yhdeksi Euroopan komission pilotti-
alueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia 
toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttaval-
lisemmin ELMO.

Pilotoinnin ensimmäisen vaiheen tuotoksena syntyi Itä- ja Pohjois- 
Suomen Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019–2023.
  

Yhteistyön tehostamista sekä strategian jalkauttamista on jatkettu  
yhteisellä koordinaatiohankkeella. Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot 
murroksessa – Strategiasta käytäntöön on seitsemän Itä- ja Pohjois- 
Suomen maakunnan yhteinen koordinaatiohanke, jota hallinnoi  
Lapin liitto.

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on luoda alueella olemassa ole-
vien innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämis- 
malli, jonka avulla tuotetaan tukipalveluja elinkeinoelämälle. Yhteisen 
tekemisen kautta on löydetty hyviä käytänteitä ja luotu pohjaa tule- 
ville yhteisille kehittämistoimille.

Strategian jalkauttamiseksi koordinaatiohankkeessa kehitetään 
myös Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä viestintäkäytänteitä. Tärkeässä 
osassa ovat yhteiset graafiset elementit visuaalisen viestinnän 
rakentajina. Aluetunnuksen variaatioita, yhteistä värimaailmaa ja 
typografiaa hyödyntämällä luodaan tunnistettavuutta sekä viestitään 
pitkäjänteisesti alueen yhteisistä arvoista. Tämä graafinen ohjeisto 
on laadittu ohjenuoraksi ja apuvälineeksi Itä- ja Pohjois-Suomen  
yhteiseen alueviestintään – yhdessä tehtäväksi!

Johdanto

Graafinen ohjeisto: 
Lasse Paldanius Kuva: Mikko Heikkinen | Discover Barents
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Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen tunnus koostuu karttasymbolista 
sekä englannin- ja suomenkielisestä logotekstistä. Ensisijaisesti 
viestinnässä käytetään pystysuuntaista tunnusta. 

Lisäksi käyttöön on suunniteltu tunnuksen vaakasuuntainen ver-
sio sekä muita variaatioita erilaisiin käyttökohteisiin  mukautuviksi.  

Tunnuksen väri on sininen, ja sitä käytetään lähtökohtaisesti val-
koista taustaa vasten. Tummia väritaustoja vasten tulee käyttää 
tunnuksen valkoista negatiiviversiota. Tunnuksen mustaa versiota 
käytetään ainoastaan käyttökohteissa, joissa värien toistaminen 
ei ole mahdollista.   

Lataa käyttöösi tunnuksen eri versioita täältä.

1. Tunnus
TUNNUS

LOGO

SYMBOLI
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PYSTYSUUNTAINEN
TUNNUS

VAAKASUUNTAINEN
TUNNUS

SYMBOLI

VARIAATIOT VALKOISENA

1.1. Tunnuksen variaatiot
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VARIAATIOT VALKOISENA

TUNNUS 
EN

TUNNUS 
FI
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PYSTY- JA  
VAAKA- 
SUUNTAINEN
TEKSTILOGO 
EN | FI
-YHDISTELMÄ

VARIAATIOT VALKOISENA

TEKSTILOGO 
EN

TEKSTILOGO 
FI
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VARIAATIOT VALKOISENA

ELINKEINOT MURROKSESSA -TUNNUS 
EN | FI

Elinkeinot murroksessa -tunnusta käytetään ainoastaan 
ELMO-koordinaatiohankkeen omassa viestinnässä.
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VARIAATIOT MUSTAVALKOISENA
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1.2. Suoja-alue

Tunnuksen eri variaatioille on määritelty suoja-alueet,  
jota lähemmäksi muita graafisia elementtejä ei tule sijoittaa.  
 
Suoja-alue löytyy valmiiksi määriteltynä jokaisesta tiedostosta. 
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1.3. Tunnuksen käyttö

Sininen versio  
valkoista taustaa 

vasten 

SALLITTU 

KIELLETTY

Valkoinen versio 
sinistä taustaa  

vasten 

Valkoinen versio kuvan päällä, 
milloin kontrasti riittävä

Valkoinen versio 
tummaa taustaa 

vasten 

Musta versio  
käyttökohteissa, joissa 
värien toistaminen ei 

mahdollista  

Muiden graafisten  
elementtien sijoittaminen 

suoja-alueelle 

Mittasuhteiden
vääristäminen

Muuttaa elementtien
muotoa tai asettelua

Kääntää tunnusta tai sen
graafisia elementtejä

Muuttaa  
tunnuksen värejä

Sijoittaminen taustalle, 
josta tunnus ei erotu  

kunnolla
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Itä- ja Pohjois-Suomen väreinä käytetään kolmea pääväriä 
ja neljää lisäväriä.

Ilmeen ensisijainen pääväri on sininen. Sinistä käytetään  
tunnuksen, pääotsikoiden, infografiikoiden ja oheiskuvioinnin 
värinä. 

Toinen pääväri on valkoinen. Valkoinen on hallitseva tausta- 
väri kaikissa viestintämateriaaleissa. Valkoisen tilan käytöllä 
luodaan ilmavuutta asetteluihin. Valkoinen on myös tunnuksen 
ja tekstien väri värillisiä ja tummia taustoja käytettäessä.

Kolmatta pääväriä, vihreää, voidaan hyödyntää erilaisten  
sisältöjen elävöittämiseen. Vihreää käytetään esimerkiksi info-
grafiikoiden ja oheiskuvoinnin päävärinä sinisen ohella.

Lisävärit ovat musta, tummansininen, keltainen ja violetti. 
Musta on leipätekstien väri vaaleilla taustoilla. Tumman- 
sininen, keltainen ja violetti elävöittävät ilmettä harkitusti  ja 
minimalistisesti käytettyinä. Niitä voidaan hyödyntää esimer-
kiksi sisältöjen värikoodaukseen infograafisissa esityksissä. 

2. Värit
PÄÄVÄRIT

LISÄVÄRIT

12
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2.1. Päävärit

SININEN VIHREÄ

CMYK 75, 15, 5, 0 
PMS 638 C 

RGB 0, 165, 215 
HEX 00A4D8

CMYK 65, 0, 100, 0 
PMS 7737 C 

RGB 100, 180, 45 
HEX 65B32E

VALKOINEN

“Vesi, sininen taivas,  
puhdas ilma, jää,

suomalaisuus, rehellisyys”

“Talvi, lumi, jää,  
arktinen, pohjoinen, 

ilmava, selkeä,
tilaa hengittää”

“Kesä, puhdas luonto, metsä,  
elinvoimaisuus, luonnonvarojen ja 

-olosuhteiden kestävä
hyödyntäminen, teollinen kiertotalous”
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2.2. Lisävärit

TUMMA 
SININEN

CMYK 85, 33, 0, 7 
PMS 7460 C 

RGB 0, 128, 191 
HEX 0080BF

KELTAINEN

CMYK 2, 20, 90, 0 
PMS 123 C 

RGB 251, 204, 30 
HEX FBCB1D

VIOLETTI

CMYK 85, 80, 20, 5 
PMS 7671 C 

RGB 71, 67, 127 
HEX 47437F

MUSTA

“Ilta, sininen hetki” “Valo, nouseva ja 
laskeva aurinko, vilja, 

syksy”

“Iltarusko,  
auringonlasku”

“Pimeys, kaamos”
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2.3. Värihierarkia ja käyttökohteet

SININEN VIHREÄVALKOINEN

Ilmeen ensisijainen pääväri

Tunnuksen väri

Pääotsikot 

Infografiikoiden
 ja oheiskuvioinnin 

väri

Sinisen lisänä pääväri
sisältöjä elävöittämään 

Erityisesti infografiikoiden 
ja oheiskuvoinnin toinen 

pääväri 

Harkitusti pääotsikoissa

TUMMA 
SININEN KELTAINEN VIOLETTIMUSTA

Ilmavuus asetteluja 
suunniteltaessa 

Ensisijainen taustaväri 

Tunnuksen ja tekstien  
väri värillisiä ja tummia 
taustoja käytettäessä

Lisäväri alaotsikoihin 
ja infografiikoihin

Käyttö harkitusti lisävärinä 
infografiikoissa sisältöjen 

elävöittämiseksi

Pitkien tekstien väri 
valkoisella tai vaaleilla 

taustoilla 

Alaotsikot 

Infografiikoiden 
tekstit
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Itä- ja Pohjois-Suomen viestintämateriaaleissa käytetään 
kahta toisiaan täydentävää oheiskuviota: Aalto ja Kasvu.

Aalto symboloi Itä- ja Pohjois-Suomen luontoa ja alueelle  
ominaisia luonnonolosuhteita. Kuviossa toistuvat vesi, 
järvet, joet, meri, vaaramaisemat, tunturit, revontulet ja  
pilvet – luonnon aaltoilevat ja virtaavat muodot.

Kasvu symboloi ihmisen kädenjälkeä alueella: alueelta  
löytyvää monipuolista osaamispohjaa, korkeaa tekno- 
logiaa ja luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävää hyödyn-
tämistä. Verkostoitumalla, yhteistä maaperää ravitsemalla 
ja yhteisiä versoja kasvattamalla luomme yhdessä alueel-
lista hyvinvointia.

Oheiskuviointien pdf-tiedostot voit ladata käyttöösi täältä.

3. Oheiskuviointi

16

https://elmoenf.eu/fi/viestinta/#oheiskuviointi


Itä- ja Pohjois-Suomi  |  Graafinen ohjeisto 17

3.1. Aalto

LAPLAND
Lapland is the beacon of the Arctic 
region, where growth and well-being 
are based on the sustainable refining 
of natural resources and conditions. 
Lapland is a pioneer in Arctic circular 
economy and Arctic sustainable 
tourism.

“

OULU REGION
Northern Ostrobothnia is an 
attractive hub of top-level 
technological and ICT expertise. 
The region’s strengths lie in  
the fields of bioeconomy, metal 
industry, wood building and RDI-
expertise in health technology. 

CENTRAL
OSTROBOTHNIA

Central Ostrobothnia is  
known for the Biovalley area.  
The abundant natural 
resources of the area have 
become the core for a diverse 
expertise cluster for the 
chemical, bioeconomy and 
mineral industries, with strong 
connections to international 
trade.

KAINUU 
Kainuu has abundant and versatile 
natural resources, an attractive 
environment for living and 
travelling, and the skills to utilise 
these assets as products and 
services. The industrial spearheads 
in Kainuu are bioeconomy, high 
technology, ICT, tourism and  
mining industry.

POHJOIS-SAVO 
Pohjois-Savo is the producer 
of the world’s leading 
machine and energy 
technology products and 
services. In addition,  
the area’s strengths include 
a versatile wood industry, 
significant activities in 
the food product industry 
and top-notch expertise in 
welfare technologies.

NORTH KARELIA 
In North Karelia, smart and 
sustainable growth is built on 
innovative technologies and 
materials, and novel solutions  
in the field of forest bioeconomy. 
In fact, forest bioeconomy 
has become the core for an 
internationally recognised 
expertise cluster in North Karelia.

SOUTH SAVO
The global strengths of South 
Savo, namely forests, food and 
water, create a foundation for 
smart specialisation and give 
companies a competitive edge 
and a chance for international 
growth.

ROVANIEMI

OULU

KOKKOLA

KAJAANI

KUOPIO

JOENSUU

MIKKELI

“

“

“

“

“

“

The sustainable use of natural resources 
and smart technological solutions 
promote growth and well-being  
in the entire East and North Finland.

elmoenf.eu

EAST AND  
NORTH 

FINLAND

RUSSIA

SWEDEN

NORWAY

Population
1.3 MILLION

= 
23.5%

of the Finnish population

= 
6.4 

INHABITANTS 
/ km2

KM2

€ € € €€

KM2

€ € € €€

Total surface area

KM2

226,449 km²

= 
69.9% 

of the total surface
area of Finland

KM2

€ € € €€

KM2

€ € € €€

Land area
203,487 km²

= 
66.9% 

of the total 
land area of Finland 

Water area
32,963 km²

KM2

€ € € €€

KM2

€ € € €€

KM2

€ € € €€

19.5% 
OF THE

GROSS DOMESTIC 
PRODUCT OF  

FINLAND

KM2

€ € € €€KM2

€ € € €€

19.6% 
OF THE

FINNISH EXPORT

Mines

KM2

€ € € €€

6 METALLIC 
MINERAL 

MINES

13 INDUSTRIAL
MINERAL

MINES

KM2

€ € € €€

= 
77% 

of the land area

ANNUAL 
GROWTH

= 
60.5

million 
cubic metres 

/ year 

TOTAL
DRAIN

= 
44
million 

cubic metres 
/ year 

Forest area
1251 MILLION 
CUBIC METRES

KM2

€ € € €€Tourism

= 
40% 

of the national share

€ 1.76 BILLION 
ANNUAL 

TURNOVER

KM2

€ € € €€

INDUSTRY 

35%
WHOLESALE AND

RETAIL TRADE 

25%
CONSTRUCTION

10%
TRANSPORT AND

STORAGE

5%
Other sectors 

25%

Distribution of the industry
% OF TURNOVER

Education and research

KM2

€ € € €€

3 UNIVERSITIES

7 UNIVERSITIES OF  
APPLIED SCIENCES

SEPARATE UNITS OF 
NATIONAL RESEARCH 
INSTITUTIONS

20 VOCATIONAL 
INSTITUTESOVER

10OVER3 UNIVERSITY CONSORTIA

KM2

€ € € €€

Metal refining 
and metal products31%

KM2

€ € € €€

Further processing 
of wood25%

KM2

€ € € €€

Food products 
and beverages9%

KM2

€ € € €€

Computers, electronic 
and optical devices10%

Largest sectors in the area
% OF THE TOTAL TURNOVER4
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“Vesi, järvet, joet, meri, vaaramaisemat, tunturit, 
revontulet, pilvet – luonnon aaltoilevat ja virtaavat 
muodot.”

Käyttö isoilla pinnoilla graafisena elementtinä:  
muun muassa painotuotteet, julkaisujen kannet, 
roll-upit ja PowerPoint-kansilehdet. Käytetään  
kuvapintojen tai taustojen rajauselementtinä.
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3.2. Kasvu

“Yhteisen maaperän ravitseminen,  
yhteisten versojen ja varsien kasvattimen.“ 

“Verkostoituminen, digitaalisuus, korkea teknologia,  
luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen.” 

1–2: PowerPoint -diojen taustalla ja otsikkodioissa.

3: Sinisenä negatiiviversiona asiakirjapohjissa. 

4: Valkoisena negatiiviversiona kuvien päällä 

1. “KESÄ” 2. “TALVI” 3. “KESÄ JA TALVI”
-SININEN NEGATIIVIVERSIO

4. “KESÄ JA TALVI”
-VALKOINEN NEGATIIVIVERSIO
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4. Typografia
Itä- ja Pohjois-Suomen typografista ilmettä rakennetaan 
pääsääntöisesti sinisen väristä otsikkofonttia ja mustaa  
leipätekstifonttia käyttämällä.
  
 
Pääotsikoissa käytetään Berlin Sans FB Demi -fonttia sinisenä.
Alaotsikoissa sekä pääotsikon jälkeisissä johdantoteksteissä  
voidaan käyttää Berlin Sans FB Regular -leikkausta mustana.  
Tummilla taustoilla tai huonosti erottuessa kuvan päällä otsi-
koinnin väriksi tulee valita valkoinen. 
 
Muissa tekstisisällöissä käytetään päätteetöntä Franklin Gothic 
Book -fonttia. Kappaleiden väliotsikossa sekä leipätekstin  
korostuksissa voidaan käyttää Franklin Gothic Medium  
-leikkausta. 
 
Lisäksi painettavien julkaisujen pitkiin leipäteksteihin voidaan  
käyttää päätteellistä Bookman Old Style -fonttia. Tätä kirjain- 
tyyppiä ei tule käyttää sähköisessä viestinnässä tai tulostet-
tavissa asiakirjapohjissa. Niissä käytetään aina leipätekstinä  
Franklin Gothic Book -fonttia. 

Fontit voit tarvittaessa ladata käyttöösi täältä.

Berlin Sans FB Demi
Berlin Sans FB Regular

Franklin Gothic Book
Franklin Gothic Medium

19
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4.1. Kirjaintyyppi otsikoille

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+

Berlin Sans FB Demi
Pääotsikot,  
tekstit isolla pistekoolla

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+

Berlin Sans FB Regular
Alaotsikot,  
lyhyet johdantotekstit 
pääotsikon tukena
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4.2. Kirjaintyyppi tekstisisällöille

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+

Franklin Gothic Book
Leipätekstityyppi pitkille 
teksteille asiakirjoihin  
ja PowerPoint-esityksiin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+

Franklin Gothic Medium
Kappaleiden väliotsikot,  
leipätekstin korostukset 
ja esimerkiksi lyhyisiin  
teksteihin kuvien yhteydessä
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4.3. Kirjaintyyppi leipäteksteille painettaviin julkaisuihin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+

Bookman Old Style Regular
Leipätekstityyppi vain  
taitettavien painotuotteiden 
leipäteksteihin.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+

Bookman Old Style Bold
Leipätekstin korostuksiin vain 
taitettavien painotuotteiden 
leipäteksteihin.
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5. Viestintämateriaalit
Itä- ja Pohjois-Suomen keskeisimpinä viestimateriaaleina ovat  
käyntikortit, PowerPoint-pohjat ja Word-asiakirjapohjat.

Käyntikortista on laadittu sekä pysty- että vaakamallinen versio.  

PowerPoint-pohjasta löytyvät suomen- ja englanninkieliset  
versiot sekä erilaisia kansi- ja oheiskuviointiversioita eri käyttö- 
tarkoituksiin.

Word-asiakirjapohjasta on laadittu suomen- ja englannin- 
kieliset versiot sekä erilaisia asettelumalleja eri käyttö- 
tarkoituksiin.

16.4.2020 

ELMOENF.EU 1  

Pääotsikko esimerkki 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe 
yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission 
pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on 
Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO. 

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten 
vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs 
erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää 
uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista 
innovaatioalustojen verkostoa. 

ELMO –yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot 
murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa 
elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 
Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat 
teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset 
teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa. 

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme 
iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta. 

Alaotsikko esimerkki 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat hakivat mukaan Euroopan Komission “Regions in Industrial 
Transition” -pilottiin vuonna 2018. Pilotoinnin ensimmäisen vaiheen tuotoksena syntyi Itä- ja Pohjois-
Suomen Elinkeinot murroksessa Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019-2023. Yhteistyön 
ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi sekä strategian jalkauttamiseksi päätettiin strategiatyön päätyttyä 
hakea yhteistä koordinaatiohanketta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Strategiasta käytäntöön –hanke on seitsemän Itä- ja 
Pohjois-Suomen maakunnan yhteinen koordinaatiohanke, jota hallinnoi Lapin liitto. 

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen alueella olemassa olevien 
innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan 
tukipalveluja elinkeinoelämälle. Hankkeen päättymisen jälkeen IP-alueella on yhteistyönmalleja ja 
klusterirakenteita, jotka tukevat elinkeinoja kasvussa. Yhteisen tekemisen kautta on löydetty hyviä 
käytänteitä ja luotu pohja tuleville yhteisille kehittämistoimille. 

EAST AND NORTH FINLAND  
IN INDUSTRIAL TRANSITION

Ilari Havukainen
Project Manager 
East and North Finland Industrial Transition 

ilari.havukainen@elmoenf.eu 

+358 40 621 6116

elmoenf.eu

14.2.2020 6
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5.1. Käyntikortit

EAST AND NORTH FINLAND 
IN INDUSTRIAL TRANSITION

Ilari Havukainen
Project Manager 
East and North Finland Industrial Transition 

ilari.havukainen@elmoenf.eu 

+358 40 621 6116

elmoenf.eu

Käyntikortin koko on 85 x 55 mm. Vaakasuuntaisen ELMO-käyntikortin ohelle on  
suunniteltu myös vaihtoehtoinen, pystynsuuntainen käyntikorttipohja yleiskäyttöön. 

Kortin painatusmateriaalina käytetään Curious Metallics Ice Gold 250g -paperia. 

Mr. Kari Aalto
Director 

East & North Finland 
EU Office 

+358 40 773 888 (Finland)
+32 497 570 806 (Belgium)

kari.aalto@eastnorth.fi

Avenue Palmerston 24 
B-1000 Brussels

Belgium

www.eastnorth.fi 
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5.2. PowerPoint-pohjat

14.2.2020 5

14.2.2020 6

1920x1080 px -kokoiseen PowerPoint-diapohjaan on tehty valmiiksi  
otsikko- ja sisältötekstien koko- ja värimääritykset. Tekstejä, infograafeja 
ja kuvia ei pidä sijoittaa pohjissa olevien graafisten elementtien päälle. 
Kaikki sisältö sijoitetaan aina pohjien valkoiselle alueelle. 

Asettelumalleista löytyvät suomen- ja englanninkieliset kieliversiot 
sekä erilaisia kansidia- ja oheiskuviointivaihtoehtoja. 

Lataa PowerPoint-pohja täältä.

https://elmoenf.eu/fi/viestinta/#viestintamateriaalit
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5.3. Asiakirjapohja
16.4.2020 

ELMOENF.EU 1 

Pääotsikko esimerkki 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe 
yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission 
pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on 
Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO. 

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten 
vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs 
erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää 
uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista 
innovaatioalustojen verkostoa. 

ELMO –yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot 
murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa 
elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 
Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat 
teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset 
teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa. 

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme 
iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta. 

Alaotsikko esimerkki 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat hakivat mukaan Euroopan Komission “Regions in Industrial 
Transition” -pilottiin vuonna 2018. Pilotoinnin ensimmäisen vaiheen tuotoksena syntyi Itä- ja Pohjois-
Suomen Elinkeinot murroksessa Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019-2023. Yhteistyön 
ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi sekä strategian jalkauttamiseksi päätettiin strategiatyön päätyttyä 
hakea yhteistä koordinaatiohanketta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Strategiasta käytäntöön –hanke on seitsemän Itä- ja 
Pohjois-Suomen maakunnan yhteinen koordinaatiohanke, jota hallinnoi Lapin liitto. 

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen alueella olemassa olevien 
innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan 
tukipalveluja elinkeinoelämälle. Hankkeen päättymisen jälkeen IP-alueella on yhteistyönmalleja ja 
klusterirakenteita, jotka tukevat elinkeinoja kasvussa. Yhteisen tekemisen kautta on löydetty hyviä 
käytänteitä ja luotu pohja tuleville yhteisille kehittämistoimille. 

A4-kokoista asiakirjapohjaa käytetään kaikissa tulostetuissa ja  
sähköisissä asiakirjoissa. Asiakirjapohjasta on laadittu suomen-  
ja englanninkieliset versiot sekä erilaisia asettelumalleja eri  
käyttötarkoituksiin.  

Lataa Word-asiakirjapohjat täältä.

https://elmoenf.eu/fi/viestinta/#viestintamateriaalit
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6. Kuvien käyttö
Itä- ja Pohjois-Suomen alueviestintää rakennetaan yhteisten  
graafisten elementtien ohella teemoiltaan yhteneväistä ja harmo-
nista kuvamateriaalia käyttämällä.

Yhteneväisen ja korkealaatuisen valokuvamateriaalin käyttäminen 
on avainasemassa oikeanlaisten mielikuvien herättämisessä. Kaksi 
hallitsevaa kuvateemaa ovat luonto ja yhteiset osaamisalueet:  
luonnonvarojen ja -olosuhteiden kestävä hyödyntäminen yhteistyötä 
tekemällä, teollisen erityisosaamiseen, korkean teknologiaan ja  
uusiin digitaalisiin ratkaisuihin tukeutumalla.

Osana Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikoistumisen strategian 
2019–2023 valmistelutyötä ja koordinaatiohanketta on toteutet-
tu myös sarja erilaisia infograafisia esityksiä moninäkökulmaisten  
yhteisten tavoitteiden kiteyttämiseksi ja näin yhteistä viestintää hel-
pottamaan.  

Infograafien ohelle on toteutettu erilaisia Itä- ja Pohjois-Suomen osaa-
misalueita kuvaavia kuvakkeita, joita on mahdollista hyödyntää jous-
tavasti kerronnan tukena muun muassa PowerPoint- esityksissä sekä 
Word-asiakirjapohjiin laadituissa julkaisuissa. 

DIGITALISAATIO
ICT &

PUHTAAT
TEKNOLOGIAT
& VÄHÄHIILISET

RATKAISUT

TEOLLINEN
KIERTOTALOUS

TEKNOLOGIAT
INNOVATIIVISET

& TUOTANTO-
PROSESSIT

KM2

€ € € €€

Largest sectors in the area
% OF THE TOTAL TURNOVER4

INDUSTRY

35%

WHOLESALE AND
RETAIL TRADE 

25%

CONSTRUCTION 

10%
TRANSPORT  

AND STORAGE

5%
Other sectors 

25%

Photo: Juuso Voutilainen | Discover Barents

PRIORITY 2:
INDUSTRIAL 
CIRCULAR 
ECONOMY 

Photo: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica

1*

2*

* Valokuvien
lähdetiedot sivulla 31.
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6.1. Valokuvat

Luonnonvarojen ja -olosuhteiden kestävä hyödyntäminen on 
Itä- ja Pohjois-Suomen teollisuutta eteenpäin vievä erityis-
piirre nyt ja tulevaisuudessa. Itä- ja Pohjois-Suomen alue-
viestinnässä käytetty kuvasto rakentuu täten kahden toi-
siaan täydentävän kuvateeman ympärille: luonto ja yhteiset 
osaamisalueet.

Luontokuvastossa korostuvat alueen luonnonolosuhteiden 
erityispiirteet ja luonto ihmisen aktiviteettiympäristönä 
neljänä eri vuodenaikana. Kuvien ilmentämä vuodenaika 
valitaan esitysajankohtaan sopivaksi tai esityksessä käsitel-
tävän aiheen mukaan.

Yhteisiä osaamisalueita ilmennetään alueelta löytyvää 
korkeaa teknologiaa ja erityisosaamista kuvaamalla.  
Näkökulmaa voi hakea älykkään erikoistumisen strategiassa 
nimetyistä valinnoista: alueen uudistuvan teollisuuden stra-
tegisia prioriteetteja ovat puhtaat teknologiat ja vähähiiliset 
ratkaisut, teollinen kiertotalous, digitaaliset ratkaisut ja ICT 
sekä innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. 

Modernit klusterit tarjoavat puitteet näiden prioriteettien 
toteuttamiselle ohjaamalla yhteistyötä koko Itä- ja Pohjois- 
Suomen alueella, tuoden yhteen parhaan saatavilla olevan 
tietämyksen, taidon ja teknologian. 

Kuvakerrontaa laadittaessa on suotavaa myös ihmisten  
välisen kanssakäymisen ja yhteistyön kuvaaminen. Ihmi-
siä sekä myös sopivina annoksina elävää kaupunkikulttuu-
ria esittämällä luodaan kuvaa alueen elinvoimaisuudes-
ta ja alueellisen hyvinvoinnin rakentamisesta. Ihmiset ja  
yhteistyö muodostavat näin ollen kolmannen huomioi-
misen arvoisen, esitysten kokonaisilmettä rikastuttavan  
kuvateeman.  

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*
13*

* Valokuvien
lähdetiedot sivulla 31.
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6.2.	Infografiikat

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -työskentelyn yhteydessä 
eri aihepiireittäin laadittuja infograafisia esityksiä voit ladata täältä.

REGIONAL
WELL-BEING

EDUCATION AND EXPERTISE MAINTAIN GROWTH

INNOVATION PLATFORMS BOOST INDUSTRIAL GROWTH

FINANCING AS THE FOUNDATION OF GROWTH

SUSTAINABLE
MINING SUSTAINABLE

TOURISM AND
APPEAL

CLEANTECHNOLOGIES
& LOW-CARBON

INDUSTRIAL
CIRCULAR

TECHNOLOGIES

COMMON 
COMPETENCES

Supporting sustainable 
development and increasing

the degree of processing

GROWTH
SECTORS

East and North Finland’s 
thematic strengths in 
smart specialisation

BIOECONOMY AND NEW PRODUCTS

INNOVATIVE

NEW EMERGING INDUSTRIES

MANUFACTURING
INDUSTRY

CHEMICAL
INDUSTRY

SOLUTIONS
DIGITALISATION & PRODUCTION

PROCESSES

ICT &
ECONOMY

€
€

M ETSÄ-
BIOTALOUS

Biojalostus

Puurakentaminen

TEOLLINEN
KIERTOTALOUS

Bioenergia

Metsätalouden
arvoketjut 

– pk-yritykset

Uudet
biopohjaiset

tuotteet

€

Metsä-, kaivos- ja 
metalliteollisuuden 

sivuvirtojen 
kaupallistaminen

– erityisesti
akkuteknologia 

ja kierrätys

VESI-
OSAAMINEN

Sininen
biotalous

Jätevesien
käsittely

Teollisuuden 
vedenohjaus- 

ja hallinta

ELINTARVIKKEET

ALKUTUOTANTO

&Luonnontuotteet

Jalostusarvon
kasvattaminen

Maatalous

Logistiikka:
kuljetus, säilytys,

varastointi, lupa-asiat

ELMO-KLUSTERITEEMAT

DIGITAALISET RATKAISUT & ICT
Monialaiset toimialasta riippumattomat palvelut

– erityisesti kaivos- 
ja metsäteollisuuden

prosessivedet

DEVELOPMENT
ORGANISATIONS

BUSINESS SECTOR

SUPPORT
SERVICES

CITIES AND
MUNICIPALITIES

NATIONAL AND
INTERNATIONAL

PARTNERS

RESEARCH AND

EDUCATION
ORGANISATIONS

PRIVATE
AND PUBLIC
FINANCERS

€

COMPANIES

1

2

3

4

Clusters support with research 
commercialisation and help 
companies to find external 
expertise and funding. 

€

Clusters provide assistance 
in EU project funding
and in calls for tender.

Clusters help companies
with branding, marketing 
and promoting their interests.

Companies can find 
new collaboration models, 
international contacts and 
markets through clusters.

https://elmoenf.eu/fi/viestinta/#kuvamateriaali
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6.3. Kuvakkeet

Erilaisia Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä  
osaamisalueita ja teemoja kuvaavia  
kuvakkeita voit ladata täältä.

€
€
€

https://elmoenf.eu/fi/viestinta/#kuvamateriaali
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Valokuvien lähdetiedot: 
 
Kansi  
Taisto Niskanen | Discover Barents 
 
s.2 
Mikko Heikkinen | Discover Barents 
 
s. 27 
1. Juuso Voutilainen | Discover Barents
2. Lapin Materiaalipankki | Studio Artica

s. 28
3. Lapin Materiaalipankki | Markus Kiili
4. Lapin Materiaalipankki | Rayann Elzein
5. Timo Surma-Aho | Discover Barents 
6. Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen 
7. Lapin Materiaalipankki | Photokrafix 
8. Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
9. Pohjois-Pohjanmaa 
10. Vesilaboratorio | Pohjois-Savo
11. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
12. Lapin Materiaalipankki | Inka Hyvönen 
13. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy


