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KUTSU AIKO-KÄYNNISTYSTILAISUUTEEN   

 

Tervetuloa Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) resurssiviisaan kasvun tuke-
na -tilaisuuteen 27.9.2016.  
 
Tule mukaan käynnistämään AIKO-toimet ja kuulemaan ministerien eväs-
tykset alueellisille innovaatioille ja kokeiluille. Hyödynnä asiantuntevat 
alustukset ja yhteiset keskustelut alueiden ja kaupunkien kollegoiden 
kanssa. Työpajoissa löydät ratkaisuja AIKO-toimien haasteisiin. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu maakuntien liittojen, ELY-keskuksien, kasvusopimuskau-
punkien sekä teemaverkostojen ja kehityskäytävien johdolle ja asiantuntijoille. 
Jaa kutsua organisaatioissa myös henkilöille, jotka työskentelevät innovaatioihin, 
kokeiluihin, hankintoihin ja maahanmuuttoon liittyvissä tehtävissä. Tilaisuus on 
maksuton. 
 
Tilaisuuteen mahtuu 90 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset perjan-
taihin 16.9.2016 mennessä. 
 
 

 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elin-
keinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -nimisen kärkihankkeen toimenpi-
de, Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistami-
nen. Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla ra-
kennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa 
kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen 
ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritys-
toimintaa edistävät kokeilut. 

 
 
 

Tervetuloa! 
 
Taina Susiluoto 
Ylijohtaja, osastopäällikkö 
 
 
 
Lisätietoja: Pekka Hokkanen, pekka.hokkanen(at)tem.fi, p. 029 50 47137 
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Aika: 27.9.2016 
Klo: 8.15 – 15.00 
Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki  
 
 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena 
 
 
8.15 Aamukahvi 
 
8.40 Tervetuloa!   
 Teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
8.45 Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet 

tukevat kasvua? 
 

Puheenvuorot: 

Elinkeinoministeri Olli Rehn 

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 

 
9.15 Keskustelua 
 
 
10.00 Alueellinen innovaatiotoiminta muutosjoustavuutta vahvistamassa 

Professori Markku Sotarauta, Tampereen yliopisto 
 
10.20 Innovatiiviset ja kestävät hankinnat 

Ohjelmapäällikkö Markku Heimburger, Tekes 
 
10.40 Maahanmuutosta kasvua ja elinvoimaa 

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 
 
11.00 Lounas 
 
 
12.20 Kokeileva Suomi – mahdollisuus alueille 

Projektipäällikkö Ira Alanko, Valtioneuvoston kanslia 
 
12.40 Resurssien niukkuus ja ilmastonmuutoksen uhka mahdollisuudeksi 

Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus 
 
 
13.15 Työpajat 
 
 Työpaja 1: Viisas kysyntä - innovatiiviset ja kestävät hankinnat 

Viisas kysyntä on edellytys ja innovatiiviset hankinnat merkittävä vipu yrityksille tarpei-
ta vastaavien innovaatioiden kehittymiselle ja kokeiluympäristöjen toteutukselle. Tule 
keskustelemaan mahdollisuuksista, haasteista, tarpeesta tilaajien väliseen yhteistyö-
hön sekä käytännön toteutuksesta. Pohditaan yhdessä mitä toimenpiteitä tarvitaan ky-
syntäpuolella alueellisen elinvoiman vahvistamiseksi ja hallitusohjelman 5 % innovatii-
visten hankintojen tavoitteeseen pääsemiseksi. 



   

  
Työpaja 2: Maahanmuuttajien osaaminen lisäarvoksi innovaatiotaloudessa 
 Maahanmuutto on mahdollista kanavoida alueiden elinvoimaksi ja yritysten kasvun tu-
eksi. Miten se tehdään? Millaisia haasteita tähän liittyy ja miten ne voitaisiin ratkaista? 
Työpajassa ideoidaan ja jaetaan konkreettisia, kestäviä ratkaisuja maahanmuuttajien 
osaamisen hyödyntämiseksi elinkeinoelämän voimavarana. 

 
 Työpaja 3: Näin kokeilukulttuuri jalkautetaan sinun alueellesi 

- Opi tilaamaan, tukemaan ja arvioimaan kokeiluja 
- Vaikuta kehitteillä olevaan ”Kokeilun paikka” -digialustaan 

 
 Työpaja 4: Hiilineutraalisuus ja resurssiviisaus 

- Mitä uusia avauksia tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?  
- Suomesta halutaan kiertotalouden kärkimaa, mutta miten se tehdään? 
- Miten Hinku- ja Fisu-verkostot parhaiten tukisivat kaupunkien kehittämishankkeita? 

 
 
14.00 Kasvua koko Suomeen  

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 
14.20 Päätössanat  
 
14.30 Kahvit ja vapaata seurustelua 
 
15.00 Tilaisuus päättyy 
 
 

 


