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Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa –  
 Strategiasta käytäntöön -seminaari 4.–5.9.2019 

Kasvitieteellinen puutarha ja kasvimuseo, Visitor Center, Kaitoväylä 5, Oulu 
 

Keskiviikko 4.9.2019 
Itä ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – kohti uusia haasteita 
 
11.30 - 12.00 Rekisteröityminen 

 
12.00 - 12.10 Tervetulosanat ja ohjelman avaus, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 
12.10 - 12.30 ELMO-yhteistyö ja Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia – Missä 

mennään ja mitä on tapahtunut vuoden 2019 aikana  
Ilari Havukainen, projektipäällikkö, ELMO, Lapin liitto 
Gitte Meriläinen, projektipäällikkö, ELMO task-force jäsen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 

12.30 - 13.30 Syksyn 2019 rakennerahastohaun ylimaakunnalliset teemat Itä- ja Pohjois-Suomessa 
a) Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut:  
Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut ovat eri alojen yritysten liiketoiminnassa 
läpileikkaavia kestävää kehitystä tukevia teemoja. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle 
tärkeillä toimialoilla korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen. 
Alueelle on tärkeää kehittää räätälöityjä ratkaisuja mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan 
ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.  
b) ICT ja digitalisaatio: 
ICT ja digitalisaatio ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. 
Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen 
nousevat ratkaisevaan rooliin useilla toimialoilla. 
 
Hanke-esimerkkejä teemoista 
Kuopio Water Cluster, Eero Antikainen, kehityspäällikkö, Savonia ammattikorkeakoulu 
Kuopio Water Cluster -hankekokonaisuudella edesautetaan uusien teknologioiden, 
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin kuten 
kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden vesien käsittelyyn. 
 
DigiLeap -hanke, Jukka Kääriäinen, erikoistutkija, VTT 
Kuinka PK-yritykset voivat varautua digimuutokseen systemaattisesti? Hankkeessa 
muodostetaan apuadigiin.fi -palvelu, joka auttaa yrityksiä järjestelmällisessä ja 
hallitussa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti 
digitaalisia ratkaisuja niin, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistyö kaivannaisalan arvoketjujen kehittämisessä, 
Ilkka Nykänen, kehityspäällikkö, kaivannaisteollisuus, Business Joensuu (TBC) 
 

13.30 - 14.00 Katsaus ELMO-yrityspilottiin 
Kristiina Jokelainen, erityisasiantuntija, Lapin liitto 
 

14.00 - 14.30 Kahvitauko 
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14.30 - 14.45 Future and added value of interregional cooperation – insights from expert 

Vincent Duchene, Managing Partner & Team Leader, IDEA Consult 
What’s the added value of the interregional cooperation? How this will be turned to 
something bigger in the future? Meaning of industrial value chains for projects? Future 
of European interregional cooperation. 
 

14.45 - 16.45 Hankeideoiden esittely ja kumppaneiden haku 
Toivomme, että tuotte tilaisuuteen esityksiä hankeideoista ja 
yhteistyömahdollisuuksista, esitys voi olla puheenvuoro, poster tai esite. Varaamme 
niiden esittelyyn aikaa, jonka jälkeen kiinnostuneet voivat verkostoitua. 
 

17.00 - 19.00 Verkostoitumista kasvitieteellisessä puutarhassa 
Buffet-tarjoilu ja vapaata seurustelua 
 

 
Torstai 5.9.2019  
Itä ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – klusteriyhteistyön seuraavat vaiheet 
 
8.30 - 9.30 Panel discussion – How should we move forward with ELMO?  

Moderator Daniela Kretz, Consultant, Idea Consult 
Lasse Pulkkinen, tutkimusjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK 
Ulla Lassi, professori, Oulun yliopisto 
Johannes Vallivaara, toimitusjohtaja, ProAgria Lappi 
Jouni Ponnikas, aluekehitysjohtaja, Kainuun liitto 
 

9.30 - 10.00 
 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston rooli ja katsaus edunvalvontaan 
Kari Aalto, johtaja 
 

10.00 - 10.30 
 

Kahvitauko 

10.30 - 11.30 Paper Province - World leading business cluster within the forest bio-economy, 
Sweden 
Maria Hollander, CEO 
Success story of twenty-year-old cluster 
 

11.30 - 12.00 Vapaa sana, yhteenveto ja seuraavat askeleet 
 

   Ilmoittautuminen tästä linkistä 1.9.2019 mennessä. 
 
   Lisätiedot:  
   Ilari Havukainen, ELMO-projektipäällikkö, ilari.havukainen@lapinliitto.fi ja 0406216116 


