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Strengthening innovation in Europe’s regions

• Itä- ja Pohjois-Suomi valittiin mukaan 
pilottialueeksi. Mukana on 10 aluetta 
sekä kaksi maata.

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

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/themes/industrial-transition/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/themes/industrial-transition/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/themes/industrial-transition/
https://issuu.com/ip-suomi.elmo/docs/elmo-strategia_suomi_issuu


9/21/2020 3



21.9.2020 4

https://elmoenf.eu/high-impact-action-projects/


Klusterien kehittäminen
2019-2021
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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.



Klusterit ja ekosysteemit tukevat kasvua
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Klusterien kehittämisen lähtökohtia

• 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



EU-verkostot ja klusteripolitiikka
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Yrityksiä ja ohjataan 
innovaatioalustojen palveluiden 
käyttäjiksi

https://elmoenf.eu/fi/innovaatioalustat_alueella/


Seuraava ELMO-klusteriseminaari 
ja työpaja 28.-29.10.2020

Teemana: ”Klusterin palveluiden kehittäminen ja 
markkinointi – esimerkkinä metsäbiotalous”

Seminaari verkossa 28.10. klo 9–12

Työpaja verkossa 29.10. klo 13–16
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Elmo-yhteyshenkilöt maakuntaliitoissa

1321.9.2020

• ELMO-projektipäällikkö Ilari Havukainen, Lapin liitto
• ELMO-projektikoordinaattori Paula Heikkilä, Lapin liitto

• Lappi Kaarina Mäcklin / Eeva Erkinjuntti
• Pohjois-Pohjanmaa Gitte Meriläinen / Päivi Keisanen
• Kainuu Virpi Keränen / 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



Yhteystiedot
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Projektipäällikkö Ilari Havukainen
ilari.havukainen@elmoenf.eu

Projektikoordinaattori Paula Heikkilä
paula.heikkila@elmoenf.eu

elmoenf.eu @elmo_enf elmo@elmoenf.eu

https://elmoenf.eu/
https://twitter.com/elmo_enf?s=20
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