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• Itä ja Pohjois-Suomen alue mukana Euroopan
komission Alueiden elinkeinot murroksessa pilotissa ”Regions in Industrial transition”
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
publications/factsheets/2018/pilot-action-regions-inindustrial-transition
• Mukaan kilpaillun hakuprosessin kautta pääsi 10
aluetta ja 2 maata
• Keskiössä älykäs erikoistuminen – erilaistuminen
• Kaksi vaiheinen:
• Ensimmäinen vaihe 2018 – IP alueen strategian
valmistelu tukemaan talouden
murrosta/muutosta, perustuu älykkään
erikoistumisen valintoihin  komissio maksaa
200 000€ edestä tukipalveluja
• Toinen vaihe testaus ja pilotointi 2019-2020 
300 000€ koordinointiin
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Alueet EU
yhteistyössä
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Industrial transition – pilot principles

SOURCE: European Commission: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR REGIONAL AUTHORITIES TO PARTICIPATE IN A PILOT
ACTION ON INDUSTRIAL TRANSITION, page 5.

”Strentgthening innovation in Europe’s regions. ….. Regions in industrial transition
face specific challenges, notably where this is associated with a lack of an
appropriate skills-base, high unit labour costs and deindustrialisation.
These regions may be unable to attract sufficient extra-regional investment to
encourage broad industrial modernisation or make full use of the opportunities
offered by European programmes”.
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• Challenges : Competitive and efficient industrial value chains development;
Delocalisation of the economic growth and devaluation of functioning innovation
system; Sparsely populated regions with limited critical mass challenges; Using the
best available or suitable KETs to boost entrepreneurial processes; SME structure
missing drivers and “ambassadors”; Internationalisation for SMEs; Competence
does not turn into a market product.

• Overall: ENF regions are active on interregional co-operation on EU level but not
capitalising the full potential to be stronger together towards EU and global cooperation possibilities. By strengthening the synergic approaches, the value chains
could be accomplished in the ENF regions level.
• 3 Potential: The regions share a similar natural environment – a harsh climate,
abundant natural resources, a strong potential for renewable energy, long distances
from markets, and high cost of land transport. The natural environment plays a far
more important role in the NSPA than in other parts of Europe. Realising growth
opportunities for these regions is linked to the identification of absolute
advantages. These vary by region and primarily include minerals, forestry,
renewable energy, and tourism-related services. These activities are generally
connected to an immobile asset such as resource endowments or clean nature. The
key policy question then is how to add value around the unique assets supporting
factors that enable productivity growth such as skills and innovation. (source: OECD
Territorial Review: Northern Sparsely Populated Areas (2017)).
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Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti
• Pilotit kehittävät ja testaavat uusia lähestymistapoja rakennepolitiikan
toimeenpanossa:
• Elinkeinot murroksessa hallinta ja ohjaus  miten voidaan vaikuttaa
• Haasteiden tunnistus ja niihin vastaaminen  alue/kansallinen taso
• Strateginen lähestyminen  miten voidaan ohjauksella vaikuttaa
• Alueellisen ekosysteemin rooli – hallinto, klusterit, verkostot  mitä ovat ne
toimintatavat ja mallit, että saadaan ”aitoa” vaikuttavuutta”
• Alueiden välinen yhteistyö – oppiminen ”parastaminen” – lisäarvo
• Komissio tavoittelee hyviä käytäntöjä EU tason ohjaukseen:
 Alueiden innovaatiotoiminnan, kasvun ja työllisyyden vahvistaminen
 Keinoja tunnistaa – ennakoida tulevat haasteet - reagoida
 Jatkuvasta uudistumisesta (reagoinnista)– elinkeinot, yhteistyömallit
• Digitaalisuus tukemassa murrosta
• Vähähiilisyys ja energiatehokkuus toimintatavaksi
• Ohjaa seuraavan ohjelmakauden rahastojen käyttöä, synergiarahoitusmallit ja
käytänteet
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ELMOn hyödyt: Lisäarvoa aluekehittämiseen
• Aluetalouden ja työllisyyden kasvu
• Avainpaikka vaikuttaa tulevan koheesiopolitiikan
sisältöön ja toteuttamisen muotoihin
• Mahdollistaa IP-alueen tarpeiden esille tuonnin EU:n
suuntaan
• Parantaa IP-alueen tunnettuutta ja ’brändin’
rakentamista
• Tukee yhteistä edunajamista/Brysselin EU-toimiston
työtä
• KIINNITYSTÄ rahoitukseen
• Verkostoituminen – EU tärkeät kumppanuudet
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Yhteisen strategian rakentaminen-
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Määritetään yhteiset prioriteetit

• Yhteisesti tunnistetut nostot luonnonvarojen ja olosuhteisiin pohjautuvat
mahdollisuudet ja osaaminen
 Puuteollisuus/puurakentaminen
 Vesiosaaminen/sininen biotalous
 Elintarvikkeet/Ruoka -> elintarvikejalostuksen arvoketjun rakenne
 Biotalous (biojalostamot), metsäbiotalous
 Energia, yrittäjyys ja riskirahoitus -> läpileikkaava
 Kiertotalous/sivuvirrat -> läpileikkaava
 Matkailu
 Kaivannaisala -> näkökulma aina jalostukseen saakka
• Lähtökohtana alueellisen arvonlisän nosto, toimet jatkojalostuksen
• Kestävän kehityksen mukaiset toimet, vähähiilisyys, Digitaalisuus
• Osaamispohjan kasvattaminen
• Vahvat TKI ympäristöt tukemassa alueiden kasvua
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Lisäksi on mietittävä• IP alue osana EU:ta – mikä tekee meistä erilaisen –
• On tunnistettu vaikuttumisen mahdollisuus
• Yhteiset temaattiset nostot:
Monialaiset arvoketjut – toisiaan täydentävä
Vahvat toimialat kärkenä, nousevat alat tukemassa
• Läpileikkaavat nostot:
kasvun tukitoiminnat, osaamispohjan vahvistaminen, rahoitusmallit,
hallintomallit
• Toimintamalli IP-alueen sisäisen yhteistyön ja imagon rakentamiseen
• IP alue tunnistetaan vahvana alueena
• Rahoituksellinen tiekartta
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ELMO - Toimenpiteet
Pilotissa komissio tarjoaa 5 eri tyyppistä tukitoimintaa
• 5 OECD työpajat- vertaisarviointi ja ennakointi – haasteet murroksessa
• OECIC (European Observatory for Clusters and Industrial Change),
https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/european-clusterobservatory
 Alustava nykytila-analyysi klusteritoiminnasta ja klusteripolitiikasta alueilla
 ECS – selvitys
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/excellence_en,
 Yhden päivän vertaisarviointi kokoontuminen alueella Yhteenveto
klusteritoiminnan nykytilasta ja suositukset jatkotoimista

• Komission tukitiimi - PO Alueet johtama
• Asiantuntijat komission eri pääosastoista– samat kuin ”EC Industrial
modernisation steering committee” (katsokaa materiaalit Komission
esitykset tulevasta-S3)
• Uusien taitojen/uudelleen kouluttautuminen (reskilling) tuki mm. Erasmus+
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• Investointiesteiden tunnistaminen ja edistää rahoituksen saamista
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ELMO - Toimenpiteet
• ….Komission tukitiimi - PO Alueet johtama
• Edistää pääsyä H2020, COSME ym. RDI rahoituksen saantia
• Digitalisaation tukeminen
• Siirtyminen energiassa uusiutuviin lähteisiin

• AMI asiantuntijat
• Tuki laaja-alaisen strategian kehittämisessä – aluetalouden
siirtymävaihe – S3, klusterimallit, elinkeinojen digitalisaatio
• Vaiheet pitkälti samankaltaiset kuin Industrial modernisation
vaiheet-integroituu OECIC työhön

• JRC – Sevilla S3
• Parastamistuki – mahdollisuus parastamismatkoihin – sovitaan
erikseen
• S3 valmistelun yleisohjeistus
• S3 –sivustot ym
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