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Strengthening innovation in 
Europe’s regions

• 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.

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/themes/industrial-transition/
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Strategian toimeenpano
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1. IP-alueen maakunnat ohjaavat yhdessä strategian toimeenpanoa
Lapin liiton hallinnoima ylimaakunnallinen EAKR-koordinaatiohanke 2019-
2021
Lisäksi maakunnallisia EAKR-hankkeet tukevat yhteistyötä
Ømaakuntaliittojen toimeenpanoryhmä, ”task force”

2. Alueelliset rahoittajat suuntaavat osan RR-rahoituksesta 
strategian toteuttamiseen 

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

3. ELMO-yrityspilotti
Ø 300 000 € EU-rahoitusta jaettiin yritysten tuotekehitystä tukeville 

aloitteille syksyllä 2019

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


Klusterit ja ekosysteemit tukevat kasvua
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Älykäs erikoistuminen 2020 à
Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation 

haasteiden analyysi sekä äes seuranta



Innovaatioiden levittämisen ja 
digitalisaation haasteiden analyysi
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• Komission asetusesityksen (2018/375 final), Euroopan parlamentin ja 
EU:n neuvoston neuvotteluiden pohjalta …

• Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa yhteistyössä nojattu 
lopulliseen 13.12.2020 neuvoteltuun neuvoston päätelmään
• ”Provisional common understanding”

• “Up-to-date analysis of challenges for innovation diffusion and 
digitalisation”

• Tavoitteena pysyvä käytöntö seuraavalle ohjelmakaudelle



TEM:n esitys toukokuussa 2020
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• Kansallisen tai alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden hyvä 
hallinta on yksi erityistavoitekohtaisista mahdollistavista edellytyksistä, 
joka jäsenmaan tulee täyttää EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmakauden 2021-2027 alkaessa …

• Analyysi innovaatiotoiminnan haasteiden ml. innovaatioiden levittämisen 
pullonkauloista 

• Strategioiden on sisällytettävä ajantasainen analyysi tki-toiminnan 
haasteista, ml. haasteet tutkimuksen ja osaamisen muuntamisesta 
innovaatioiksi sekä digitalisaation hyödyntämiseen ja eri toimijoihin (mm. 
yritykset, korkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, tutkimuslaitokset) 
kytkeytyvät haasteet innovaatioprosessissa. Ajantasaisuus edellyttää, 
että haasteita ja kehittämistarpeita analysoidaan säännöllisesti.” 



Työsuunnitelma 4.5.2020 alkaen, Norrum Oy ja TK-
EVAL, ostopalveluna
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• Kysely ja haastattelut maakuntien liitoille ja liittojen valitsimille 
sidosryhmille

• Innovaatiotoiminnan tukeminen ja aluekehityksen viitekehys
• ELMO osaamisalueet ja kasvualat keskiössä
• Digitalisaation laajempi tarkastelu, erityispainotus pk-yrityksissä ja 

markkinoissa
• Suositukset
• Huomioidaan olemassa oleva tieto, strategiat ja ohjelmatyö
• Analyysin raportti valmis ennen juhannusta

• Tiivistelmä englanniksi + ppt-esitys



Älykkään erikoistumisen strategioiden seuranta IP-
alueella
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• Maakuntien jo olemassa olevien toimenpiteiden pohjalta
• Lähtökohtana toimivien ja maakuntakohtaisten mallien säilyttäminen ja 

mahdollinen levittäminen
• Tiedon keräys task forcen ja liittojen äes-asiantuntijoiden kanssa
• Tarkastellaan mahdollisuutta yhteinäistää seurantaa ja parantaa tiedon 

kulkua
• Opitaan toisilta, jotta ollaan valmiina ensi ohjelmakaudella
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