KUTSU
Suomen meriklusteri innovaatioyhteisöksi -seminaariin
16.9.2009 kello 12.30 – 17.00
Helsinki, Hotelli Arthur, Juhlasali
Suomen meriklusteriin kuuluu noin 2 900 yritystä. Kaikkien yritysten merisektoritoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006
oli noin 13,2 miljardia euroa eli lähes 2 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2001. Meriklusteri työllistää suoraan merisektoriin
liittyvissä toiminnoissa Suomessa noin 43 400 henkilöä. Meriklusterin vaikutus ulottuu suoraan ja välillisesti lähes kaikille toimialoille ja erittäin laajasti koko yhteiskuntaan. Koko maahan ulottuvat välilliset vaikutukset huomioiden Meriklusterin työllisyysvaikutusten piirissä on vähintään 500 000 henkilöä.
Globaalitalouden uusiin ja kasvaviin haasteisiin suomalainen yhteiskunta pystyy parhaiten vastamaan erikoistumalla ja lisäämällä
tuottavuuttaan yrityksissä ja julkisissa palveluissa. Etuna Suomella on laaja tietoon ja osaamiseen perustuva maine, joka tunnustetaan
myös muualla Euroopassa. Lisäksi henkisen pääoman liikkuminen on noussut entistä tärkeämmäksi liiketoimintaa edistäväksi asiaksi.
Kuinka Suomen meriklusteri ja sen sektorit voivat tehostaa yhteistyötä, ammentaa kilpailukykyä innovaatioympäristön ja globaalien
arvoketjujen kehityksestä, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä toiminnan yhteenliittymistä sekä seilata maailman merillä edelläkävijänä?

Meriklusteriohjelma ja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) toivottavat teidät tervetulleeksi
ensikertaiseen klusterin sektoreiden keskustelevaan yhteisseminaariin, jossa tehdään katsaus meriklusterin
eri sektoreiden tilanteeseen ja näkemyksiin sekä odotetaan osallistujilta aktiivista keskustelua meriklusterin
eri sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksista.
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Kahvi ja ilmoittautuminen
Seminaarin aloitus
Avauspuheenvuoro
Kansallinen innovaatiostrategia ja globaalin toimintaympäristön muutokset
Antti Valle, Teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatio-osasto, Innovaatioympäristöt
Klusterin merkitys Suomen kansantaloudelle ja Suomen meriklusterin kilpailukyky
Markku Mylly, Pääjohtaja, Merenkulkulaitos
Meriteollisuus innovaatioympäristönä
Sauli Eloranta, SVP Research and Development, STX Finland Cruise Oy
Suomen merenkulun kilpailukyky
Hans Ahlström, Varatoimitusjohtaja, Suomen Varustamot ry
Kahvitauko
Suomen satamien kilpailukyky
Timo Jaatinen, Toimitusjohtaja, Suomen Satamaliitto
Veneteollisuus
Jouko Huju, Toimitusjohtaja, Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Merifoorumi – tehoa vaikuttamiseen yhteistyöllä
Jouko Santala, Puheenjohtaja, Meriliitto
Meriklusterissa tapahtuvan tutkimuksen ja kehityksen uudet mahdollisuudet
Lauri Alaopas, Toimialajohtaja, Tekes
Keskusteluun johdattaa Antti Saurama, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Ystävällisesti pyydämme ilmoittautumiset seminaariin alla olevan linkin kautta 9.9.2009 mennessä:

http://www.ilmarix.fi/tietoverkko/ilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=5B9BD287A619C08DC22575D3003653E8

Tervetuloa!
Mervi Pitkänen, ohjelmajohtaja
Meriklusteriohjelma (OSKE)
Koneteknologiakeskus Turku Oy

Juhani Vainio, johtaja
Turun yliopisto
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

