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SAATTEEKSI
Kaikki puhuvat nyt arktisesta – keskustelijas-
ta ja näkökulmasta riippuen vuoroin maa-
lailen sen mahdollisuuksia, vuoroin uhkia. 
Kaiken taustalla on suuret globaalit muutos-
tekijät; ilmastonmuutos, muutokset globaa-
litalouden voimasuhteissa ja luonnonvaro-
jen kysynnän kasvaminen. Ilmastonmuutos 
ja napajään mahdollinen sulaminen voivat 
avata Jäämerelle uuden merireitin ja samalla 
uuden kauppatien Aasiaan, josta on kuin 
huomaamatta tullut uuden globaalitalou-
den voimakeskus. Ilmastonmuutos helpottaa 
myös pohjoisten alueiden mineraalien ja 
luonnonvarojen hyödyntämistä – arvioiden 
mukaan lähes neljännes maailman hyödyn-
tämättömistä öljy- ja kaasuvarannoista on 
arktisilla alueilla. 

Tässä toimintaympäristön muutoksessa 
Suomi on alkanut hakea omaa kansallista 
asemaansa suhteessa arktisiin kehitysnäky-
miin; valtioneuvosto uudisti kansallisen ark-
tisen strategian kuluvan vuoden elokuussa. 
Uudistettu strategia korostaa arktisen alueen 
painoarvon kasvua ja siinä korostetaan nä-
kemystä koko Suomesta arktisena maana.

Nyt käsillä oleva Lapin arktisen erikois-
tumisen ohjelma voidaan nähdä Suomen 
kansallisen arktisen strategian täsmentäjänä 
– Suomen arktisimman alueen toimenpi-
deohjelmana. Ohjelmassa viedään kansal-
lisen strategian tavoiteasettelua konkreet-
tisemmalle tasolle ja nostetaan Lapin rooli 
ja merkitys osana arktisia kehitysnäkymiä 
sille kuuluvalle tasolle. Ohjelma on edelleen 
Lapin vastaus Euroopan unionin älykkään 
erikoistumisen toimintamalliin tulevalle oh-
jelmakaudelle.

Ohjelmassa nostetaan keskiöön Lapin 
luonnonvarat ja –olosuhteet, niiden kestävä 
hyödyntäminen ja jalostusarvon kasvatta-
minen. Kärkialoiksi on tunnistettu edelleen 
Lapille vahvat kaivannaisala ja matkailu – 
etunojaa on haettu biotalouden mahdol-
lisuuksista. Ohjelman avain on kuitenkin 
maakuntamme vahva asemointi osaksi kan-

sallista ja kansainvälistä arktista kehitystä - 
Lappi on tulevaisuudessa entistä vahvemmin 
kansainvälinen arktisen liikenteen, tiedon ja 
tietoliikenteen keskus.

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma 
on lappilaisten toimijoiden yhdessä tekemä. 
Haluan kiittää kaikkia ohjelman tekemiseen 
osallistuneita tahoja antaumuksesta ja tu-
levaisuuteen rohkeasti katsovasta työstä. 
Meille lappilaisille arktinen näyttäytyy valta-
vana potentiaalina. Energiasta, logistiikasta 
ja laajoista luonnonvaroista kumpuavat mah-
dollisuudet odottavat hyödyntämistään. Kai-
ken tavanomaisuuden yläpuolelta on helppo 
todeta: Lappi on paras arktinen alue! 

Rovaniemellä 22.10.2013

Mika Riipi 
maakuntajohtaja
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TIIVISTELMÄ
Euroopan komissio on luonut Älykkään erikoistumisen1 toimintatavan tukemaan EU:n 
alueita sekä tehostamaan kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa. Älykkään erikoistumisen 
strategiat auttavat alueita integroimaan kehitystyötä EU:n rahoituksessa. Lapin arktisen 
erikoistumisen ohjelma painottuu Lapin älykkään erikoistumisen lähtökohtiin, mahdolli-
suuksiin ja konkreettisiin toimenpide-esityksiin. Ohjelman keskeisenä kohderyhmänä ovat 
rahoittajaviranomaiset ja Lapin kehittäjäorganisaatiot. 

Arkiset alueet ovat globaalisti tärkeitä, joten talouselämän, osaamisen, koulutuksen ja 
tutkimuksen näkökulmasta ne kiinnostavat kansainvälisesti. Myös uusi Suomen kansalli-
nen Arktinen strategia nojaa tähän ajattelutapaan ja siihen, että koko Suomi on arktinen 
alue. Pohjoisin maakunta Lappi on oleellinen osa Suomen arktisuutta, sillä 60. leveyspiirin 
pohjoispuolella asuvista ihmisistä melkein joka kolmas on suomalainen2. 

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman valmistelussa on tunnistettu kehittämisen kul-
makivet: saavutettavuus, luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävä hyödyntäminen, 
jalostusarvon lisääminen, Lappiin jo kertyneen osaaminen tehokkaampi hyödyntäminen 
ja arktinen ylpeys. Ohjelmassa on tunnistettu Lappi arktisena elinympäristönä, jossa ke-
hittäminen on koko ajan kiinteässä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja arktisen luonnon 
kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja kehittää niitä arktisia liiketoiminta-aloja, 
joiden hyödyntäminen kestävästi tarjoaa Lapille lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
mahdollisuuksia kaupallistaa osaamistaan. Lisäksi tavoitteena on tarjota asukkaille työtä 
ja luoda yrityksille edellytyksiä uuteen liiketoimintaan.

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman vision 2030 mukaan Lappi on johtava arktisten 
luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntäjä sekä kaupallistaja. Lappi on myös kansainvä-
linen arktisen liikenteen, tiedon ja tietoliikenteen keskus. Lapille tulevaisuuden kannalta 
keskiössä ovat luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen ja jalostusarvon 
kasvattaminen. Lapin arktisia kärkialoja ovat ennen kaikkea kaivos- ja metalliteollisuus, 
matkailu ja biotalous. Vaikka Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma keskittyy tiettyihin 
toimialoihin, haastaa se myös muita mukaan innovoimaan uusia ja vahvoja kärkialoja. 
Lappiin kertynyttä osaamista hyödynnetään läpileikkaavasti useilla aloilla. Lapin tutkimus- 
ja oppilaitosten sekä yritysten kaupallisesti hyödyntämättömät innovaatioaihiot käydään 
systemaattisesti läpi.

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmassa on toimenpide-esityksiä ajanjaksolle 2014–
2020. Ne on ryhmitelty kolmeen pääluokkaan: arktisten luonnonvarojen jalostaminen, 
arktisten luonnonolosuhteiden hyödyntäminen ja arktisen kasvun mahdollistava läpileik-
kaava kehittäminen. Ohjelmassa on noin 50 yksilöityä toimenpide-ehdotusta. Ohjelma 
on yhteydessä Lapin arktisen erikoistumisen tiekarttaan, jossa on esitetty toimenpiteiden 
vaiheistaminen 2014–2020. Ohjelmassa on lisäksi kuvattu Lapin innovaatio- ja elinkeino-
kehittämisen rahoitusrakenne, jonka puitteissa toimenpiteitä toteutetaan. Alueellisella 
arviointi- ja seurantamallilla arktisen ohjelman toimenpide-ehdotukset integroidaan osaksi 
laajempaa maakunnallista kehittämistyötä. 

1 http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation

2 http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf
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OAHKKÁIGEASSU - Pohjoissaame
Eurohpá kommišuvdna lea gárvvistan Jierpmálaš spesiálašuvvama3 doaibmavuogi 
doarjut EU:a guovlluid ja beavttálmahttit gilvvohallannávcca ja innovašuvdnadoaimma. 
Jierpmálaš spesiálašuvvama strategiijat veahkehit guovlluid integreret ovddidanbarggu 
EU:a ruhtadeamis. Lappi árktalaš spesialiserema prográmmas deaddu lea Lappi jierpmálaš 
spesiálašuvvama vuolggačuoggáin, vejolašvuođain ja doaibmabidjoevttohusain. 
Prográmma guovddáš čuozáhatjoavkun leat ruhtadeaddjivirgeoapmahaččat ja Lappi 
ovddidanorganisašuvnnat.

Árktalaš guovllut lea globála viidodagas  dehálaččat, nuba ekonomiijaeallima, máhttima, 
skuvlema ja dutkama geahččančiegas daidda lea riikkaidgaskasaš beroštupmi. Maiddái 
oppa Suoma Árktalaš strategiija mieigá dán jurddamállii ja dasa, ahte oppa Suopma lea 
árktalaš guovlu. Davimus eanagoddi Lappi lea mihtilmas oassi Suoma árktalašvuođas, go 
60. govdodatrieggá davábealde ássi olbmuin measta juohke goalmmát lea suopmelaš4. 

Lappi árktalaš spesiálašuvvama prográmma gárvvisteamis leat earuhuvvon ovddideami 
čiehkageađggit: juvssahahttivuohta, luondduriggodagaid ja luonddudiliid gierdavaš 
ávkkástallan, buvttaovddidanárvvu lasiheapmi, Lappii jo čoggon máhttima beaktilis 
ávkkástallan, árktalaš čeavláivuohta. Prográmmas lea earuhuvvon Lappi árktalaš birasin, 
gos ovddideapmi lea čavga vuorrováikkuhusas ássiiguin ja árktalaš luondduin. Guovddáš 
mihttomearrin lea earuhit ja ovddidit daid árktalaš fitnodatdoaibmasurggiid, maid 
ávkkástallan gierdavaččat fállá Lappii oanehaš, gaskaguhkes ja guhkes áigegaskkain 
vejolašvuođaid gávppašit máhttimiin. Lassin mihttomearrin lea fállat ássiide barggu ja 
láhčit fitnodagaide sajiid ođđa fitnodatdoibmii.

Lappi árktalaš spesiálašuvvama prográmma višuvdna 2030 mielde Lappi lea njunuš 
árktalaš luondduriggodagaid ja diliid ávkkástalli ja daid gávppálažžan dahkkin. Lappi lea 
maiddái riikkaidgaskasaš árktalaš johtolaga, dieđu ja diehtojohtolaga guovddáš. Lappii 
boahttevuođa dáfus guovddážis leat luondduriggodagaid ja diliid gierdavaš ávkkástallan 
ja buvttaovddideami lasiheapmi. Lappi árktalaš njunušsuorggit leat eandalii ruvke- ja 
metállaindustriija, turisma ja biodoallu. Vaikke Lappi árktalaš spesiálašuvvama prográmma 
deaddu lea dihto doaibmasurggiin, de dat hástala maiddái earáid fárrui innoveret ođđa ja 
nana njunušsurggiid. Lappii čoggojuvvon máhtu ávkkástallan čađačuhpposa láhkai máŋgga 
suorggis. Lappi dutkan- ja oahppolágádusaid ja fitnodagaid gávppálaččat ávkkástalakeahtes 
innovašuvdnaávdnasat gehččojuvvojit čađa systemáhtalaččat. 

Lappi árktalaš spesiálašuvvama prográmmas leat doaibmabidjoevttohusat áigodahkii 
2014-2020. Dat leat sirrejuvvon golmma váldojovkui: árktalaš luondduriggodagaid 
buvttaovddideapmi, árktalaš luonddudiliid ávkkástallan ja árktalaš šaddama vejolažžan 
dahkki čađačuhpposa lágan ovddideapmi. Prográmmas leat sullii 50 ovttaskas 
doaibmabidjoevttohusa. Prográmma lea oktavuođas Lappi árktalaš spesiálašuvvama 
geaidnokártii, mas leat bukton ovdan doaibmabijuid muttuide juohkin 2014-
2020. Prográmmas leat lassin govven Lappi innovašuvdna- ja ealáhusovddideami 
ruhtadanráhkadusa, maid rámmaid siste doaibmabijut ollašuhttojit. Guovlulaš árvvoštallan- 
ja čuovvunmállii árktalaš prográmma doaibmabidjoevttohusat integrerejuvvojit oassin 
viidásut eanagottálaš ovddidanbargui.

3 http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation

4 http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf
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SUMMARY - Englanti
The European Commission has introduced the Smart Specialisation5 policy concept in 
order to support the regions of the EU and to boost competitiveness and innovation. 
Smart specialisation strategies help regions integrate their development efforts through 
EU financing. Lapland’s Arctic Specialisation Programme focuses on the points of departure 
and opportunities of Lapland’s smart specialisation and on concrete draft proposals. The 
key target group in the programme is financing authorities and Lapland’s development 
organisations.

Arctic regions are important in global terms, so they also arouse international interest 
from the point of view of finance, expertise, education and research. Finland’s new national 
Arctic strategy also relies on this approach and the fact that Finland as a whole is part of 
the Arctic Region. Lapland, Finland’s northernmost region, is an essential part of Finland’s 
Arctic character, considering that of the people living to the north of the 60th latitude, 
almost every third is a Finn6.

The following development cornerstones have been identified in the preparation of 
Lapland’s Arctic Specialisation Programme: accessibility, the sustainable utilisation of 
natural resources and natural conditions, increasing value added, making more efficient 
use of the expertise already accumulated in Lapland, and Arctic pride. The programme 
recognises the role of Lapland as an Arctic living environment, in which development 
efforts are constantly pursued in close interaction with inhabitants and the Arctic nature. 
The key objective is to identify and develop Arctic fields of business whose sustainable 
utilisation will offer Lapland opportunities to exploit its commercial expertise in the short, 
medium and long term. Another aim is to offer employment to inhabitants and provide 
companies with preconditions for new business.

According to the vision of Lapland’s Arctic Specialisation Programme 2030, Lapland will 
enjoy a leading position in exploiting and commercialising Arctic natural resources and 
conditions. Lapland will also be the centre of international arctic transport, information 
and telecommunications. From the point of view of Lapland’s future, the aspects to be 
highlighted are the sustainable utilisation of natural resources and natural conditions and 
increasing value added. The most important Arctic spearhead sectors in Lapland are the 
mining and metal industry, tourism and bioeconomy. Although Lapland’s Arctic Specialisation 
Programme focuses on specific sectors, it also challenges others to innovate new, strong 
spearhead sectors. The expertise that has accumulated in Lapland will be utilised across 
several sectors. The unexploited draft innovations generated by companies, research 
institutes and educational institutions in Lapland will be investigated systematically.

Lapland’s Arctic Specialisation Programme contains proposals for action for the period 
2014-2020. The proposals are divided into three main categories: the refining of Arctic 
natural resources, utilisation of Arctic natural conditions and cross-cutting development 
enabling Arctic growth. The programme contains some 50 specified proposals for action. 
The programme is linked with Lapland’s Arctic Specialisation roadmap, which sets out 
the phasing of the various actions for the period 2014-2020. In addition, the programme 

5 http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation

6 http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf
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describes the structure of financing innovations and business in Lapland, within the 
framework of which the actions will be implemented. The proposals for action of the 
Arctic programme will be integrated with broader regional development work by means 
of a regional assessment and monitoring model.
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1. JOHDANTO
Innovaatioiden edistäminen on Euroopan 
unionin seuraavan ohjelmakauden (2014–
2020) aluepolitiikassa keskeisimpiä paino-
pistealueita. EU on lanseerannut Älykkään 
erikoistumisen konseptin7 tukemaan alueita 
niiden omien toimialojen ja palveluiden in-
novaatiomahdollisuuksien etsimisessä. Äly-
käs erikoistuminen tarkoittaa käytännössä 
erikoistumista, jossa taloudellinen kasvu pe-
rustuu osaamisrakenteiden hyödyntämiseen 
alueen elinkeinoelämän kehittämisessä.

Älykäs erikoistuminen auttaa löytämään 
eri toimialojen, palvelujen ja teknologioi-
den välistä ja sisäistä vuorovaikutusta sekä 
alueen sisällä että alueiden välillä. Raken-
nerahastojen myöntämisedellytykseksi on 
asetettu vaatimus alueellisten ja kansallis-
ten Älykkään erikoistumisen strategioiden8 
olemassaolosta. Älykkään erikoistumisen 
strategian yksi tärkeitä tavoitteita on auttaa 
alueita integroimaan oma kehittämistoimin-
tansa EU:n eri rahoitusinstrumentteihin ja 
–ohjelmiin, jolloin luodaan toisiaan täyden-
täviä toimenpide-ehdotuksia. 

Lappi on Suomen arktisin alue, jonka 
kehittämisessä otetaan huomioon kansain-
välinen, kansallinen ja alueellinen toimin-
taympäristö sekä arktiset erityispiirteet. 
Koko Lappi on arktista aluetta, jossa koros-
tuvat myös julkisen rahoituksen ja yksityis-
ten investointien yhteensovittaminen sekä 
alueelle tehtävien panostusten vaikutusten 
maksimointi. 

Lapin liitossa valmisteltiin lokakuus-
ta 2012 marraskuuhun 2013 kestäneessä 
”Lappi – vahva arktinen asiantuntija” EAKR 
-hankkeessa Lapin Älykkään erikoistumisen 
strategia. Työ eteni pitkälti Euroopan komis-
sion kuuden vaiheen oheistuksen mukaisesti 
(Kuva 1).

Lapin liitto nimesi ”Lapin arktisen erikois-

7 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.
cfm?id=361&lang=en

8 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/infor-
mat/2014/smart_specialisation_fi.pdf

tumisen ohjelman” älykkään erikoistumisen 
strategiaksi. Valmistelutyötä tehtiin yhdessä 
Lapin korkeakoulukonsernin Innovaatio-oh-
jelman 2014–2017 kehittämisen kanssa. Ark-
tisen erikoistumisen ohjelma on integroitu-
nut osaksi maakunnan kehittämisohjelmaa, 
ja siinä korostuvat alueellisesti tärkeimmät 
ajurit ja nousevat toimialakärjet.

Arktisen erikoistumisen ohjelma nostaa 
esille erityisesti ne ratkaisumallit, jotka huo-
mioivat alueen erityispiirteet. Lisäksi tarvi-
taan näkemystä siihen, miten eri rahoitus-
ohjelmien ja -instrumenttien panostuksia 
ohjataan yhteisiin kehittämiskohteisiin. Sa-
malla rahoituksen vaikutukset maksimoi-
daan ja vähenevät resurssit hyödynnetään 
tehokkaasti. Kansainvälisen kiinnostuksen 
lisääntyminen arktisia alueita kohtaan edel-
lyttää myös toimia, joilla hallitaan arktinen 
tietotaito ja olosuhdeosaaminen. 

Lapin liitto nimesi ”Lapin 
arktisen erikoistumisen 

ohjelman” älykkään 
erikoistumisen 
strategiaksi.

Ohjelman valmistelussa on käytetty eri-
laisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä 
mahdollisen laajan toimijajoukon tarpeiden 
ja näkemysten huomioimiseksi. Valmistelun 
aikana on järjestetty haastatteluja, erimuo-
toisia työpajoja, alueellisia kuulemisia, haet-
tu vertaisarviointia kansainvälisellä tasolla 
ja esitelty työn etenemistä eri foorumeilla.

Hankkeella oli laaja ohjausryhmä, jolle 
työtä säännöllisesti esiteltiin ja jolta myös 
haettiin palautetta painopistealueiden va-
linnoille. Hankkeen aikana organisoitiin 
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useita sidosryhmätappamisia ja työpajoja, 
toteutettiin teemahaastatteluja yrityksille 
ja elinkeinoelämän sidosryhmille sekä to-
teutettiin sähköinen yrityskysely. Ohjelman 
valmistelun loppupuolella toteutettiin vielä 
laaja lausuntokierros tärkeimpien sidosryh-
mien parissa. Ohjelman tekijät osallistuivat 
maakuntaohjelmatyön ja korkeakoulujen 
tulevaisuustyöpajoihin. Lisäksi taustamateri-
aalina käytettiin olemassa olevia temaattisia 
strategia- ja ohjelmadokumentteja. Laajalla 
sidosryhmätyöskentelyllä ja osallistavalla 
toiminnalla varmistettiin Arktisen erikoistu-
misen ohjelman integroituminen muuhun 
alueelliseen kehittämiseen. 

Arktisen erikoistumisen ohjelman lähtö-
kohdaksi valittiin joukko kehittämispainopis-
teitä ja arvoja, joihin ohjelman tuottaminen 
perustui. Ne on esitelty seuraavassa kuvassa 
(Kuva 2). 

1.1 Suomen arktinen strategia 
20139

Suomen arktinen strategia uudistettiin hal-
lituksen linjausten pohjalta työryhmässä, 
joka julkisti elokuussa asiakirjan ”Suomen 
arktinen strategia 2013 – Valtioneuvoston 
periaatepäätös 23.8.2013”. Asiakirjan mu-
kaan Suomen uudistetun arktisen strategian 
2013 lähtökohtana on ollut laaja-alaisuus ja 
kokonaisvaltaisuus. Suomen arktisessa stra-
tegiassa 2013 ovat seuraavat kokonaisuudet: 
visio, Suomen arktinen väestö, koulutus ja 
tutkimus, Suomen arktinen liiketoiminta, 
ympäristö ja vakaus, kansainvälinen arkti-
nen yhteistyö sekä ohjelman tavoitteet ja 
toimeenpano. 

Uudistetun kansallisen arktisen strategian 
vision mukaan Suomi on aktiivinen toimija, 

9 http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/
Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf

Kuva 1: Älykkään erikoistumisen strategian vaiheet

Kuva 2: Lappi arktisena osaajana ja toimijana / Lapin arktinen ohjelma
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joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen 
ympäristön liiketoimintamahdollisuudet 
kansainvälistä yhteistyötä hyödyntämällä. 
Uudistettu strategia korostaa arktisen alueen 
painoarvon kasvua ja näkemystä Suomesta 
arktisena maana. Strategian näkökulmissa 
on kuvattu Suomen rooli neljällä pilarilla: 
arktinen maa, arktinen osaaja, kestävä ke-
hitys ja ympäristön reunaehdot sekä kan-
sainvälinen yhteistyö.

Strategian mukaan Suomi voi ottaa kes-
keisen roolin avaamalla ja innovoimalla uu-
sia mahdollisuuksia mm. kylmän ilmanalan 
osaamisessa, rakentamisessa, teknologiassa, 
jalostamisessa, tuotekehityksessä, palveluis-
sa ja tutkimuksessa. Tavoitteena on lisätä 
kasvua ja kilpailukykyä, mutta ne tapahtu-
vat ympäristöä kunnioittaen. Asiakirjassa 
korostetaan myös, että kansallisen arktisen 
strategian tavoitteet mm. matkailussa, uu-

siutuvissa luonnonvaroissa, kaivostoimin-
nassa ja liikenteessä toteutuvat useimmiten 
juuri Lapissa (kansallinen arktinen strategia 
2013 s. 10). 10

1.2 Arktisen 
toimintaympäristön määrittely 

Arktinen alue voidaan määritellä useilla eri 
tavoilla. Maantieteellisesti arktista aluetta 
rajaa pohjoinen napapiiri (66° 33’N), mutta 
lisäksi alue voidaan määritellä lämpötilan, 
metsänrajan, ikiroudan, merijään ja erilais-
ten poliittisten sopimusten mukaan11.

10 Nordregio/J. Roto.
11  http://www.arcticcentre.org/Suomeksi/TIEDEVIESTINTA/Arktinen-
alue.

Kuva 3: Arktinen ympäristö10 
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Arktisen alueen 
perusominaisuuksia12

Kylmyyden ja valon suuret vaihtelut ovat ark-
tisen alueen luonnon perustekijöitä. Alueella 
asuvat ihmiset, eläimet ja kasvit ovat sopeu-
tuneet tavalla tai toisella kylmään. Metsära-
jan mukaan määriteltynä arktinen alue alkaa 
metsän ja pohjoisen puuttoman tundran 
vaihettumisvyöhykkeestä. Jatkuvan ikiroudan 
aluetta on seutu, jossa ikirouta peittää vähin-
tään 90 % maa-alasta. Merialueilla arktisen 
alueen raja määritellään meren talvisen jää-
peitteen keston perusteella. Koko maapallon 
pinta-alasta luonnonsuojelualueita on noin 
5 % (7,9 miljoonaa km²). Arktisella alueella 
luonnonsuojelualueet kattavat noin 14 % 
alueen kokonaisalasta (2 miljoonaa km²) ja 
Lapin pinta-alasta noin 30 % (noin 35 000 
km²) kuuluu jonkinasteisen suojelun piiriin.

Suomen arktisen strategian 2013 lähtö-
kohtana on, että Pohjoisen napapiirin lävis-
tämä Suomi on arktinen maa. Talouselämän, 
osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen nä-
kökulmasta arktiseen alueeseen kohdistuva 
mielenkiinto on valtakunnallista. Lapin Ark-
tisen erikoistumisen ohjelmassa on otettu 
näkökulmaksi kansallisen strategian mukai-
nen arkisen alueen rajaus ja se, että Lappi 
on Suomen ja samalla EU:n arktisin alue.

Arktisen alueen ihmiset

Arktisella alueella asuu lähes neljä miljoonaa 
ihmistä, joista noin 10 % kuuluu alkuperäis-
kansoihin. Alkuperäisväestön osuus vaihtelee 
alueittain muutamasta prosentista lähes sa-
taan prosenttiin. 60. leveyspiirin pohjoispuo-
lella elää 19 miljoonaa asukasta, joista suu-
rin väestöryhmä ovat suomalaiset. Suomen 
arktisuutta korostaakin se tosiasia, että 60. 
leveyspiirin pohjoispuolella asuvista ihmisistä 
melkein joka kolmas on suomalainen13.

12 Arktinen keskus, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) 1996. 
Proposed Protected Areas in the Circumpolar Arctic 1996. CAFF Habitat 
Conservation Report No. 2, Arctic Flora and Fauna, status and conserva-
tion (CAFF) 2001. Edita, Helsinki. ISBN 9979-9476-5-9.

13 http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/
Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf.

Arktinen olosuhdeosaaminen14

Arktinen olosuhdeosaaminen tarkoittaa sitä, 
että ihmiset, koneet, laitteet, yritykset ja  
infrastruktuuri ts. koko yhteiskunta osaa 
toimia sekä kylmässä että suurissa olo-
suhdevaihteluissa. Myös ihmisten on työs-
kenneltävä tehokkaasti ja turvallisesti. 
Infrastruktuurin, rakennusten, koneiden, 
laitteiden ja teollisuuslaitosten pitää toi-
mia jopa 85 °C lämpötilan vaihteluissa (-50 
– +35), erilaisissa sateissa (esimerkiksi ve-
sisade, jäätävä tihku ja lumipyry), tuulissa, 
valon ja kosteuden vaihteluissa. Arktinen 
olosuhdeosaaminen on kokonaisvaltaista 
olosuhteiden hallintaa ja hyödyntämistä. 

1.3 Arktisen kasvun globaalit 
ajurit 

Ison kuvan muodostamiseksi on arktisen 
alueen kasvun lähtökohtina tarkasteltava 
globaaleja muutosvoimia.  Arktisenkin alu-
een kasvu perustuu kansainväliseen kysyn-
tään ja muutokseen. Professori Laurence C. 
Smith (2011) määrittelee arktista aluetta ja 
sen kasvua muovaaviksi maailmanlaajuisiksi 
voimiksi neljä seikkaa: demografia, luon-
nonvarojen kysyntä, globalisaatio ja ilmas-
tonmuutos.

YK:n ennusteiden mukaan maailman väes- 
töhuippu ohitetaan kuluvalla vuosisadal-
la, jolloin maapallon väkiluku nousee noin 
10 miljardiin (nyt noin 7 miljardia). Samal-
la väestö pakkautuu kaupunkeihin. Onkin 
arvioitu, että maailmassa muuttaa 10 000 
ihmistä maalta kaupunkeihin joka tunti. Kau-
pungistuminen tarjoaa myös vaurastumista, 
sillä urbanisaatio merkitsee kulutuskysynnän 
kasvun rinnalla valtavia investointeja raken-
nuksiin ja infrastruktuuriin. 

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja kes-
kiluokkaistuminen ovat kasvattaneet luon-
nonvarojen kysyntää. Tunnettujen luonnon-
varojen hyödyntämisen ohella haetaan koko 

14 K.Heikka & Digipolis Oy
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ajan uusia, joiden etsiminen on laajentunut 
myös arktisille alueille. Pohjoiset yhteis-
kunnat ovat poliittisesti vakaita, joissa ns. 
maariski on pieni. Globalisaatiokehitys (mm. 
kansainvälisen kaupan lisäys) tarjoaakin ark-
tiselle alueelle huomattavia mahdollisuuksia. 

Energiateknologioiden kehitys on arkti-
silla alueilla keskeisessä roolissa. Bioteknii-
kan, nanoteknologian ja materiaalitieteiden 
edistyminen synnyttää uutta raaka-aineiden 
kysyntää. Teknologisen murroksen ansios-
ta monet luonnonvarat ovat kannattavasti 
hyödynnettävissä ja kuljetettavissa maail-
man markkinoille. On myös huomattava, 
että suuret arktiset liikenne- ja logistiikka-
ratkaisut ylittävät valtioiden rajat. Uudet 
liikenneyhteydet tarvitsevatkin yhteistyötä 
ja pelisääntöjä. 

Kestävä kehitys on nostanut työympäris-
töjen, liikenteen ja ihmisten arjen turvalli-
suuden uudelle tasolle. Arktisten alueiden 
on oltava tuottavuuskehityksessä maailman 
huippua, jotta kilpailukyky kehittyy suotui-
sasti ja yhteiskuntien palvelut voidaan turva-
ta. Tuottavuuskehitys vaatii edelläkävijyyttä 
uusimman teknologian hyödyntämisessä.

Maailmanlaajuisesti arktista aluetta 
muuttavista voimista haasteellisin on ehkä 
ilmastonmuutos, joka näyttäisi sulattavan 
jäätiköitä ja ikiroutaa kiihtyvällä nopeudella. 
Jäämeri on entistä pitempiä jaksoja ja suu-
remmilta alueilta sula, mikä avaa uusia maa-
ilman logistiikkaa mullistavia mahdollisuuk-

sia. Olipa arktinen ilmastokehitys millaista 
tahansa, korostuu merellinen osaaminen. 

Ilmastonmuutos saattaa muuttaa mm. 
Pohjois-Euroopan kasvuolosuhteita merkit-
tävästi. Uusien lajien viljely mahdollistuu, 
mutta samalla kasvitaudit ja tuholaishyön-
teiset leviävät pohjoiseen. Fennoskandiassa 
ja muuallakin pohjoisessa on yltäkylläiset 
puhtaat makean veden resurssit. Vedestä 
voi tulla öljyäkin arvokkaampi luonnonvara 
ilmastonmuutoksen kuivattaessa mm. Etelä-
Euroopan alueita.
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2. LAPPI: EUROOPAN UNIONIN 
ARKTISIN ALUE 

2.1 Nykytila-analyysi: Lappi 
2013 15

Millaiset lähtökohdat Lapin nykytila ja tule-
vaisuus tarjoavat arktisesta näkökulmasta?  
Lappi on Suomen ja koko EU:n pohjoisin 
maakunta sekä Suomen arktisin alue. Arkti-
suus on mukana kaikessa Lapin toiminnassa 
ja identiteetissä. Tässä luvussa tarkastellaan 
Lapin nykytilaa ja tulevaisuutta arktisesta 
näkökulmasta. 

Kuvassa 4 on esitetty Lapin aluerakenne 
ja kehityskäytävät. 

15 Lapin liitto

EU:n älykkään erikoistumisen ohjelmaan si-
sältyneessä vertaisarviointitilaisuudessa Es-
panjassa helmikuussa 201316 kansainväliset 
asiantuntijat esittivät Lapin kehittämiseksi 
mm. seuraavia näkökohtia:

• Lappi on ainutlaatuinen alue Euroopassa ja 
globaalisti.

• Lapin kehittämisessä ei ole syytä tyytyä 
suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka vain toista-
vat lukuisten muiden alueiden suunnitelmia

• Lapin väestöpohja ja väkiluvun kehitys ra-
joittavat kehittämisohjelmia. Toisaalta La-
pin kansainvälinen profiili ja sijainti useiden 

16 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/6th-peer-review-7-8-feb.

Kuva 4: Lapin aluerakenne ja kehityskäytävät15

Tilastotietoja Lapista:

• Lapin maapinta-ala on 92 665 neliökilometriä, joka 
on 25,7 % Suomen maapinta-alasta.

• Asukkaita on 182 810, mikä on 3,4 % Suomen vä-
estöstä (elokuu 2013 tilanne).

• Suurimmat asutuskeskukset: Rovaniemi (60 944 
asukasta), Tornio (22 399 asukasta) ja Kemi (22 172 
asukasta)

• Kuusi seutukuntaa: Rovaniemen seutu (Rovaniemi 
ja Ranua), Kemi-Tornio (Kemi, Keminmaa, Simo, 
Tervola ja Tornio), Itä-Lappi (Kemijärvi, Pelkosennie-
mi, Posio, Salla ja Savukoski), Pohjois-Lappi (Inari, 
Sodankylä ja Utsjoki), Tunturi-Lappi (Enontekiö, 
Kittilä ja Kolari, Muonio) ja Tornionlaakso (Pello 
ja Ylitornio).

• Työllistyminen: kuntasektori 27,8 % (koko maassa 
(22,5 %), valtio ja valtio-omisteiset yhtiöt 10,8 % 
(koko maassa 8,8 %) ja yksityinen sektori 49,2 % 
(koko maassa 58,3 %). 
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maiden naapurina tarjoavat mahdollisuuksia 
• Lapin teollisuuden kehittämisessä ener-

giaratkaisut ovat merkittävässä osassa 
etenkin luonnonvarojen hyödyntämisessä. 
Energiaratkaisut saattavat vaikuttaa myös 
mielikuvaan Lapista ja Lappi-brändiin. Kes-
tävän kehityksen energiaratkaisut ja niiden 
esittely Lapin ulkopuolisille tahoille ovat tär-
keitä.

• Yrittäjyys tarjoaa Lapille paljon uusia mah-
dollisuuksia.

Miten avautuu arktinen toiminta Lapin 
omasta näkökulmasta? Lapin älykkään eri-
koistumisen ohjelman valmisteluun liitty-
vässä kansainvälisessä EU Peer Review -ar-
viointitilaisuudessa Espanjassa kiteytettiin 
Lapin nykytilanne, kilpailuedut ja keskeiset 
haasteet seuraavasti: 

• Teollisuudessa ja elinkeinoelämässä on kai-
vosteollisuus vahvassa kasvussa. Matkailu 
ja prosessiteollisuus (terästeollisuus, met-
säteollisuus) ovat avainaloja. Esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen liittyvät arktiset liike-
toimintamahdollisuudet ovat avautumassa.

• Kilpailuetuja ovat hyvin toimivat liikenneyh-
teydet ja logistiikka. Lisävahvuuksia ovat 
vahva perinteinen teollisuus, tietotekniikan 
hyväksikäyttö, kansainvälisen matkailun 
osaaminen, puhdas luonto, hyvä elämisen 
laatu, erinomainen tutkimus- ja kehityspalve-
lujen sekä monipuolinen koulutuspalvelujen 
tarjonta.

• Haasteita tuovat pitkät välimatkat, arktiset 
olosuhteet, pk-yritysten määrän lisääminen, 
ulkomaisten yritysten ja osaajien vähäinen 
määrä, imagon säilyttäminen, väestön vähe-
neminen, muuttotappio, suurinvestointien ja 
elinympäristöjen yhteensovittaminen. 

Suomen arktinen strategia 2013 –asiakir-
jassa17 esitellään Lapin asemaa, roolia ja 
toimintoja ”oleellisena osana Suomen ark-
tisuutta” mm. seuraavasti:

17 http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/
Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf

• Lapin tutkimus- ja koulutusosaaminen mm. 
Lapin yliopisto, Lapin yliopiston Arktinen 
keskus, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin 
tutkimuslaitokset ja Saamelaisalueen kou-
lutuskeskus 

• Lapin luonnonvarojen hyödyntäminen (eri-
tyisesti kaivostoiminta)

• Lapin matkailu 
• Pohjoisen liikenteen ja logistiikan kehittä-

mistarpeet
• Lappi ympäristön ja kokonaisturvallisuuden 

näkökulmasta 
• Saamelaisten asema osana arktista Suomea
• Lapin asema kansallisessa ja kansainvälises-

sä arktisessa yhteistyössä 

Arktisella neuvostolla on tärkeä osa alueen 
kehittämisessä. Lapilla on hyvä mahdollisuus 
hyödyntää Arktisen neuvoston toimintalin-
joja ja painotuksia lähivuosina. Samalla se 
on foorumi, jossa Lappi on aktiivisesti vai-
kuttamassa.

Arktisen neuvoston Kiirunan julistuk-
sessa 2013 korostettiin elinkeinojen kestä-
vää kehittämistä ja päätettiin muodostaa 
kehittämisryhmä (Task Force) valmistele-
maan Circumpolaarisen business foorumia. 
Lisäksi päätettiin perustaa kehittämisryh-
mä koordinoimaan jäsenvaltioiden arktista 
tutkimusta. Molemmat kehittämisryhmät 
tarjoavat Lapille konkreettisen kanavan arkti-
sen kansainvälisen toiminnan lisäämiseksi ja 
tehostamiseksi entisestään. Suomi on myös 
Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) 
puheenjohtajamaa kaksivuotiskauden syk-
systä 2013 lähtien. Tämä lisää kansainvälistä 
yhteistyöverkostoa ja tarjoaa mahdollisuu-
den vaikuttaa Lappia koskeviin linjauksiin.

2.1.1 Lappilaisten elinkeinoelämän 
toimijoiden näkökulma 
arktisuuteen

Yhtenä osana Lapin arktisen erikoistumisen 
ohjelman valmistelua haastateltiin joukko 
yrityksiä, elinkeinoelämän vaikuttajia ja ke-
hittäjäorganisaatioiden edustajia. Lisäksi 
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järjestettiin työpajoja. Yritysten näkemyk-
siä haettiin niin teemahaastatteluilla kuin 
webkyselyllä. Mukana olleiden yritysten 
koko vaihteli suurteollisuuden edustajista 
aina yhden miehen yrityksiin. Seuraavassa 
on esitelty yhteenveto yritysten ja heidän 
sidosryhmiensä näkemyksistä arktisuuteen. 

Arktiset suurhankkeet

Arktisilla alueilla on useita laajoja investoin-
tihankkeita käynnissä tai tulossa. Toistaiseksi 
Lapin yritysten osallistuminen suurhankkei-
siin on ollut vähäistä. Huomioitavaa on, että 
lähes 80 % vastanneista on kiinnostunut 
osallistumaan arktisten alueiden suurhank-
keisiin. Vastaavanlaiset viestit saatiin myös 
haastatteluista ja työpajoista. Yrityskyselyyn 
vastanneista 40 yrityksistä alle puolet on 
osallistunut Pohjois-kalotin ja Luoteis-Venä-
jän investointihankkeisiin. Neljännes haas-
tatelluista yrityksistä on saanut suurhank-
keiden tarjouspyyntöjä. Niitä on saatu mm. 
suoraan asiakkailta, osana kaivosyhtiöiden 
urakkatarjouksia, toisten yritysten kautta ja 
laitevalmistajien raaka-ainekyselyinä.

Arktinen liiketoiminta tänään ja 
lähitulevaisuudessa

Yritysten näkökulmasta arktisuus ymmär-
retään jokapäiväisenä ja yrityksiin laajasti 
liittyvänä tekijänä. Monen vastauksen pe-
rusteella kaikki lappilainen yritysten toiminta 
on arktista! Erityisosaamisena pidetään mm. 
Lapin perustuntemusta, logistiikan osaamis-
ta ja materiaalin tuntemusta haastavissa 
olosuhteissa, talvirakentamista, tietämystä 
luonnon marjoista sekä riistasta. Yritykset 
halusivat päästä arktisen alueen liiketoimin-
taan tiiviimmin mukaan niin kumppanina 
kuin asiantuntijanakin. Markkinoinnilla ta-
voitellaan yhteyksiä mm. arktisten alueiden 
kaivostoiminnan markkinoihin. Markkinoin-
nissa on tarvetta hyödyntää laajemmin myös 
verkkomarkkinointia.

Arktinen matkailuliiketoiminta

Haastattelut ja työpajat pureutuivat eri-
tyisesti kysymykseen, mitkä ovat keskeisiä 
arktisen matkailun aktiviteettejä ja vetovoi-
matekijöitä. Haastatteluihin osallistuneis-
ta yrityksistä 40 % ilmoitti olevansa jollain 
tavalla mukana arktisessa matkailuliiketoi-
minnassa. Lähitulevaisuudessa yritykset 
haluavat osallistua tiiviimmin mm. arktisen 
matkailun kansainväliseen yhteismarkkinoin-
tiin ja luonnon hyödyntämiseen. Lisäksi yri-
tykset näkivät mahdollisuuksia mm. arktisen 
matkailun, rakentamistekniikan ja teollisuu-
den rajapintojen kehittämiseen. Arktisina 
vetovoimatekijöinä hyödynnetään etenkin 
elämyspalveluja, luonnonolosuhteita, kuten 
revontulia sekä lumi- ja jäärakentamista.

Arktisuus on matkailun 
vetovoimatekijä

Arktisen liiketoiminnan esteitä

Yhtenä suurimpana esteenä arktisen liiketoi-
minnan laajentamiselle on puuttuva tieto tu-
levista investointihankkeista. Kokonaisvaltai-
sesti tiedonpuutetta pidettiin keskeisimpänä 
esteenä liiketoiminnan kehittämiselle. Myös 
osaavan henkilöstön rekrytointihaasteet 
sekä lainsäädäntö-, lupa- ja sopimuskysy-
mykset nostettiin joissakin vastauksissa esil-
le. Erityisesti työpajoissa haluttiin enemmän 
liiketoiminnan kehitystä tukevaa koulutusta 
ja tutkimusta. Lisäesteiksi mainittiin kieli-
taidon ja rohkeuden puute tarttua arktisiin 
mahdollisuuksiin. Pidettiinpä esteenä myös 
jossain tapauksissa ”uskon puutetta tähän 
arktiseen hömppään”.

Tiedonpuute on arktisen 
liiketoiminnan esteenä
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Arktinen osaaminen ja koulutus 
sekä hankkeet

Yritykset eivät miellä arktisuuteen keskit-
tyvää koulutusta erityistarpeeksi. Yritykset 
ja elinkeinoelämäntoimijat tekevät jonkin 
verran yhteistyötä tutkimus-, sektoritut-
kimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Hyviä 
yhteistyömuotoja ovat opinnäytetyöt ja  
benchmarking-matkat. Arktisessa osaami-
sessa korostettiin konkreettisia tarpeita, 
kuten mm. Venäjän käytäntöjen jatkuva 
päivittäminen ja kielitaidon parantaminen.

Toiveita viranomaisyhteistyölle

Viranomaisilta toivottiin ennen kaikkea rele-
vantin informaation lisäämistä, konkreettisia 
verkostoja ja hankkeita sekä edunvalvontaa. 
Lisäpanostusta toivottiin mm. infrastruktuu-
rin kunnossapidossa, kansainvälisiin kulje-
tuksiin liittyvän informaation välittämisessä 
sekä kansainvälistymisohjelmien toteutta-
misessa. Lisäksi toivottiin innovatiivisia jul-
kisia hankintoja, kuten esimerkiksi kuntien 
laitosten lumi- ja jäärakentamisen yritysten 
toteuttamina. 

Viranomaisilta halutaan 
lisää tietoa

Erityiset toiveet Lapin arktiselle 
ohjelmalle

Kaikki haastatteluihin ja työpajoihin osallis-
tuneet yritykset ja elinkeinoelämän toimijat 
tarjosivat vastauksissaan runsaasti kehittä-
misnäkökulmia Lapin arktisen erikoistumi-
sen ohjelmalle. Vastauksissa nousivat esiin 
seuraavat pääasiat: 

• Konkreettisuus ja yritysnäkökulman huomi-
oiminen: Useissa vastauksissa edellytettiin 
Lapin arktisen osaamisen (mm. yliopisto ja 

ammattikorkeakoulu) nykyistä tiiviimpää 
kytkemistä liiketoimintaan. ”Nyt erillistä 
puuhastelua, vailla liiketoiminnallisia tavoit-
teita ja liiketoimintaosaamista. Hankkeiden 
tavoitteet kirkkaasti liiketoiminnan käynnis-
tämiseen tähtääviksi.” 

• Kestävä kehitys ja elinkeinojen yhteensovit-
taminen: ”Yhteistyön lisäämistä ja sovun 
rakentamista myös eri toimialojen kesken: 
matkailu-, kaivos- ja metsätalous, kulttuuri 
jne. mahdollisuuksien saattamiseksi alueen 
työllisyyttä ja taloutta edistävällä tavalla 
kuitenkin luontoa kestämättömästi raiskaa-
matta…”

• Julkissektorin rooli osaajien yhdistäjänä ja 
verkostotoimijana: ”Julkinen verkostokoordi-
naattori, joka hallinnoisi hankkeita ja vetäisi 
mukaan mahdollisimman monia yrityksiä, 
olisi mielestäni verkostojen synnyn ja yhdes-
sä tekemisen sekä alueellisen hyvinvoinnin 
edistäjä.” 

• Arktiset erityismahdollisuudet ja haasteet: 
”Koillisväylän kaupallisen käyttöönoton 
mukanaan tuomat mahdollisuudet ja vaa-
timukset.” ”Matkailuohjelmat esimerkiksi 
kiinalaiset matkailijat vesitse suoraan Kirk-
koniemeen ja maanteitse Rovaniemelle.” 
”Luontoreittien ympärivuotisuus.” ”Suur-
hankkeiden seuranta ja niiden aikatauluihin 
liittyvät asiat.”

• Kansainvälisille markkinoille pääsy mukaan 
lukien arktiset suurhankkeet. 

Yritykset haluavat 
konkreettisia tuloksia

2.1.2 Elinkeinojen Lappi - Arktinen 
liiketoiminta 

Lapin arktisen liiketoiminnan keskeiset toi-
mijat ja toiminnot voidaan esittää seuraavan 
kuvan mukaisesti (Kuva 5). 

Arktisen liiketoiminnan täsmällinen rajaa-
minen on haasteellista. Tässä tarkastelussa 
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Kuva 5: Lapin arkti nen liiketoiminta

lähtökohtana on arkti sten luonnonvarojen 
ja olosuhteiden hyödyntäminen, arkti sen 
olosuhdeosaamisen hyödyntäminen tuot-
teissa ja palveluissa sekä suoranaiset arkti set 
tuott eet.

Arkti sta liiketoimintaa 
on luonnonvarojen sekä 

olosuhdeosaamisen 
hyödyntäminen tuott eissa 

ja palveluissa

Esimerkiksi kaivos tai teollisuuslaitos ei si-
nällään muutu arkti seksi liiketoiminnaksi, 
jos se sijaitsee pohjoisilla alueilla. Yritykset 
joutuvat kuitenkin huomioimaan arkti set 
olosuhteet toiminnassaan, joka edellytt ää 
erityisosaamista ja -ratkaisuja. Sama koskee 
kaivosten ja teollisuuden palvelutoimitt ajia, 

joiden on hallitt ava olosuhteet sekä varsinai-
nen substanssiosaaminen asiakkaan tarpei-
den ratkaisemiseksi. 

Lapin arkti sen liiketoiminnan asiakkaita 
ovat sekä suurhankkeet (Norjan, Venäjän 
öljy- ja kaasuteollisuus ja Pohjoiskaloti n kai-
vostoiminta) ett ä muut palvelut ja asiakkaat 
(mm. arkti nen rakentaminen ja biotalous). 
Lapin arkti sta liiketoimintaa tukevat, edelly-
tyksiä luovat ja uusia mahdollisuuksia tuovat 
tutkimus- ja koulutuslaitokset. Liiketoimintaa 
ohjaavat ja säätelevät viranomaiset, joille on 
myös kerrytett y mitt ava arkti nen osaaminen. 
Liiketoiminta on verkostoitunut alueellises-
ti , kansallisesti  ja kansainvälisesti . Lisäksi se 
huomioi arkti set erityiskysymykset kuten 
alkuperäiskansat. 

Lapin yritysten yhteenlaskett u liikevaihto 
on ollut vuosina 2007–2011 keskimäärin 10 
miljardia euroa vuodessa. Tästä liikevaih-
dosta Kemi-Tornion seudulla syntyy 59 %, 
Rovaniemen seudulla 23 % ja loput muualla 
Lapissa. Yhteensä reilun 120 000 asukkaan 
Rovaniemen ja Kemi-Tornion kaupunkiseu-
tujen voidaan sanoa olevan Lapin talouden 

ARKTISTEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN ASIAKKAAT
Suurhankkeet 

(Norjan ja Venähän öljy- ja 
kaasuteollisuus, Pohjois-

kalotin kaivokset, ...)
Muut asiakkaat

Asiakastarpeet Arktiset tuotteet 
ja palvelut

LAPIN ARKTISEN TOIMIALAN OSAAJAT

Arktinen tutkim
us 

ja koulutus
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Arktiset osaajaverkostot

Arktisten toimialojen 
yritystoiminta Lapissa

Arktiset erikoiskysymykset
(alkuperäiskansat, ...)
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moottoreita, palvelujen ja teollisuuden kes-
kuksia. Yritysten liikevaihdot ovat kaivosten 
ja matkailun ansiosta vahvassa kasvussa eri-
tyisesti Tunturi-Lapin ja Pohjois-Lapin alu-
eilla.

Ns. arktiset suurhankkeet ovat erittäin 
merkittäviä investointeja luonnonvaroja 
hyödyntävissä kohteissa, mutta mukana on 
myös infrastruktuuriin, matkailuun ja palve-
luihin liittyviä suurinvestointeja. Euroopan 
pohjoisille alueille investoidaan vuosittain 
useiden miljardien eurojen arvosta. Lappi-
laiset yritykset ovat olleet kilpailukykyisiä 
oman alueensa investointikohteissa. Me-
nestystä on tullut myös Pohjois-Ruotsissa, 
mutta Pohjois-Norjan öljy- ja kaasuteollisuu-
den kasvuaaltoon on päässyt mukaan vain 
harvoja yrityksiä. 

Arktiset suurhankkeet 
hyödyntävät 

luonnonvaroja

Lapissa on runsaasti uusiutuvia luonnon-
varoja, kuten esimerkiksi metsiä, peltoja, 
vesiä ja riistaa. Lappi kuuluu pohjoiseen 
havumetsävyöhykkeeseen ja sen metsäva-
rannot ovat merkittävät. Tällä hetkellä ta-
lousmetsät kasvavat enemmän puuta kuin 
sitä hyödynnetään. Puu on uusiutuva ja vä-
hähiilinen raaka-aine. Se on jalostettavissa 
moniksi tuotteiksi ja lisäksi se skaalautuu 
kannattavaksi liiketoiminnaksi yksittäisen 
puusepän tuotteista miljardiluokan teolli-
seksi tuotannoksi. Lapin puuta jalostetaankin 
jo monella tavalla, kuten esimerkiksi ener-
giahakkeeksi, sahatavaraksi, leikkipuistoka-
lusteiksi, taloiksi, selluloosaksi, kartongiksi 
ja paperiksi. Lappilaisen hidaskasvuisen ja 
lujan puun käyttöarvoa halutaan jatkossakin 
nostaa. Tulevaisuuden puunjalostuksessa on 
lisäksi tärkeää löytää uusia tuotteita, joista 
esimerkkinä mainittakoon biopolttoaineet.

Teollisuuden ja yhdyskuntien bioperäiset 
jätteet ovat myös biotalouden raaka-aineita. 

Lapilla onkin hyvät lähtökohdat nousta arkti-
sen biotalouden mallialueeksi. Biotaloudella 
tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia 
luonnonvaroja ravinnon, tuotteiden, ener-
gian ja palveluiden tuottamiseen. Biotalous 
pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilises-
ta energiasta, ehkäisemään ekosysteemien 
köyhtymistä ja edistämään kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaista talouskehitystä.

Arktisten alueiden korkeatasoisimmat 
ja monipuolisimmat matkailupalvelut ovat 
Lapissa, jossa on lukuisia tunturikeskuksia, 
kaupunkien matkailukeskittymiä sekä eri-
laisia luonto- ja kulttuurikohteita. Laajasti 
ymmärrettynä koko Lapin matkailu perustuu 
arktisten olosuhteiden hyödyntämiseen. Tär-
keimmät vetovoimatekijät ovat karu luonto 
ja olosuhteet (kahdeksan vuodenaikaa, mai-
semat, Euroopan puhtain ilma, lumi, jää, 
vesi, kaamos, revontulet ja yötön yö).

Arktiset olosuhteet ovat myös mahdol-
listaneet matkailun elämyspalveluita, kuten 
esimerkiksi lasikattoiset iglut revontulien 
ihailuun, erilaiset lumi- ja jäärakennelmat, 
jäänmurtajaristeilyt jäisellä merellä, vierailut 
porotiloilla, husky- ja moottorikelkkasafarit 
sekä napapiirin ylittäminen.

Luonto ja puhdas ilma 
vetävät Lappiin

Ehkä paras esimerkki suunnitelmallisesta 
viestinnästä ja brändäämisestä on joulu-
pukin lokalisointi Rovaniemen napapiirille. 
Joulupukille on monta kotipaikkaa jo pelkäs-
tään Lapissa, puhumattakaan eri vaihtoeh-
doista eri puolilla maailmaa. Rovaniemi on 
kuitenkin kyetty lyömään läpi ”aidoimpa-
na” joulupukin kotipaikkana. Joulupukki on 
siinäkin mielessä hyvä esimerkki, että sen 
voi rinnastaa koko arktisen liiketoiminnan 
tarkasteluun. 
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Arktisten alueiden 
korkeatasoisimmat 

matkailupalvelut ovat 
Lapissa

Kansainvälisesti kiinnostavin esimerkki on 
ajoneuvojen talvitestaus, joka on keskitty-
nyt Euroopassa Pohjois-Ruotsiin ja Lappiin. 
Alan yritykset tarjoavat lähinnä monipuoli-
sia testausympäristöjä sekä niihin liittyviä 
palveluita (mm. majoitus ja ravintolat). Ala 
panostaa toisaalta entistä parempiin tes-
tausympäristöihin ja testauspalvelujen laa-
jentamiseen sekä toisaalta ympärivuotisen 
testauksen kehittämiseen.

Ajoneuvojen talvitestaus 
on keskittynyt Lappiin ja 

Pohjois-Ruotsiin

Lappi sijaitsee satelliittiaineistojen vastaan-
oton kannalta kiinnostavalla alueella. Lapin 
Ilmatieteelliseen Tutkimuskeskukseen ker-
rytetty osaaminen mahdollistaa toiminnan 
laajentamisen. Lapin kannalta kiinnostavia 
ovat mm. uudet sääpalveluihin liittyvät tut-
kimus- ja liiketoiminnat. 

Erinomainen esimerkki arktisesta tuot-
teesta ovat moottorikelkat, joita valmistaa 
kanadalainen Bombardier laatuaan Euroo-
pan ainoassa yksikössä Rovaniemellä. Sinäl-
lään moottorikelkkoja voitaisiin valmistaa 
lähes missä tahansa, mutta Rovaniemelle 
on kertynyt vuosikymmenten aikana erityis-
osaamista suunnittelussa ja valmistuksessa 
sekä siellä ovat erinomaiset olosuhteet kelk-
kojen testaukseen.

Moottorikelkkojen 
erityisosaaminen on 

keskittynyt Rovaniemelle

Barentsin alueen kaivostoiminta sekä öljy- 
ja kaasuteollisuus ovat lisääntyneet mer-
kittävästi, mikä on synnyttänyt suuren mit-
taluokan kehittämistarpeita liikenteelle ja 
logistiikalle. Useat Pohjoisen liikenteen ke-
hityksestä tehdyt selvitykset (mm. Liiken-
neviraston Kaivostoiminnan liikenteelliset 
tarpeet pohjoisessa 2013 ja Pohjois-Lapin 
alueyhteistyön kuntayhtymän Jäämeren rau-
tatie 2012) kuvaavat pohjoisen kehittyviä 
liikennetarpeita ja alueellisia vaikutuksia. 
Uudet liikenneyhteydet luovat myös mer-
kittävän määrän palveluliiketoimintaa sekä 
välillisiä työpaikkoja. 

Kuvassa 6 tarkastellaan Lapin arktisten 
liiketoiminta-alojen kokoa ja kasvupoten-
tiaalia. Arvioinnissa on otettava kuitenkin 
huomioon maailmantalouden kehitykseen ja 
toimintaympäristöön liittyviä epävarmuus-
tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa mm. kai-
vosteollisuuteen.

Kuva: Hotel & Igloovillage Kakslautt anen
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2.1.3 Innovaati oiden Lappi 18

Innovaati otoiminnan lähtökohdat

Innovaati otoiminnalla tavoitellaan uusia 
tuott eita ja palveluita. Lisäksi sillä halutaan 
tehokkaampia tuotanto- ja toimintamalleja, 
kilpailuetua sekä parempaa tuott avuutt a. 
Tuott avuutt a voidaan nostaa hyödyntämällä 
uutt a teknologiaa, kasvatt amalla osaamista 
ja erikoistumalla. Akti ivinen innovaati otoi-
minta on kilpailukyvyn ja tuott avuuskasvun 
perusta niin elinkeinoelämässä kuin julkisella 
sektorillakin.

Talouden muutoksessa ja kansainvälises-
sä työnjaossa tuotanto- ja arvoketjut ovat 
pilkkoutumassa yhä pienempiin osiin eli eri-
koistuminen on vahvistuva ilmiö. Toisaalta 
osa toimijoista lujitt aa kilpailuasemaansa ja 
tuott avuutt a lisäämällä palveluelementt ejä 
esimerkiksi teollisiin tuott eisiinsa.

18 Lapin Luotsi (mukailtu).

Taloudelliset päätoimialat luokitellaan 
perinteisesti  alkutuotantoon, jalostukseen ja 
palveluihin. Jako on eritt äin karkea, eikä se 
anna oikeaa kuvaa toimialoista eikä niiden 
sisäisestä muutoksesta. Joidenkin arvioiden 
mukaan kansainvälisen vienti teollisuuden 
työpaikoista jopa puolet luokitellaan pal-
veluihin, jotka liitt yvät joko tuott eeseen, 
asiakkaaseen tai yrityksiin. Alkutuotannon 
muutos on synnytt änyt siirtymää jalostuk-
sen kautt a palveluihin. Luomu- ja lähiruuan 
kulutuskysyntä vahvistaa tätä ilmiötä, joka 
puolestaan on kasvatt anut alkutuotannon 
taloudellista merkitystä. 

Nopea ti etotekninen kehitys ja digitalisoi-
tuminen ovat muutt aneet palveluprosesseja. 
Perinteinen käsitys palvelusta on ollut se, 
ett ä kulutus on tuotannon kanssa lähes sa-
manaikaista. Digitaalisia palveluita voidaan 
kuitenkin kulutt aa ajasta ja paikasta riippu-
matt a. Esimerkiksi kauppa, matkatoimistot, 
koulutus ja erityisesti  viihde ovat tulleet jää-
däkseen kansainvälisiin ti etoverkkoihin. 

Kuva 6: Lapin arkti seen liiketoimintaan liitt yvien alojen koko (liikevaihto) ja 
kasvupotenti aali18
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Lapin arktiset innovaatiot

Globaali talouden muutos ei ole ohittanut 
Lappia. Siirtymät alkutuotannon, jalostuksen 
ja palvelujen sisällä ja välillä antavat perus-
lähtökohdat lappilaiselle innovaatiotoimin-
nalle. Kansainvälisen kehityksen perusteella 
erikoistuminen on tie tuottavuuden ja kilpai-
lukyvyn kasvulle. Kansainvälisessä työnjaossa 
lappilaisilla yrityksillä on luontainen etulyön-
tiasema kehittää ja erikoistua arktisten alu-
eiden luonnonvarojen jalostamiseen (teol-
lisuus, kaivokset ja metsät) ja olosuhteiden 
hyödyntämiseen (matkailu) sekä arktiseen 
olosuhdeosaamisen soveltamiseen. Lappi 
on arktisten alueiden matkailun kehittäjänä 
ylivoimainen edelläkävijä. Matkailuelinkeino 
on seurannut hyvin trendejä, joista uusimpia 
on hyvinvointimatkailu. Siinä pystytään yh-
distämään Lapin eri toimialoja. Esimerkiksi 
luonnontuotealan osaamista hyödyntämällä 
syntyy innovaatioita hyvinvointi- ja terveys-
matkailun tuotteisiin ja palveluihin.

Lapin innovaatiotoimintaa kohdennetaan 
aloille, missä on arvioitua kasvupotentiaa-
lia ja vaikuttavuutta. Monella eri arktisen 
liiketoiminnan osaamisalueella on kasvu-
mahdollisuuksia, eikä innovaatiopanostusten 
tule rajautua vain teknologiaan. Joidenkin 
tutkimustulosten mukaan eniten yritysten 
kasvuun vaikuttavat toimialasta riippumat-
ta19 teknologisten sekä markkinointi- ja or-
ganisaatioinnovaatioiden yhdistelmät. Tämä 
havainto pitäisi olla yksi keskeisistä lähtökoh-
dista lappilaista ja arktista innovaatiotoimin-
taa linjattaessa.

Lapin koulutus- ja tutkimusinstituutiot 
luovat hyvän perustan arktiselle innovaa-
tiotoiminnalle. Niiden pitäisi kuitenkin eri-
koistua entistä rohkeammin arktisiin osa-
alueisiin. Tämä voisi vahvistaa instituutioiden 
asemaa kansallisessa koulutuksen ja tutki-
muksen työnjaossa. Samalla se tarjoaisi vah-
van tuen lappilaisen arktisen liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

19 ETLA uutta arvoa palveluista, http://www.etla.fi/wp-content/up-
loads/ETLA-B256.pdf.

Lapin koulutus- ja 
tutkimusinstituutioiden 

pitäisi erikoistua 
rohkeammin

Arktisen liiketoiminnan ja innovaatiotoimin-
nan näkökulmasta Lappiin on muodostunut 
kansainvälisestikin mielenkiintoisia käytän-
nön testaus- ja pilottiympäristöjä, erään-
laisia living labeja. Näistä innovaatioym-
päristöistä ovat hyviä esimerkkejä lukuisat 
matkailualueet, kaupunkikeskukset, kylät, 
liikenneinfrastruktuuri, puolustusvoimien 
alueet, tuulivoimapuistot sekä kaivos- ja 
teollisuusympäristöt. Yksi mielenkiintoi-
simmista ympäristöistä liittyy ajoneuvo- ja 
rengastestaukseen.

Lappi kiinnostaa 
kansainvälisesti testaus- ja 
pilottiympäristönä (living 

labina)

Lapin testaus- ja pilottiympäristöt ovat 
avanneet ovia testausliiketoiminnalle. Sa-
malla on syntynyt mahdollisuuksia kehittää, 
tuotteistaa ja konseptoida arktista olosuh-
deosaamista uudeksi liiketoiminnaksi. Ark-
tisen olosuhteen jalostaminen tuottavak-
si liikeideaksi on luontaisinta matkailussa, 
jonka living labit tarjoavat jatkuvaa tietoa 
asiakkaiden kokemuksista ja ostopäätöksis-
tä. Kaivos- ja teollisuustoiminnassa arktiset 
olosuhteet luovat taas lähinnä haasteita esi-
merkiksi rakentamisessa ja kunnossapidossa. 
Olosuhdehaasteet on ratkaistava kestävästi 
ja kustannustehokkaasti, mitkä ovat monis-
tettavissa ja kaupallistettavissa muihinkin 
kohteisiin.

Arctic Design eli arktinen muotoilu on 
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mielenkiintoinen nouseva Lappia profiloiva 
ala. Arktinen muotoilu tuskin mullistaa Lapin 
keskeisten toimialojen tasapainoa, mutta 
sen potentiaali onkin toisaalla. Arktinen 
muotoilu ja sen työkalut läpileikkaavat eri 
toimialoja. Muotoilu voi toimia keskeisenä 
instrumenttina vaikkapa arktisen olosuh-
deosaamisen tuotteistamisessa ja konseptoi-
misessa uudeksi liiketoiminnaksi. Muotoile 
Suomi -ohjelmassa (TEM/OKM 2012) Lapin 
yliopisto on määritelty yhdeksi Suomen kol-
mesta osaamiskeskittymästä, jonka potenti-
aalisena osaamisalueena arktinen muotoilu. 

Arktinen muotoilu on 
tulevaisuuden ala

Lappi on tuottanut lukuisia arktisia inno-
vaatioita mm. suurteollisuuden ratkaisut, 
pienyritysten uudet innovaatiot ja julkisen 
sektorin arktiset innovaatiot.

2.1.4 Osaamisen Lappi 

Lapin alueen osaamispohjan luo korkea-
koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja sek-
toritutkimuslaitosten verkosto, joka kattaa 
laajasti Lapin alueen. 

Lapin korkeakoulut, Kemi-Tornion am-
mattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Rova-
niemen ammattikorkeakoulu ovat toimineet 
Suomessa edelläkävijöinä alueellisen yh-
teistyön kehittämisessä perustamalla ensin 
Lapin maakuntakorkeakoulun ja sittemmin 
Lapin korkeakoulukonsernin. Yhteistyön tar-
koituksena on ollut varmistaa, että Euroopan 
pohjoisimpiin lukeutuvissa korkeakouluissa 
on koulutusta ja tutkimusta myös tulevaisuu-
dessa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdistyvät 
1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakou-
luksi.

Vuodesta 2008 lähtien konsernilla on 
ollut yhteinen Innovaatio-ohjelma, joka on 
määrittänyt tutkimus-, kehitys- ja innovaa-

tiotoiminnan (TKI) painopistealueet. Yhteis-
työn tuloksena on perustettu kaksi erillisins-
tituuttia yhdessä ammatillisen koulutuksen 
kanssa:

• Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 
on Lapin yliopiston matkailututkimuksen, Ro-
vaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalan sekä Lapin matkai-
luopiston muodostama yhteinen instituutti.

• Pohjoisen kulttuuri-instituutti on Lapin yli-
opiston taiteiden tiedekunnan, Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin 
toimialan ja Ammattiopisto Lappian kult-
tuurialan koulutuksen yhteinen instituutti.

Lapin yliopisto on noin 5000 tutkinto-opis-
kelijan arktisuuteen ja pohjoisuuteen sekä 
matkailututkimukseen profiloitunut tiede ja 
taideyliopisto. Profiilialueiden sisällä koros-
tuu lisäksi kolme monitieteistä painoalaa: 
palvelumuotoilu, pohjoinen hyvinvointi ja 
muuttuva työ ja kestävä kehitys, oikeus ja 
oikeudenmukaisuus. 

Yliopiston koulutus- ja tutkimusaloihin 
kuuluvat kasvatustieteet, matkailu ja liike-
toiminta, oikeustiede, taideteollinen ala, 
yhteiskuntatieteet sekä pohjoiset ja arkti-
set kysymykset. Yliopisto edistää kestävää 
kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä 
alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Osana 
Lapin yliopistoa toimii Arktinen keskus, joka 
tuottaa tietoa kestävän kehityksen turvaa-
miseksi arktisilla alueilla. 

Lapin yliopisto on noin 
5000 tutkinto-opiskelijan 
arktisuuteen profiloitunut 

tiede ja taideyliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu20 eli tuleva Lapin 
AMK on arktisen toimintaympäristön uu-

20 Aloittaa toimintansa 1.1.2014, kun Kemin Ammattikorkeakoulu ja 
Rovaniemen Ammattikorkeakoulu yhdistyvät.
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distumisen ja kasvun moottori. Lapin AMK 
jalostaa muuttuvan arktisen toimintaympä-
ristönsä vahvuuksista ja mahdollisuuksista 
uutta elinvoimaa pohjoisten alueiden tarpei-
siin. Strategisen ytimen muodostaa arktinen 
olosuhdeosaaminen. Lapin AMK:n strategi-
set painopisteet ovat arktinen yhteistyö ja 
pohjoinen rajaosaaminen, luonnonvarojen 
älykkään käytön edistäminen, etäisyyksien 
hallinta sekä turvallisuusosaaminen. Kaikkia 
painoaloja läpileikkaava painotus on yrittä-
jyys ja yritysten kehittäminen.

Tuleva Lapin 
AMK on arktisen 

toimintaympäristön 
uudistumisen ja kasvun 

moottori

Lapin ammattiopisto on Rovaniemen kou-
lutuskuntayhtymän ammatillinen oppilaitos. 
Ammattiopisto järjestää ammatillista perus- 
ja aikuiskoulutusta kaikilla koulutusaloilla. 
Ammattiopistossa opiskelee vuosittain noin 
5000 opiskelijaa. Lapin ammattiopiston li-
säksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä 
ammatillista koulutusta järjestävät Lapin mat-
kailuopiston -tulosalue ja Lapin urheiluopiston 
-liikelaitos sekä Lapin oppisopimuskeskus.

Ammattiopisto Lappia on Kemi-Tor-
nionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian 
ylläpitämä oppilaitos. Ammattiopistossa 
opiskelee noin 2700 nuorta ja noin 1300 ai-
kuisopiskelijaa. Perustutkintoja voi suorittaa 
viidellä eri koulutusalalla: hyvinvointialalla, 
kulttuurialalla, luontoalalla, palvelualalla ja 
tekniikan alalla.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on ai-
nutlaatuinen oppilaitos, jonka keskuspaikka-
na on Inari. Koulutuskeskuksen tehtävänä on 
lisätä saamelaisväestön ammatillista osaa-
mista, järjestää koulutusta lähinnä saame-
laisalueen elinkeinoelämän tarpeita varten, 
edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja 
kehittää saamelaiskulttuuria. Koulutuskes-
kus järjestää ammatillista peruskoulutusta, 
ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, 
saamen kielen ja kulttuurin kurssimuotoista 
sekä lukuvuodenmittaista koulutusta.

Itä-Lapin ammattiopisto sijaitsee Ke-
mijärvellä ja on monialainen oppilaitos. 
Ammattiopistossa voi suorittaa tutkinnon 
palvelualoilta, tuotantoaloilta, sosiaalialalta 
tai luonnonvara-alalta. 

Lapin alueen tutkimuksellista osaamis-
pohjaa vahvistaa monipuolinen luonnonva-
ratutkimus, jota toteuttavat sektorilaitosten 
alueelliset erillisyksiköt. 

Lapin yliopiston Arktinen keskus to-
teuttaa monitieteistä arktista globaalimuu-
toksen, kestävän kehityksen, ympäristö- ja 
vähemmistöoikeuden sekä arktisten tieto-
rakenteiden tutkimusta. Se toimii arktisten 
asioiden viestijänä tietopalvelun, kirjaston 

Lapin ammattiopisto, Lappia, Saamelaisalueen 
koulutuskeskus, Itä-Lapin ammattiopisto, Arktinen 
keskus, Metla, Geologian tutkimuskeskus, Maa ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus kuuluvat myös 

Lapin tutkimus ja koulutusverkostoon
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ja tiedekeskusnäyttelyn avulla. Lisäksi se on 
Suomen hallituksen asiantuntijana arktises-
sa kansainvälisessä politiikassa. Suomi esit-
tääkin EU:lle arktisen informaatiokeskuksen 
perustamista Arktisen keskuksen yhteyteen. 
EU:n arktinen informaatiokeskus palvelisi 
toteutuessaan koko EU:n arktisia tiedon-
tarpeita. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on 
mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen 
ja kestävän käytön eurooppalainen huippu-
osaaja. Sen tehtävänä on tuottaa elinkeino-
elämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geolo-
gista tietoa, jolla edistetään maankamaran 
ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää 
käyttöä. GTK:n Pohjois-Suomen yksikössä on 
erikoistuttu kaivosteollisuutta palvelevaan 
toimintaan.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Poh-
jois-Suomen alueyksikössä tutkitaan etenkin 
ekologisesti ja taloudellisesti tehokkaita met-
sänuudistamisen sekä -kasvatuksen mene-
telmiä.  Lisäksi siellä perehdytään metsien 
eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen ja 
luontomatkailuun liittyviin kysymyksiin.

Maa ja elintarviketalouden tutkimus-
keskuksessa (MTT) on erikoistunut kylmissä 
olosuhteissa tapahtuvaan rehu-, ravinto-, 
koriste- ja erikoiskasvien viljelyyn sekä luon-
nonkasvien puoliviljelyyn ja keruutuotan-
toon. Tutkimustiedolla edistetään puhtaiden 
raaka-aineiden saatavuutta ja pohjoisen laa-
dun hyödyntämistä maaseutuelinkeinoissa. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok-
sella (RKTL) on Lapissa neljä toimipaikkaa, 
joiden tehtäväkenttään kuuluvat porotalou-
teen liittyvä tutkimus, riistaseurannat ja –
tutkimukset, kalakantojen ja kalatalouden 
seurannat ja tutkimukset Lapin merkittävim-
missä vesistöissä ml. kansainvälistä yhteis-
työtä edellyttävän Atlantin lohen seuranta 
ja tutkimus21. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa 
monitieteistä ympäristötutkimusta Lapin 
alueelta. Lisäksi ELY ja AVI tuottavat viran-
omaistehtävissä merkittävää tietoa Lapin 
ympäristöstä. 

21 Vuoden 2015 alusta yllämainitut METLA, MTT ja RKTL yhdistyvät 
Luonnonvarakeskukseksi.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) Pohjois-
Suomen aluelaboratorio Rovaniemellä 
vastaa pohjoisiin ravintoketjuihin ja ra-
dioekologiaan liittyvistä tutkimuksista sekä 
elintarvike- ja ympäristönäytteiden radio-
aktiivisuusanalyyseistä Lapin ja Oulun lää-
neissä.

Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus 
Sodankylässä toimii monipuolisena ja pitkäl-
le kehitettynä havainto- ja tutkimusalustana 
sekä omille että vieraileville tutkimuspro-
jekteille. Alueella tuotetaan ainutlaatuista 
tietoa paitsi ilmakehän eri kerrosten myös 
kasvillisuuden, maaperän ja lumen vaiku-
tuksesta. Mittaustietojen avulla kehitetään 
jatkuvasti uusia kaukokartoitus- ja mallin-
nusmenetelmiä ympäristömuutosten seu-
raamiseksi ja ennustamiseksi.

Sodankylän geofysiikan observatorio 
on Oulun yliopiston alainen valtakunnalli-
nen erillislaitos. Observatorion tehtävänä 
on geofysiikan alan jatkuvien mittausten 
suorittaminen tutkimuksen ja käytännön 
sovellusten tarpeisiin. Observatorio julkai-
see mittauksiin liittyviä aineistoja ja tekee 
jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Obser-
vatorion mittaustoiminta on osa Suomen 
kansallisista velvoitetta maailmanlaajuisessa 
tutkimuksessa.

Lapin alueella toimii myös muita mer-
kittävinä tutkimuslaitoksia kuten Helsingin 
yliopiston Kilpisjärven biologinen asema ja 
Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos Kevo. 

2.1.5 Kansainvälinen Lappi 

Vaikka Lappi onkin EU:n pohjoisin ja yksi 
perifeerisimmistä alueista, on kansainväli-
syys ollut lappilaisille aina osa joka päivästä 
toimintaa. Lappi on Suomen ainoa arktinen 
maakunta, joka sijaitsee samalla kolmen 
arktisen maan kainalossa. Lappi onkin Suo-
men kansainvälisin alue, joka tunnetaan laa-
jasti myös maailmalla. Maakunnan sijainti 
Ruotsin, Norjan ja Venäjän naapurina on 
edistänyt kansainvälisyyttä, joka näyttäytyy 
lukuisissa luontaisissa yhteyksissä päivittäin.
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Pohjoiskaloti n ja Barentsin rajat ylitt ä-
vällä alueyhteistyöllä on pitkät ja hyvin toi-
mivat perinteet. Yhteistyön muodot ovat 
siinä määrin joustavia, ett ä ne reagoivat 
nopeasti  vaihtuviin olosuhteisiin ja löytävät 
tarvitt aessa uudet toimintamallit. Arkti nen 
yhteistyö on Lapin kannalta avainasemassa, 
koska arkti sten alueiden painoarvo on koko 
maailmassa voimakkaassa kasvussa. Lap-
pi on paitsi Suomen myös koko EU:n portti   
arkti sille alueille.22

Lapin arkti nen yhteistyö koostuu mm. 
Arkti sen neuvoston, Arkti sen yliopiston, Poh-
joisen tutkimusfoorumin, saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen arkti sen yhteistyön ja 
Pohjoisen foorumin toiminnasta. Rovanie-
mi on suurin ja kansainvälisesti  tunnetuin 
Lapin keskus. Rovaniemellä on keskeinen 
asema arkti sen osaamisen kansainvälisenä 
keskuksena ja kohtaamispaikkana. Kaupun-
kiin nivoutuvat myös globaalisti  tunnetut 
Joulu- ja Joulupukki- brändit. Rovaniemi on 
EU:n arkti sen informaati okeskuksen valmis-
telun keskuspaikka.

EU-jäsenyys on kannustanut rahoitus-
ohjelmiensa avulla kehitt ämään Lapin kan-
sainvälisyytt ä enti sestään. EU:n Interregit 
ja Kolarcti c ENPI ohjelmat ovat olleet omi-
aan lujitt amaan kansainvälistä yhteistyötä 
koulutuksessa, tutkimuksessa ja erilaisissa 
kehitt ämistoimissa. 

Korkeakouluyhteistyön kansainvälinen 
liikkuvuus on kehitt änyt koulutusta ja tut-
kimusta globaalissa kilpailussa. Lapin yli-
opiston aloitt eesta vuonna 2001 perustet-
tu Arkti nen yliopisto –verkosto luo vahvan 
osaamispääoman. Verkosto kokoaa yhteen 
yli 130 toimijaa arkti silta alueilta. EU:n Ark-
ti sen informaati okeskuksen myöntämä ve-
tovastuu Arkti selle keskukselle vahvistaa 
enti sestään lappilaista kansainvälistä tutki-
musosaamista.

Lappilaisille yrityksille on ominaista se, 
ett ä kansainvälistyminen on usein paikal-
lista. Lapin aluetalouden yksi tärkeimpiä 
elinkeinoja on matkailu, jonka kasvu perus-

22 Lapin kansainvälisen toiminnan strategia 2015/2030.

tuu pitkälti  ulkomaalaisiin matkailijoihin. 
Matkailumarkkinoiden globalisoituminen 
ja interneti n lisääntynyt käytt ö ovat tuoneet 
Lapin yhä laajemmille kansanvälisille mat-
kailumarkkinoille. 

Globalisaati o ja mitt avat luonnonvarat 
ovat lisänneet kansainvälisen suurteollisuu-
den kiinnostusta Lapista ja muista arkti sista 
alueista. Kaivosinvestoinnit ovat edistäneet 
lappilaisten pk-yritysten kansainvälistymistä, 
mutt a samalla ne ovat luoneet osaamispoh-
jaa etabloitua kansainvälisille markkinoille.

Lapin talouden selkärankana on ollut 
puun ja metallin jatkojalostukseen perus-
tuva suurteollisuus, jonka päämarkkinat ovat 
globaaleja. Lisäksi Lapissa on eri alojen pk-
yrityksiä, joiden pääsääntöinen asiakaskunta 
on kansainvälisillä markkinoilla. 

Vaikka Lappi on kansainvälinen alue, on 
kansainvälistymistä tarvett a kehitt ää siten, 
ett ä se tuo selkää taloudellista lisäarvoa 
elinkeinoelämälle. Myös koulutuksen ja TKI-
toiminnan rahoitus on tulevaisuudessa riip-
puvaisempi Brysselistä tai muualta kansain-
välisistä lähteistä haett avasta rahoituksesta. 

Lappi on Suomen 
kansainvälisin alue

2.1.6 Kestävän kehityksen Lappi 

Lappi elää luonnonvaroista ja luonnonolo-
suhteista, jolloin kestävän kehityksen tasa-
painon ylläpito on kynnyskysymys selviyty-
miselle. Kestävän kehityksen edellytysten 
ylläpito arkti sissa olosuhteissa on haastavaa. 
Omat haasteensa tuovat laaja kansainväli-
nen kiinnostus luonnonvaroihin (erityisesti  
maaperän mineraaleihin ja metalleihin). 
Kaivosteollisuuden jalkautuminen Lappiin 
on saanut aikaan laajan keskustelun siitä, 
miten tasapainoillaan taloudellisten tekijöi-
den, ympäristön ja sosiaalis-kultt uurillisten 
tekijöiden kesken.
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Teollisuus tuo tullessaan kaivattua inves-
tointipanostusta alueelle, mikä edistää kun-
tien ja kaupunkien työllisyyttä ja kehitystä. 
Toisaalta on varmistettava kaivostalouden 
rinnakkaiselo muiden elinkeinojen kuten 
matkailun, porotalouden ja uusiutuviin 
luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen 
kanssa. Eri toimialojen yhteensovittamisen 
haasteet (mm. maankäyttö) ovat Lapissakin 
jatkuvasti läsnä ja alueellinen kehittämistyö 
perustuu eri intressiryhmien tarpeiden huo-
mioimiseen sekä kompromisseihin. 

Lappi elää luonnonvaroista 
ja luonnonolosuhteista

Kestävän kehityksen 
tasapainon ylläpito on 
kynnyskysymys Lapin 

selviytymiselle

Lapin kestävä kehitys tarkoittaa käytän-
nössä Lapin yhteiskunnallista kestävää ke-
hitystä. Yhteiskunnallisen kehityksen kul-
makivinä ovat taloudellinen, ekologinen 
ja sosiaalinen sekä kulttuurinen kestävyys,  
joiden keskinäinen tasapaino luo edellytyk-
set yhteiskunnalliselle kestävälle kehitykselle 
ja turvalliselle asumiselle. Lappia on pyritty 
kehittämään tasapuolisesti huomioiden koko 
alueen tarpeet.

Lapin kestävä 
kehitys tarkoittaa 

yhteiskunnallista kestävää 
kehitystä

Yhteiskunnallisen 
kehityksen kulmakivinä 

ovat taloudellinen, 
ekologinen ja sosiaalinen 

sekä kulttuurinen 
kestävyys

Taloudellinen kestävyys Lapissa tarkoittaa 
käytännössä arktisten luonnonvarojen ja olo-
suhteiden hyödyntämistä. Lähtökohtana on 
luoda pitkän aikavälin tasapainoista kasvua, 
joka tuo hyödyn tasapuolisesti alueen hyväk-
si. Kaivosteollisuuden kestävän kehityksen 
Lappi tarkoittaa toimintatapoja, jotka sopivat 
yhteen vuonna 2013 julkistetun toiminta-
ohjelman ”Suomi kestävän kaivannaisteol-
lisuuden edelläkävijäksi”.

Ekologinen kestävyys Lapissa tarkoittaa 
nimenomaan herkän luonnon, kuten esi-
merkiksi ympäristön riittävää suojelua sekä 
monimuotoisuuden ja arktisten ekosystee-
mien säilyttämistä. Lähtökohtana on edistää 
toimia, joilla yhteiskunnan ja teollisuuden 
muiden elinkeinojen ympäristönkuormitusta 
voidaan hallita.

Sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys 
Lapissa luo edellytykset alueellisen omalei-
maisuuden ja erityispiirteiden huomioimisel-
le, mihin alueen tasapainoinen kehittäminen 
perustuu. Vahvan osaamispohjan ylläpito, 
hyödyntäminen tuotannossa ja palveluiden 
kehittämisessä edistää alueen yhteiskunnal-
lista kehitystä.

Seuraavalla sivulla olevan kuvan (Kuva 
7) avulla on esitetty ne tekijät, jotka luo-
vat perustan yhteiskunnalliselle kestävälle 
kehitykselle Lapissa. Kestävän kehityksen 
peruspilarit muodostuvat Lapin ominaisista 
piirteistä ja taustoista yhdistettynä yleisiin 
globaaleihin tarpeisiin (mm. turvallisuus, 
osaamisen ylläpito ja liiketoiminnan kehitys).
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23 Tausta EU:n kestävän kehityksen strategia ja kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoutuminen. Kuva pohjana ”Internati onal Insti tute of 

Sustainable Development” esitykseen.

Kuva 7: Lapin yhteiskunnallisen kestävyyden peruspilarit23

Elinkeinojen sovittaminenLuonnonvaroihin ja -olosuhteisiin 
perustuvat toimialat

Sosiaalinen/ 
kulttuurillinen 

kestävyys

Lapin monimuotoisuuden säilyttäminen
-Lapille ominaiset ekosysteemit
-Käytön ja suojelun tasapaino

Lapin omaleimaisuuden ja erityis-
piirteiden huomioiminen
-Lappilaiset kylät
-Saamelaiset, arktiset huippuosaajat
-Lappilainen identiteetti

Teollisesti kestävä
Lappi

Palveluelinkeinojen 
kehittyminen

Sosiaalinen
toimilupa

Alueen elinvoimaisuuden
kehittäminen

Osaamisen ylläpito 
ja kehittäminen

Sosiaalinen
pääoma

Kansalaisten
Lappi

Turvallisempi 
huominen

Herkkä
luonto

Ympäristö-
kuormitusten

hallinta

Ekologinen 
kestävyys

Taloudellinen 
kestävyys

KESTÄVÄ
KEHITYS
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3. LAPIN ARKTISEN 
ERIKOISTUMISEN VISIO JA 
STRATEGIA 

Lappi on jo siellä, minne muut haluavat! 

Arktinen osaaminen on osa lappilaisten 
arkea kaikilla elämän osa-alueilla. Lappilai-
set ovat toiminnassaan sopeutuneet ym-
päröivään herkkään luontoon ja haluavat 
kehittyä Suomen arktisimman alueen asuk-
kaina kestävän kehityksen huippuosaajiksi. 
Lappilaisille myös kansainvälinen yhteistyö 
on luonnollinen osa arjen toimintaa, kuten 
kohdassa 2.1.4 on havainnollisesti esitetty. 
Tämän pohjalta on perusteltua todeta, että 
Lappi on jo siellä, minne muut haluavat! 
Lappi haluaa kuitenkin varmistaa paikkansa 
myös tulevaisuudessa aktiivisena ja osaava-
na arktisena vaikuttajana. 

3.1 Visio 

Visio 2030: Lappi on johtava arktisten 
luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyn-
täjä. Lappi Suomen arktisimpana alueena 
kaupallistaa arktista osaamistaan ja hyö-
dyntää kestävällä tavalla arktisia liiketoi-
mintamahdollisuuksia. Lappi on aktiivinen 
arktinen toimija sekä tärkeä arktisen lii-
kenteen ja tiedon kansainvälinen keskus. 
Lappi yhdistää arktisen alueen Euroopan 
unioniin. Lappi tarjoaa asukkailleen oma-
leimaisen ja houkuttelevan asuin- ja elin-
ympäristön. 

Lapin arktisen strategian visio on eteen-
päin luotaava, selkeää tavoite- ja tahtotilaa 
ilmentävä kuvaus siitä, mihin Lappi arktisena 
alueena tähtää ja mihin Suomi haluaa jatkos-

sa aktiivisena toimijana panostaa arktisessa 
toiminnassa ja kanssakäymisessä. Lappi ei 
halua tyytyä pelkästään seuraamaan sivusta 
arktisen alueen kehittymistä.

Lappi ei tyydy 
sivustaseuraajan  

rooliin

Lapin arktisen strategian vision yhtenä kes-
keisenä osana on arktisten mahdollisuuksien 
kestävä hyödyntäminen myös liiketaloudel-
lisesti. Lapilla ja Rovaniemellä keskuskau-
punkina on pitkä historia ja merkittävä 
rooli arktisen politiikan ja kansainvälisen 
yhteistyöprosessin osana. Lapin arktinen 
erityisasema ja osaaminen tulee huomioida 
ja hyödyntää kansallisesti. Arktisilla alueilla 
ja niiden luonnonvaroilla on globaalia ve-
tovoimaa. 

Lappi on aktiivinen

Lapin teollisuuden visio vuoteen 2030: 
• Lappi kasvaa luonnostaan. 
• Lapin teollisuuden perusta on luonnonva-

rojen jalostaminen kestävän kehityksen pe-
riaatteilla.
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• Lapin teollisuus ja toimintaympäristö ovat 
saavuttaneet tason, jolloin Lappi vetää uusia 
yrityksiä ja työntekijöitä alueelle luonnos-
taan.

• Lapin teollisuustoimijat ovat kansainvälisesti 
haluttuja verkostokumppaneita.

• Lapin teollinen kasvu ponnistaa innovatiivi-
suudesta ja arktisesta osaamisesta.

Lappi kasvaa luonnostaan

3.2 Lapin arktisen kehittämisen 
kuusi kulmakiveä 

Lapin kehittämiselle on arktisen ohjelman 
valmistelutyössä tunnistettu kuusi arktisen 
kehityksen kulmakiveä, joiden varaan La-
pin arktista toimenpideohjelmaa voidaan 
rakentaa. 

Saavutettavuus on ns. perifeerisille alu-
eille, joihin Lappi kuuluu, yksi kehityksen 
elinehto. Ihmisten, raaka-aineiden ja tuot-
teiden kustannustehokkaan liikkuvuuden 

ja riittävien liikenneyhteyksien (ml. tietolii-
kenneyhteydet) varmistaminen on välttä-
mätön edellytys Lapin kehittämiselle myös 
arktisesta näkökulmasta.

Luonnonvarojen ja luonnonolosuhtei-
den kestävä jalostaminen on nyt ja tule-
vaisuudessa Lapin arktisen ohjelman kulma-
kivi. Arktisten luonnonvarojen merkitys on 
korostunut viime vuosina Lapissa varsinkin 
kaivostoiminnan huomattavan lisääntymisen 
ansiosta.  Lappi on sekä uusiutumattomien 
että uusitutuvien luonnonvarojen kannalta 
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä 
alue. 

Jalostusarvon lisääminen on noussut 
Lapin arktisen ohjelman valmistelussa tär-
keäksi kulmakiveksi. Jalostusarvon lisäämi-
seen liittyy usein läheisesti myös energian 
saatavuus ja hinta.  Jalostusarvon lisäämistä 
ei voi pelkästään ymmärtää tavoitteeksi li-
sätä raaka-aineiden jalostusta Lapissa, vaan 
se on ulotettava kaikkeen taloudelliseen toi-
mintaan. Lapin metsä- ja peltovarantoja on 
hyödynnettävä nykyistä merkittävästi pidem-
mälle jalostusketjussa maakunnan rajojen 
sisällä. Lapin luonnontuotteita jalostetaan 
alueella aikaisempaa enemmän.

Lapin arktista osaamista on hyödynnet-

2013    2020    2030

LAPIN ARKTISEN 
ERIKOISTUMISEN 

OHJELMA

Nyky�la

Välitavoite

Visio

Kuva 8: Lapin arktinen ohjelma: visio 2030 ja välitavoite 2020. 
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tävä nykyistä enemmän.  Konkreetti  sella 
tasolla tämä merkitsee uusia tuott eita ja 
palveluja, jotka sekä perustuvat ett ä hyödyn-
tävät Lappiin kerrytett yä arkti sta osaamista. 
On myös huolehditt ava siitä, ett ä Lapissa on 
jatkossakin monipuolista arkti sta tutkimusta 

ja koulutusta. Tutkimus- ja koulutuslaitosten 
arkti sta osaamista tulee kaupallistaa. Lisäksi 
”arkti sen arjen” osaaminen on tuott eistet-
tava tuott eiksi ja palveluiksi. Esimerkiksi jul-
kissektorin avautuvat julkiset ti etovarannot 
tarjoavat myös arkti sen osaamisen kaupal-
listamiselle uusia mahdollisuuksia. 

Kestävät arkti set toimintatavat ovat 
nyt ja jatkossa Lapin arkti sen menestymi-
sen vältt ämätt ömiä kulmakiviä.  Arkti nen, 
haavoitt uva ja hitaasti  uusiutuva elinympä-
ristö asett aa korkeat ympäristövaati mukset, 
joihin on vastatt ava parhaimmilla tekniikoilla 
ja ympäristöä kunnioitt avalla asenteella. 24

Arkti nen ylpeys on Lapin tulevaisuuden 
menestymisen kuudes kulmakivi.  Arkti nen 
positi ivinen asenne, tulevaisuuden usko ja 
ylpeys arkti sesta sekä omaleimaisesta asuin- 
ja elinympäristöstä muodostavat kansalais-
ten tasolla kestävän pohjan tulevaa arkti sta 
Lappia suunniteltaessa ja toteutett aessa.

24 Maaperän vahvistaminen, kärkien kasvatt aminen ja rik-
karuohojen lannoitt aminen Sotarauta & Kosti ainen 2008.

Kuvat: Arcti c Power, Kalle Juntti  la

Kohennettu innovaatiopolitiikka
strategiat -- fokusointi -- erityiset kyvykkyydet

Yleinen innovaatiopolitiikka
yleissivistys -- monialaisuus -- geneeriset kyvykkyydet

Kehittymisen ja kehityksen kärjet

Eksploratiivinen innovaatiopolitiikka
mahdolliset uudet ja yllättävät kärjet

Kuva 9: Innovaati o- ja kehitt ämispoliti ikan tarkastelumalli24
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3.3 Lapin elinkeinojen arkti set 
strategiset painopisteet

Lapin arkti sen ohjelman strategisten pai-
nopisteiden tunnistamisessa ja valinnassa 
hyödynnetään Sotaraudan ja Kosti aisen 
(2008) tarkastelumallia, jossa pyritään ta-
sapainoiseen kehitt ämiseen kolmen pääko-
konaisuuden välillä (ks. kuva 9 alla). Yleinen 
innovaati o- ja kehitt ämispoliti ikka varmistaa 
pitkän aikavälin toimintaedellytykset kai-
kille toimijoille. Kohdennett u innovaati o- 
ja kehitt ämispoliti ikka suuntautuu ti ett yyn 
toimialaan tai klusteriin. Kokeileva innovaa-
ti o- ja kehitt ämispoliti ikka luo satt umille kas-
vualustaa. Lisäksi se tähtää uuden etsintään 
kannustamalla mm. riskinott oja ja kokeiluja 
(Sotarauta 2009).

Lapin arkti sen kehitt ämisen keihäänkärjet 
sekä niihin liitt yvät lähi- ja tukitoimialat on 
esitett y kuvassa 10. Johtavana periaatt ee-
na on luonnonvarojen sekä olosuhteiden 

kestävä hyödyntäminen. Puhtaan toimiala-
jaon sijasta halutaan löytää läpileikkaavia ja 
toimialarajat ylitt äviä arkti sia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. 

Ku
va

: L
apin liitt

 o

Taloudellisen kehityksen temaattiset kärjet

Kaivos- ja
metalliteollisuus

Biotalouteen
perustuva teollisuus

Matkailu ja
Lähialat

Suuryritysten tarpeista
nouseva PK-teollisuus ja

palvelutoiminta

Luonnonvarojen
PK-jalostaminen Itsenäiset tai

uudet yritykset

Temaattisen erikoistumisen 
kärjet tukevat kehittämisen 

diversiteettiä:

Seuraavan sukupolven yritysten synnyttäminen ja ohjaus

- vahvistaa ja ylläpitää keskeisiä teollisuuden aloja
- tukee uusia nousevia toimialojen monialaisuutta

Koulutus ja TKI-toiminta integroituvat 
tukemaan kehityksen kärkiä

Kuva 10: Lapin arkti sen erikoistumisen malli: keihäänkärjet, uudet nousevat toimialat sekä niitä tukeva 
infrastruktuuri 
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Periaatteena 
tasapainoinen kehitys

Johtavana periaatteena 
on luonnonvarojen sekä 
arktisten olosuhteiden 

kestävä hyödyntäminen

3.3.1 Lapin arktisen liiketoiminnan 
painopisteet 
Lapille tulevaisuuden kannalta keskiössä 
ovat luonnonvarojen ja luonnon olosuhtei-
den kestävä hyödyntäminen ja jalostusarvon 
kasvattaminen. Lapin arktisten luonnonva-
rojen ”veturitoimialat” perustuvat ennen 
kaikkea kaivannaisteollisuuteen ja metsien 
hyödyntämiseen sekä elinvoimaisten kylien 
verkostoon pohjautuvaan infrastruktuuriin. 
Toisaalta arktiset luonnonolosuhteet ovat 
perustana matkailuelinkeinon ja testaustoi-
minnan kehittymisessä.

Maailmanlaajuisesti erittäin mielenkiin-
toinen ja kaupallistettavissa oleva osaa-
misalue on sosiaalisesti, ekologisesti ja 
ekonomisesti kestävä eri liiketoimintojen 
yhteensovittaminen. Lapin arktisen luonnon 
monikäyttöosaaminen on vientituote.

Luonnonvarojen jalostaminen

Keskeisiä tavoitteita ovat, että Lapin nykyiset 
ja tulevat kaivokset kehittyvät kestävän kehi-
tyksen arktisiksi mallikaivoksiksi. Olennaista 
on kokonaisvaltainen resurssitehokkuus, si-
vuvirtojen minimointi, muiden toimialojen 
huomiointi ja sosiaalinen hyväksyttävyys. 
Tärkeää on myös ns. syvämalmien (pintaan 
puhkeamattomat malmivarannot) hyödyn-

täminen ja herkkiin luonnonolosuhteisiin 
soveltuvien keveiden malminetsintämen-
etelmien kehittäminen. Myös geoenergia 
tarjoaa tutkimus-, innovaatio- ja liiketoimin-
tamahdollisuuksia arktisessa ympäristössä. 

Mineraalien jalostaminen on energia- ja 
pääomaintensiivistä suuren mittakaavan toi-
mintaa. Lappilaisten intresseissä on edistää 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat mineraalien 
jatkojalostamisen maakunnassa. Tämä edel-
lyttää panostuksia osaamiseen, saavutetta-
vuuteen ja energiaan (energian hinta). 

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liit-
tyvät oleellisesti kaivos- ja teollisuuspal-
veluyritykset. Maailman luokan kaivos- ja 
teollisuustoimijat luovat jatkuvaa kysyntää 
erikoistuneille palveluille niin investointi-
vaiheissa kuin pitkällä aikavälilläkin esimer-
kiksi kunnossapito- ja huoltopalveluissa. 
Resurssitehokkuus, sivuvirtojen minimointi 
ja uusien symbioosituotteiden kehittäminen 
yhdistettynä arktiseen olosuhdeosaamiseen 
tarjoavat erikoistuneille palvelutoimittajille 
aivan uusia ja vielä tunnistamattomia liike-
toimintamahdollisuuksia.

Biotalouteen25 perustuvat elinkeinot ovat 
keskeisessä osassa niin Lapin taloushistori-
assa kuin tulevaisuudessakin. Lapin metsät 
tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliseen 
liiketoimintaan. Puunkäytön päähyödyntä-
mislinjan (sellu, paperi ja kartonki) rinnal-
le tarvitaan uusia volyymituotteita, kuten 
biopolttoaineita. Runsaat energiapuuvarat 
mahdollistavat tuoreita paikallisia ener-
giaratkaisuja. Vähähiilinen energiatehokas 
puurakentaminen on osa myös lappilaista 
kehitystä.

Luonnonvarojen hyödyntäminen ja elin-
tarvikkeiden jatkojalostus on pienemmän 
mittakaavan toimintaa, johon osallistuu 
satoja pienyrityksiä ja tuhansia lappilaisia. 
Lapin luonnonvara-ala ja maatilojen tuot-
teet, porot, riista, kalat, marjat, yrtit ja sienet 
ovat osa pohjoisen liiketoimintaa. Niissä on 
merkittävää kehittämispotentiaalia. 

Arktiset suurhankkeet tarjoavat Suomen 

25 Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luon-
nonvaroja ravinnon, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen.  
http://www.biotalous.fi/biotalouden-askelmerkit/biotalous-lyhyesti/.
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rajojen ulkopuolella kaivos- ja teollisuuspal-
veluyrityksille mitt avia mahdollisuuksia ja 
haasteita. Lappilaiset yritykset ovat pääosin 
liian pieniä operoimaan yksin esimerkiksi 
Pohjois-Norjan off shore-hankkeissa. Man-
tereen infrastruktuuriin liitt yvät investoinnit 
antavat kuitenkin mahdollisuuksia pienem-
millekin toimijoille. Yritykset tarvitsevat yh-
teistyötä edistäviä ratkaisuja, ett ä ne pääse-
vät mukaan arkti seen investointi buumiin.

Luonnonolosuhteiden 
hyödyntäminen 

Globaali matkailu on muotoutumassa uu-
della tavalla. Eurooppa menett ää markkina-
osuutt aan, kun taas Aasia kasvaa sekä koh-
de- ett ä lähtöalueena. Lappi ja muut arkti set 
alueet ovat tulevaisuudessa vetovoimaisia 
kohdealueita uusille ja kasvaville markkinoil-
le. Globaalissa kilpailussa pärjääminen edel-
lytt ää vetovoimaisia matkailukeskuksia, jotka 
toimivat matkailun kehityksen vetureina. 
Kilpailussa tarvitaan myös verkostoitumista 
pienten yritysten kanssa. Niiden vahvuutena 

ovat useimmiten autentti  set ja yksilölliset 
matkailupalvelut. 

Arkti sen matkailun kilpailukyky rakentuu 
mm. luonnonolosuhteiden hyödyntämiseen, 
luonnon kestävään käytt öön, toimijayhteis-
työhön, palvelujen laatuun, innovati iviseen 
tuotekehitykseen sekä tehokkaaseen viesti n-
tään ja markkinointi in. Voidaan sanoa, ett ä 
matkailuyritykset jalostavat Lapin luontoa ja 
arkti sia olosuhteita elämyksiksi ja palveluiksi.

Arkti sen matkailun kasvu syntyisi pienillä 
investoinneilla, mikäli ala kykenisi muuntau-
tumaan kausiluontoisuudesta ympärivuoti -
seen matkailuun. Tämä on saavutett avuuden 
parantamisen lisäksi yksi matkailun kehit-
tämisen tärkeimpiä tavoitt eita. Samalla on 
tunnistett ava ja jalostett ava uusia tuott eita 
ja palveluita. Digitaalisuus ja globaalit ti e-
toverkot mahdollistavat lappilaisten arkti s-
ten elämysten viesti nnän, markkinoinnin ja 
myynnin kustannustehokkaasti . Esimerkik-
si älyliikenteen edellytysten sekä matka- ja 
palveluketjujen hyödyntäminen parantavat 
digitaalista saavutett avuutt a ja sovellusten 
käytt öönott oa. 

Lumi ja jää eri muodoissaan ovat kes-

ARKTISET LUONNONVARAT

 

PK-teollisuus

KESTÄVÄ YHTEISKUNTA

ARKTINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

Arktiset osaamisen verkostot ja kumppanuudet

ARKTISET LUONNON OLOSUHTEET

Asiakkaan/
käyttäjän tarpeet

Kansain-
välistyminen

Mahdollistavat 
teknologiaratkaisut

Arktinen 
viranomaisosaa-

minen

Arktinen 
koulutus ja tutkimus-

osaaminen

Asiakkaan tuotteet 
ja palvelut

Arktinen
osaamis-
pääoma

Kuva 11: Arkti set luonnonvarat ja luonnonolosuhteet suhteessa Lapin toimijakentt ään 
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keinen osa arktisia elämyksiä. Siksi lumi- ja 
jäärakentamiseen on panostettava. Lisäksi 
tarvitaan uuden sukupolven tuotteita, jot-
ka ovat toteutettavissa energiatehokkaasti, 
elämyksellisesti ja ympärivuotisesti.

Lapissa on syntynyt arktista olosuh-
deosaamista myös vesistöennusteiden 
laadinnassa ja vesistörakentamisessa. Esi-
merkiksi tulvien ennustamiselle voisi olla 
merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamah-
dollisuuksia, koska sulava lumi ja jää aiheut-
tavat muuallakin vaikeasti ennakoitavia tul-
via.

Arktinen ajoneuvotestaus on loistava esi-
merkki luonnonolosuhteiden jalostamisesta 
korkeatasoiseksi liiketoiminnaksi. Ajoneuvo-
jen talvitestaus on jo nyt keskittynyt Suo-
messa Lappiin, mutta kansainvälisesti siinä 
on kasvun mahdollisuuksia. Kehityssuuntia 
on periaatteessa kolme: 1) edetään arvoket-
jussa ja tarjotaan entistä laajempaa testaus-
palvelua, 2) kehitetään testausympäristöjä 
ja pyritään ympärivuotisuuteen sekä 3) tar-
jotaan entistä laajempia ja laadukkaampia 
oheispalveluita (mm. majoitus, ravintolat 
ja elämykset). Näiden lisäksi uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia on testauspalvelujen 
laajentaminen uusille asiakasryhmille. 

3.4 Koulutus ja TKI26-
toiminta osana Lapin arktista 
erikoistumista

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma on La-
pin alueen vastaus Euroopan komission vaa-
timalle alueellisille ja kansallisille Älykkään 
erikoistumisen strategioille. Lähtökohtana 
on ollut määrittää Lapin alueen elinkeinopo-
liittiset vahvuudet ja kehittämisen kärjet oh-
jelmakaudelle 2014–2020. Ohjelman tulee 
toimia välineenä, joka ohjaa löytämään alu-
eellisia ratkaisumalleja ja vastauksia vakaan 
kehittymiseen liittyvissä haasteissa. Kanta-
vana ajatuksena on noudattaa käyttäjäläh-
töistä innovaatiopolitiikkaa, jossa tutkimus 

26 Tutkimus-; kehittämis- ja innovaatiotoiminta

ja koulutus nousevat alueen elinkeinojen 
tarpeesta. Lisäksi monipuolinen yhteistyö 
takaa parhaan mahdollisen aluetaloudellisen 
vaikuttavuuden.

Koulutuksen ja TKI-toiminnan rooli on 
merkittävää aluekehityksen näkökulmasta. 
Älykkään erikoistumisen periaatteiden mu-
kaisesti suunnittelutyössä on haettu ne raja-
pinnat, joissa elinkeinoelämän, koulutuksen 
ja TKI-toimijoiden yhteistyöllä saavutetaan 
paras mahdollinen tulos. 

Arktisen erikoistumisen ohjelmassa on 
valittu taloudellisen kehityksen temaattiset 
kärjet, jotka ovat alueellisen kasvun ajurei-
ta ohjelmakaudella. Esitetyt konkreettiset 
toimenpide-ehdotukset ja suositukset perus-
tuvat elinkeinolähtöisyyteen. Taloudellisen 
kasvun edellytyksenä on osaavan työvoi-
mansaanti, yhteistyö uusien innovaatioiden 
kehittämisessä ja riittävä tiedonsaanti tuke-
maan päätöksentekoa. Jotta nämä edelly-
tykset saavutetaan, on eri toimenpiteissä 
mietittävä erilaisten toimijoiden rooli ja mer-
kitys. Ohjelman käytännön toteutuksessa 
koulutus ja TKI-toiminta nousevat keskiöön 
täyttämään osaamis- ja tietämysvajetta. Oh-
jelman tavoitteiden saavuttaminen perustuu 
hyvään ja tiiviiseen yhteistyöhön Lapin elin-
keinoelämän, koulutus- ja tutkimusorgani-
saatioiden välillä. 

Lapissa tehtävä tutkimus on keskittynyt 
pääsääntöisesti Lapin korkeakouluihin ja tut-
kimuslaitosten erillisyksikköihin. Koulutuksen 
ja TKI-toiminnan rooli vaihtelee ehdotukses-
ta riippuen, mutta samalla on nähtävissä, 
ettei työ onnistu ilman näiden osapuolten 
vahvaa panostusta. 

Valmistelutyön aikana tunnistettiin myös 
alueellisen koulutuksen ja TKI-toiminnan 
omat kehittämistarpeet, joihin on myös 
etsitty ratkaisuja. Lisäksi on tiedostettava 
tarpeet sekä tieto- ja osaamispohja ylimaa-
kunnalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle 
verkostoitumiselle.
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4 LAPIN ARKTISEN 
ERIKOISTUMISEN OHJELMAN 
TOTEUTUS JA RESURSSIT 

4.1 Valittujen painopistealojen 
toteutus 2014–2020 

Seuraavissa kappaleissa esitetään Lapin arkti-
sen erikoistumisen ohjelman toteutus 2014–
2020. Tekstissä keskitytään kolmeen valittuun 
painopisteeseen: arktisten luonnonvarojen 
jalostaminen, arktisten luonnonolosuhteiden 
hyödyntäminen ja arktisen kasvun mahdol-
listava läpileikkaava kehittäminen.

Arktisten luonnonvarojen jalostaminen 
sisältää arktisen kestävän kaivostoiminnan, 
arktisen biotalouden, arktisten suurhank-
keiden sekä pk-teollisuuden toimintakärjet.

Arktisten luonnonolosuhteiden hyödyn-
täminen sisältää kestävän matkailun, ark-
tisen vähähiilisen rakentamisen, arktisten 
innovaatioiden tutkimus- ja testausympäris-
töjen sekä arktisten olosuhteiden hyödyntä-
mien työkalujen toimintakärjet.

Arktisen kasvun mahdollistava läpi-
leikkaava kehittäminen sisältää seuraavat 
toimintakärjet: saavutettavuus-ohjelma, 
arktisista innovaatioista uutta liiketoimintaa, 
poikkileikkaava arktinen tutkimus ja koulutus, 
arktiset digitaaliset ratkaisut sekä kansainvä-
lisen rahoituksen varmistaminen. 

Seuraavassa yhteenvedossa on esitetty 
kunkin painopistealan toimintakärjet ja toi-
mintakärkien yhteyteen ehdotetut toimen-
piteet. Yksittäiset toimenpide-ehdotukset 
esitellään yhteenvedon jälkeen kohdissa 
4.1.1–4.1.3.

4.1.1 Arktisten luonnonvarojen 
jalostaminen

Tavoitteet: 
• Lapin arktiset uusiutuvat ja uusiutumattomat 

luonnonvarat jalostetaan omassa maakun-
nassa tavoitteena mahdollisimman korkea 
jalostusarvo.  

• Luonnonvaroja jalostava teollisuus ja kaivok-
set toimivat sosiaalisesti ja ekologisesti kestä-
vän kehityksen periaatteilla mahdollisimman 
ekotehokkaasti.

• Arktiset olosuhteet hallitsevia lappilaisia 
teollisuus- ja kaivospalvelujen ekotehokkai-
ta ratkaisutoimittajia on kehitettävä ja kan-
sainvälistettävä. Lappilaisten palveluyritysten 
liiketoiminta arktisissa suurhankkeissa on 
moninkertaistettava. 

• Luonnonvarojen jalostuksessa on mahdol-
lisuuksia myös pienemmän mittakaavan 
liiketoimintaan: pk-yrityksille oma arktisten 
luonnonvarojen jatkojalostusohjelma.

Toimintakärjet ja toimenpide-
ehdotukset: 

Uusi kestävä arktinen teollisuus ja 
kaivokset  
• Vähähiilinen ekotehokas teollisuus ja kaivos-

toiminta
• Teollisuus- ja kaivospalveluyritysten uudis-

taminen
• Tulevaisuuden kaivostutkimusohjelma 
• Arktiset luonnonvarat osaamis- ja innovaa-

tioyhteisö
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Arktinen biotalous
• Biotaloudesta liiketoimintaa 
• Lapin bioenergiatoimijoiden yhteistyön li-

sääminen 
• Bioterminaalit
• Tuhkien hyödyntäminen

Arktinen suurhanke-ohjelma
• Konkreettiset vientitoiminnat Pohjois-Ruot-

sin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän suur-
hankkeisiin

• Jatkojalostusselvitykset liittyen arktisiin suur-
hankkeisiin

• Arktisen logistiikan uudet liiketoimintamah-
dollisuudet 

Arktisten luonnonvarojen 
jatkojalostusohjelma pk-yrityksille
• Jatkojalostusselvitykset pk-yritysten näkö-

kulmasta
• Luonnonvara-alan uusien innovaatioiden 

kaupallistaminen 
• Pk-yritysten jatkojalostuksen kehittäminen

4.1.2 Arktisten 
luonnonolosuhteiden 
hyödyntäminen 

Tavoitteet: 
• Lappi on edelläkävijä pohjoisten alueiden 

monipuolisen matkailun kehittäjänä. Mat-
kailuun luodaan uusia kansainvälisesti veto-
voimaisia luonnonolosuhteisiin ja -ilmiöihin 
perustuvia matkailutuotteita ja -palveluita.

• Arktisessa matkailussa kiinnitetään erityistä 
huomiota turvallisuuteen sekä sosiaalisesti 
ja ekologisesti kestävään toimintaan.

• Lapin arktisten olosuhteiden lähtökohdista 
kehitetään monialaisia tutkimus- ja testaus-
ympäristöjä sekä näihin liittyvää liiketoimin-
taa.

• Lappilaiselle elinkeinoelämälle ja kehittäjille 
rakennetaan olosuhdeosaamisen työkalut.

• Lappi on arktisten olosuhteiden erityisosaaja, 
jonka tietotaitoa myydään maailmanlaajui-
sesti.

Toimintakärjet ja toimenpide-
ehdotukset: 

Arktinen kestävä matkailu
• Arktisen matkailun tuotteiden ja palvelujen 

kehittämiskokonaisuus
• Tulevaisuuden matkailu: koulutus ja tutki-

musohjelma
• Lumi- ja jäärakentamisen uuden sukupolven 

tuotteet
• Arktisen vapaa-ajan ympäristön kehittämi-

nen

Arktisten innovaatioiden tutkimus- ja 
testausympäristöt  
• Arktisen testausliiketoiminnan, koulutuksen 

ja tutkimuksen yksiköt ja asiantuntijaryhmä
• Arktisen testaustoiminnan Living Lab-ver-

kostot 
• Päästöttömillä ajoneuvoilla liikkumisen edis-

täminen 
• Arktinen vähähiilinen älykäs rakentaminen

Arktisten olosuhteiden hyödyntämisen 
työkalut
• Arktisen olosuhdeosaamisen muotoilu uusik-

si tuotteiksi ja palveluiksi 
• Arktisten olosuhteiden materiaalipankki 
• Arktisten olosuhteiden laatukäsikirja 
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4.1.3 Arktisen kasvun 
mahdollistava läpileikkaava 
kehittäminen 

Tavoitteet: 
• Kasvun mahdollistavat läpileikkaavat toi-

menpiteet tukevat luonnonvarojen jalosta-
miseen ja luonnonolosuhteiden hyödyntä-
miseen liittyviä erikoistumisaloja.

• Koko Lapin kehittämisen kriittinen lähtökohta 
on hyvä saavutettavuus. Lappi on kehitettävä 
arktisen liikenteen solmukohdaksi, joka avaa 
uusia logistisia liiketoimintamahdollisuuksia.

• Digitaaliset ratkaisut ovat osa saavutetta-
vuutta, harvaanasuttujen alueiden palve-
luratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia (esimerkiksi konesalit).

• Lappilaista innovaatiojärjestelmää on te-
hostettava voimakkaasti. Uudet ideat, inno-
vaattorit ja yrittäjät ovat niukkoja resursseja.

• Monialaiseen arktiseen koulutukseen ja tut-
kimukseen panostetaan, koska se on elin-
keinoelämän ja yhteiskunnan toiminnan 
perusta ja kasvun mahdollistaja. Arktisista 
koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämispal-
veluista kehitetään kansainvälisesti vetovoi-
maisia.

• Kansainvälisen EU-rahoituksen lisääminen 
laajentaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
Tämä luo uusia verkostoja ja mahdollisuuksia 
myös elinkeinoelämän näkökulmasta.

Toimintakärjet ja toimenpide-
ehdotukset: 

Saavutettavuus -ohjelma
• Pohjoiset lentokentät auki 
• Lapin yhteydet Jäämerelle
• Tie ja rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 

arktisissa olosuhteissa

Arktisista innovaatioista uutta 
liiketoimintaa
• Arctic Innovations Oy
• Arktiset erikoistuneet yrityspalvelut
• Arktisten innovaatioaihioiden tunnistaminen
• Arktisen muotoilun osaamiskeskittymä
• Arktiset pääomasijoitusratkaisut 
• TEAM Arctic
• Arctic Brändityö
• Arktisten alkuperäiskansojen elinkeinoista 

innovaatioksi
• Sodankylän innovaatiokeskus
Arktiset digitaaliset ratkaisut
• Arktisten julkisten tietovarantojen hyödyn-

täminen
• Arktinen pilvipalvelu
• Monialaiset terveyden ja hyvinvoinnin etäin-

novaatiot 
• eLappi Campus – tarvelähtöisen osaamisen 

kehitysympäristö
• Digitaaliset palvelut kilpailutekijäksi

Poikkileikkaava arktinen koulutus sekä 
tutkimus- ja kehittämistoiminta  
• Arktisen ja pohjoisen tutkimuksen huippu-

osaamiskeskittymä
• Arktisen koulutuksen sekä tutkimus- ja ke-

hittämistoiminnan kaupallistamisohjelma 
• uArctic- verkosto ja elinkeinoelämän yhtey-

det
• Arktinen osana koulutusta 
• Arktisen turvallisuusosaamisen kehittäminen 

ja kaupallistaminen (matkailu, teollisuus ja 
luonnonvarat)

• Arktisen kasvun kansainvälisen EU-rahoituk-
sen hankinnan vahvistaminen

• Arktisen informaatiokeskuksen toiminnan 
vahvistaminen 
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4.2 Toimenpide-ehdotusten yksityiskohtainen esittely 

4.2.1 Arktisten luonnonvarojen jalostaminen 

Toimintakärki: Uusi kestävä arktinen teollisuus ja kaivokset

Tavoitteena on Lapin arktisten luonnonvarojen jalostaminen sosiaalisesti ja ekologi-
sesti kestävällä tavalla pyrkien mahdollisimman korkeaan jalostusasteeseen omassa 
maakunnassa. Teollisuus- ja kaivospalveluyrityksiä uudistetaan ja kansainvälistetään. 
Pk-yrityksille rakennetaan oma jatkojalostusohjelma.

Toimenpide-ehdotus 1: Vähähiilinen ekotehokas teollisuus- ja kaivostoiminta

Pyrkimys BAT -periaatteen (paras käyttökelpoinen tekniikka) toteuttamiseen pro-
sesseissa ja toimintatavoissa koko toimitusketjussa elinkaariajattelun näkökulmas-
ta. Monivaiheinen kokonaisuus, jossa kehitetään olemassa olevia teollisuus- ja 
kaivosyrityksiä. Lisäksi verkostoja luodaan analysoinnin, testauksen ja pilotoinnin 
mahdollistavia käytännön ympäristöissä toimivia innovaatioalustoja. 

Toimenpide-ehdotus 2: Teollisuus- ja kaivospalveluyritysten uudistaminen

Lähtökohtana on arktiset olosuhteet hallitsevien lappilaisten teollisuus- ja kaivospal-
veluyritysten uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen. Lisäksi edistetään uusien 
tuotteiden ja palveluiden syntymistä sekä niiden brändäystä osaksi Lappi-imagoa. 
Tavoitteena on myös vähähiilisen ekotehokkaan teollisuus- ja kaivospalveluyritysten 
verkoston luominen. 

Toimenpide-ehdotus 3:  Tulevaisuuden kaivostutkimusohjelma

Lähtökohtana on ajattelu, että kaivoksilla on monta elinkaarta (ennen, toiminnan 
aikana ja jälkeen). Tutkitaan niiden vaikutuksia huomioiden alueen taloudelliset, 
ympäristölliset, sosiaaliset, oikeudelliset, teknologiset  ja kulttuuriset kontekstit sekä 
seurannaisvaikutukset. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on uusien vaihtoehtoisten 
prosessien muotoilu tiiviisti verkottuneessa kansallisessa ja kansainvälisessä toimin-
taympäristössä. Teknologis-tieteellisenä tutkimusalueena ohjelmassa huomioidaan 
herkkiin arktisiin olosuhteisiin soveltuvien keveiden malminetsintämenetelmien 
kehittäminen sekä syvämalmien hyödyntämismahdollisuuksia. 

Toimenpide-ehdotus 4: Arktiset luonnonvarat osaamis- ja innovaatioyhteisö

Tavoitteena on edistää lappilaisen luonnonvaratutkimuksen profiloitumista kan-
sallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tätä edistetään alueellisen 
luonnonvaratutkimuksen keskittymän kehittymisellä. Rinnalle luodaan laajempi 
lappilainen osaamis- ja innovaatioyhteisö, joka keskittyy luonnonvarakoulutukseen 
ja TKI-toimintaan. Tavoitteena on, että lappilaiset toimijat ovat kansainvälisesti tun-
nistettuja TKI-toimijoita omilla luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jalostamisen 
perustuvilla osaamisalueillaan.
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Toimintakärki: Arktinen biotalous

Lapissa on perinteisesti ollut monipuolista biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. 
Biotalouden rooli korostuu entisestään tulevaisuudessa ja Lapilla on hyvät lähtökohdat 
arktisen biotalouden mallialueeksi. 

Tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa niitä biotalouden vahvoja ja nousevia aloja, 
jotka edistävät ja yhdistävät monipuolisesti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa 
liiketoimintaa.

Toimenpide-ehdotus 1: Biotaloudesta liiketoimintaa

Tunnistetaan Lapin nousevat biotalouspohjaiset toimialat ja tehdään alueelle tärkeät 
strategiset valinnat. Varmistetaan Lapin linkitys ja näkökulma kansallisen biotalous-
strategian toteutukseen ja toimenpideohjelmaan. Tukitoimet liittyvät puhtaasti 
biotalouteen perustuvan liiketoiminnan edistämiseksi, osaamisen kasvattamiseksi 
ja tuotekehityksen edistämiseksi. 

Toimenpide-ehdotus 2: Lapin bioenergiatoimijoiden yhteistyön lisääminen

Tavoitteena on luoda metsä- ja energia-alanyrittäjien, metsänomistajien ja muiden 
toimijoiden välinen yhteistyömalli, jolla tehostetaan ainespuun ja puuenergian 
tarjontaa, jalostusta ja loppukäyttöä. Tämä edellyttää uusien yhteistyömuotojen 
ja verkostojen rakentamista.

Toimenpide-ehdotus 3: Bioterminaalit 

Tavoitteena on edistää Lappiin soveltuvaan bioterminaaliverkoston rakentamista, 
joka tukee puun monipuolista käyttöä ja raaka-aineen kokonaisvaltaista hyödyntä-
mistä (nykyään liian kallista). Pienten bioterminaalien perustamiseen lappilaisiin 
olosuhteisiin ei ole olemassa valmiita toimintamalleja (korjuu- ja logistiikkaketjut) 
tai tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, joihin mm. hanketyössä voitaisiin tukeutua. 
Bioterminaalit voisivat toimia puun ja muiden materiaalien keräys-, jalostus- ja 
varastopaikkoina. 

Toimenpide-ehdotus 4: Tuhkien hyödyntäminen

Tavoitteena on luoda käytäntö mm. voimalaitosten tuottaman tuhkan hyödyntä-
miseksi Lapissa. Se on toistaiseksi hyvin vähän hyödynnetty sivuvirtatuote. Lapissa 
on selvitettävä ”jätteeksi” jäävän tuhkan määrä ja laatu, millaista jalostustoimintaa 
on jo olemassa, eri käyttömahdollisuuksien kustannusvertailut ja tuottomahdol-
lisuudet, lainsäädännön ohjeistukset ja miten tuhkien hyödyntämisestä tehdään 
liiketoimintaa. 
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Toimintakärki: Arktiset suurhankkeet -ohjelma

Barentsin Euroarktisella alueella on menossa useita laajoja investointihankkeita, 
jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia myös lappilaiselle elinkeinoelämäl-
le. Lappilaisten yritysten tarvitsemia tukia edistetään, jotta ne pääsisivät mukaan 
suuriin arktisiin investointeihin. Erityisenä markkinointiponnistusten kohteena 
ovat Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän suurhankkeet, jotka liit-
tyvät luonnonvarojen hyödyntämiseen, infrastruktuurin kehittämiseen ja muuhun 
rakentamiseen. 

Toimenpide-ehdotus 1: Konkreettiset vientitoiminnat Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan 
ja Luoteis-Venäjän suurhankkeisiin

Tavoitteena on vahvistaa Lapin yritysten pääsyä arktisiin suurhankkeisiin, joissa 
tarvitaan markkinatietoa, oikean tyyppisiä yhteistyöverkostoja, vienninedistämis-
rahoitusta, vahva fyysistä läsnäoloa ja näkyvyyttä sekä arktisten markkinoiden 
kokeneita asiantuntijoita. Erityishuomiota kiinnitetään yritysten vientiponnistelu-
jen tukemiseksi vienninedistämisrahoituksella sekä asiantuntijatyöllä. Omana osa-
alueena tarkastellaan offshore-liiketoimintaa ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia 
kansainvälisten offshore-toimijoiden kanssa.

Toimenpide-ehdotus 2: Jatkojalostusselvitykset

Tavoitteena on tuottaa kattava analyysi ja arviointikokonaisuus, jossa pureudutaan 
Lapin mahdollisuuksiin lisätä merkittävästi alueella tehtävää jatkojalostusta. Arkti-
nen ympäristö asettaa jatkojalostusselvitykselle erityisreunaehdot. Selvityksiä tulee 
päivittää riittävän usein.

Toimenpide-ehdotus 3: Arktisen logistiikan uudet liiketoimintamahdollisuudet

Tavoitteena on kartoittaa arktisen kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet 
uusille logistisille liiketoimintamahdollisuuksille. Laaditaan selvitykset uusista mah-
dollisuuksista suhteessa kasvavaan luonnonvarojen jalostamiseen, lähinaapureiden 
suurhankkeisiin, mahdollisiin ratalinjauksiin Jäämerelle ja Koillisväylän avautumisen 
tuomiin tilaisuuksiin.
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Toimintakärki: Arktinen luonnonvarojen jatkojalostuksen 
kehittämisohjelma pk-yrityksille

Lapin kestävän taloudellisen kehityksen edellytyksenä on vakaa ja monipuolinen 
pk-sektori, joka edistää alueellista vakaata kehitystä. Erityistoimet pk-yritysten kan-
nustamiseksi liiketoimintansa kasvattamiseen luonnonvarojen jatkojalostamisessa 
ovat tarpeen. 

Pohjoisen alueen uusiutuvien luonnonvarojen runsaus luovat erittäin suuren po-
tentiaalin niiden käyttöön perustuvalle innovatiiviselle tuote- ja palvelutuotannolle, 
jolla on kysyntää myös maailmanmarkkinoilla. 

Toimenpide-ehdotus 1: Jatkojalostusselvitykset pk-yritysten näkökulmasta

Tavoitteena on pureutua pk-yritysten näkökulmasta jatkojalostusmahdollisuuksiin 
ja -tarpeisiin.  Selvitystyö keskittyy suurhankkeiden sijasta keskisuuriin ja pieniin 
ratkaisuihin. Esimerkkinä mahdollisista jatkojalostusselvityksistä on teollisuuden 
sivuvirtojen hyödyntäminen. Arktinen ympäristö asettaa jatkojalostusselvitykselle 
erityisreunaehdot.

Toimenpide-ehdotus 2: Luonnonvara-alan uusien innovaatioiden kaupallistaminen

Pohjoisen alueen uusiutuvien luonnonvarojen runsaus, puhtaus sekä vaikuttavien 
aineiden pitoisuudet tarjoavat erittäin suuren potentiaalin niiden käyttöön perus-
tuvalle, innovatiiviselle tuote- ja palvelutuotannolle, jolla on kysyntää myös maa-
ilmanmarkkinoilla. Tuotannon perustana ovat ekosysteemipalvelut sellaisenaan. 
Lisäksi luonnon- ja kasvatettuihin yrtteihin, marjoihin, puiden pää- ja sivutuotteisiin 
sekä porosta ja lampaasta valmistettaviin tuotteisiin, joihin  perustuvat syötävät, 
juotavat, hoitavat, lääkitsevät ja virkistävät tuotteet sekä palvelut.

Toimenpide-ehdotus 3: Pk-yritysten jatkojalostuksen kehittäminen

Pk-yrityksen jatkojalostusselvitykset ja uusien innovaatioiden kaupallistaminen luo 
tarpeen myös jatkotoimille, jotka varmistavat jatkojalostuksen käynnistämisen. 
Kehittymisen haasteena on pk-yrityksille sopivan, kestävän kehityksen vaateet 
huomioivan tuotantoteknologian ja logistiikan kehittäminen sekä liiketalousosaa-
misen, erityisesti tuotteiden ja palvelujen kaupallistamisen vahvistaminen. Lisäksi 
huomioidaan tuotekehityksen tukitoimet ja osaamisen kehitys. 
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4.2.2 Arktisten luonnonolosuhteiden hyödyntäminen

Toimintakärki: Arktinen kestävä matkailu

Arktinen kestävä matkailu hakee uusia kestävän kasvun suuntaviivoja matkailualalle 
etenkin arktisuuden näkökulmasta. Lapissa on jo tehty paljon matkailun kehittämiseksi, 
mutta uudet avautuvat arktiset mahdollisuudet, kuten mm. kuljetusreitit tarjoavat 
uusia tilaisuuksia myös matkailulle. Matkailun turvallisuus- ja ympäristötekijät ovat 
ohjelmassa tärkeällä sijalla.

Toimenpide-ehdotus 1: Arktisen matkailun tuotteiden ja palvelujen kehittämisko-
konaisuus

Huomioidaan asiakkaat, sidosryhmät, työntekijät, vastuullisuus, ennakoiva tuote-
kehitys, kestävät tuotteet ja palvelut, asiakkaiden muuttuvat tavat ja palveluiden 
tuottamiseen käytettävä toimintaympäristö. Lisäksi kehitetään sosiaalisia, kulttuu-
risia, aistillisia, luontoon ja rakennettuun ympäristöön liittyviä elementtejä.

Toimenpide-ehdotus 2: Tulevaisuuden matkailun koulutus ja tutkimusohjelma 

Tavoitteena on vahvistaa osaamista ja tietämystä teemoilla: Esteetön ja turvallinen 
arktinen matkailu (huomioiden muuttuva matkailijaprofiili), Oppiva matkailualue 
(huomioiden matkailualueiden toiminta- ja yhteistyömallien kehittäminen) ja En-
nakointi (eristetään ennakoivan toimintatavan luomista palvelemaan kehittämistä 
ja päätöksentekoa tulevaisuuden matkailupalveluiden tuottamisessa).

Toimenpide-ehdotus 3: Lumi- ja jäärakentamisen uuden sukupolven tuotteet

Tavoitteena on kehittää lumi- ja jäärakentamisen seuraavan sukupolven rakenta-
misratkaisuja, uusia elämyksellisiä rakenteita ja selvittää, miten niitä toteutetaan 
ja ylläpidetään resurssitehokkaasti. Toisena osa-alueena kehitetään resurssitehok-
kaita erilaisten mittakaavojen ratkaisuja ympärivuotisten lumi- ja jäärakennelmien 
toteuttamiseksi.

Toimenpide-ehdotus 4: Arktisen vapaa-ajan ympäristön kehittäminen

Tavoitteena on arktisen vapaa-ajan huippuosaamisen, koulutus-, tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoiminnan, yritysten, julkisen sektorin ja koko vapaa-ajan ympäristön 
brändäys ja markkinointi. Arktisen designin mahdollisuudet ovat kansainvälisen 
osaamisen, tutkimuksen ja yritys-toiminnan yhdistämisessä. Arktinen design ei ole 
toimialasidonnainen, vaan sen kysyntä on sisällä eri liiketoimintamalleissa. Yritys-
ten uutta liiketoimintapotentiaalia löytyy hyödyntämällä Arctic Sustainable Art & 
Design –teemaverkostoa. 
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Toimintakärki: Arktisten innovaatioiden tutkimus- ja testausympäristöt

Arktisten innovaatioiden tutkimus- ja testausympäristöissä määritellään tarvittava 
tutkimuskeskusinfran, testausinfrahankinnat, yritysten tuotteiden ja palveluiden 
elinkaarikustannusten pienentäminen, perusinvestoinnit ja testaus arktisissa olo-
suhteissa ns. Open Innovation -kehitysympäristöissä. 

Toimenpide-ehdotus 1: Arktisen testausliiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen 
asiantuntijaryhmä (konsortio)

Perustetaan aluksi määräaikainen erikoisasiantuntijayksikkö, joka käynnistää arktiseen 
olosuhdeosaamiseen ja liiketoimintaan liittyviä TKI-hankkeita. Ryhmän tehtävänä 
on rakentaa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, arktisia asiantuntijakonsortioita 
sekä TKI- ja testausympäristöjä. Konsortio muodostetaan, minkä jälkeen ryhmä 
täydentyy ja muuttuu tarpeiden mukaan. Esimerkkeinä konsortion toteutuksesta 
on kohdennetut innovaatiokeskukset sekä arktiseen ajoneuvotestaukseen liittyvät 
tutkimus-, koulutus- ja tuotekehityskeskukset. 

Toimenpide-ehdotus 2: Arktisen testaustoiminnan Living Lab27-verkostot 

Tavoitteena on luoda tunnistettu arktisen testaustoiminnanverkosto edistämään 
lappilaista osaamista ja tietämystä. Lähtökohtana on eristää living lab -tyyppisten 
testausympäristöjen kehittymistä eri puolille Lappia, jossa on Suomen parhaat ja 
luontevimmat edellytykset arktiselle testaukselle. Lappi tarjoaa mahdollisuuden 
kansallisille ja kansainvälisille asiakkaille, jotka haluavat laboratoriotestauksen lisäksi 
aidot arktiset olosuhteet riittävän pitkälle vuosittaiselle testausjaksolle. 

Toimenpide-ehdotus 3: Päästöttömillä ajoneuvoilla liikkumisen edistäminen 

Tavoitteena on keskittyä kehittämään päästöttömiä teknologioita arktisissa olo-
suhteissa. Liikkeelle lähdetään valitun kohteen pilotoinnista, minkä jälkeen tulevat 
infrastruktuurin kehittäminen, latausjärjestelmät, palveluntarjonta, turvallisuus ja 
sääntöjen soveltaminen. Esimerkkeinä voidaan mainita sähkömoottorikelkka ja 
polttokennoteknologia.

Toimenpide-ehdotus 4: Arktinen vähähiilinen älykäs rakentaminen 

Tavoitteena on vähähiilisen ekotehokkaan puurakentamisen kehittäminen, uudet 
puuelementtiratkaisut, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä kaupallista-
minen. Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö vaatii erilaista koko-
naisvaltaista hallintaa niin yrityksiltä, kuluttajilta kuin kunniltakin.  Puurakentaminen 
matkailurakentamisen osana otetaan myös tarkasteluun.

 27

27 Living Lab -termi on kotoisin Yhdysvalloista, jossa se sai alkunsa lähinnä asumisen tutkimuslaboratorion kuvauksena. Suomessa Living Lab 
-määritelmää on jalostettu eteenpäin ja laajennettu tuote- ja palvelukehityksen toimintamalliksi. Toimintamallia ollaan nyt tuotteistamassa kansain-
väliseksi vientituotteeksi. http://publications.theseus.fi/handle/10024/6772
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Toimintakärki: Arktisten olosuhteiden hyödyntämisen työkalut

Arktisten olosuhteiden hyödyntämiseksi Lapin yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa 
ehdotetaan seuraavia työkaluja kaupallistamisen tueksi. 

Toimenpide-ehdotus 1: Arktisen olosuhdeosaamisen muotoilu uusiksi tuotteiksi ja 
palveluiksi 

Lappilaisiin yrityksiin on sisäänrakennettua arktista olosuhdeosaamista, jota ei 
pääsääntöisesti ole erikseen kaupallistettu. Matkailualan yritykset ovat poikkeuk-
sia, koska koko toimiala perustuu pääosin Lapin arktisten luonnon olosuhteiden 
vetovoimaan. Yritysten arktinen olosuhdeosaaminen pitää tunnistaa, tuotteistaa, 
konseptoida, muotoilla arktisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. 

Toimenpide-ehdotus 2: Arktisten olosuhteiden materiaalipankki 

Arktisiin olosuhteisiin soveltuvien materiaalien käyttötietoutta pitää lisätä ja kerätä 
palautetta ja käyttökokemuksia materiaalien kehittäjille. Arktisten olosuhteiden 
materiaalipankista löytyisi tietoa mm. siitä, mitä materiaaleja voi käyttää, miten 
materiaalien ominaisuudet muuttuvat kylmässä, standardien tulkinnasta ja käy-
tännön kokemuksista. 

Toimenpide-ehdotus 3: Arktisten olosuhteiden laatukäsikirja 

Lähtökohtana on arktisten olosuhteisen kaivos- ja teollisuuspalvelutoimittajien 
sekä prosessi-, energia- ja kaivosteollisuuden tuotantolaitosten omaan laatujärjes-
telmään liitettävä yhtenäinen toimintamalli. Kaivos- ja teollisuuspalvelutoimittajan 
käsikirjaan kuuluvat mm. kilpailuetu, asiakkaan prosessien käytettävyys, energia-
tehokkuus ja arktisen olosuhdeosaamisen markkinointihyödyt. Teollisuus-, kaivos- 
tai energiatoimijan toimintamallissa ovat tärkeillä sijoilla mm. palvelutoimittajan 
olosuhdeosaamisen todentaminen, hankintaohjeistukset ja auditointi.
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4.2.3 Arktisen kasvun mahdollistava läpileikkaava kehittäminen

Toimintakärki: Saavutettavuus-ohjelma

Lapin saavutettavuus on yksi tärkeimmistä elinehdoista. Ihmisten, raaka-aineiden 
ja tuotteiden kustannustehokkaan liikkuvuuden ja riittävien liikenneyhteyksien (ml. 
tietoliikenneyhteydet) varmistaminen on välttämätön edellytys Lapin kehittämisel-
le. Suurten visionääristen logististen ratkaisujen tavoittelu ei saa sivuttaa olemassa 
olevan infrastruktuurin kehittämistä (mm. Perämeren satamien uudistaminen).

Toimenpide-ehdotus 1: Pohjoiset lentokentät auki!

Liittyy Lapin arktisen ohjelman yhteen kulmakiveen eli saavutettavuuteen. Millä 
edellytyksillä ja millä reunaehdoilla saadaan Lapin lentokentistä mahdollisimman 
moni pysymään tulevina vuosina auki?  Mitä edellytetään eri toimijoilta? Mitä 
malleja on ulkomailta löydettävissä?  Miten Lapin toimijat voivat konkreettisesti 
vaikuttaa lentokenttien toimintaedellytyksiin? 

Toimenpide-ehdotus 2: Lapin yhteydet Jäämerelle

Lappi tarvitsee toimivat yhteydet Jäämerelle. Jäämeren radan linjaukseksi on useita 
vaihtoehtoja. Radan ja muiden liikenneväylien tuomat uudet liiketoimintamahdol-
lisuudet ja välilliset vaikutukset on kuvattava riittävän kattavasti. 

Toimenpide-ehdotus 3: Tie- ja rautatieinfrastruktuurin rakentaminen arktisissa olo-
suhteissa

Julkisen sektorin leikkaukset ovat vaikeuttaneet Lapin tiestön rakentamista ja perus-
parantamista. Tavoitteena on tukea toimia, jotka pienentävät tiestön elinkaarikus-
tannuksia (mm. roudan aiheuttamien vaurioiden minimoiminen). Elinkaariajattelun 
lisääminen on tärkeää myös siksi, että kustannukset alenisivat.
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Toimintakärki: Arktisista innovaatioista uutta liiketoimintaa

Lapin taloudellisen kehityksen lähtökohtana on tukea alueen toimijoiden innovaatio-
kapasiteettia ja tukea sen kaupallistumista. Alueen erityispiirteet edellyttävät myös 
uudenlaisia lähestymistapoja ja jalkautumista alueen kasvukeskuksista maakuntaan. 
Toisaalta Lapin yrityksissä ja tutkimus- sekä koulutusorganisaatioissa on hyödyntä-
mättömiä arktisia ideoita, jotka on kaupallistettavissa, mutta tarvitsevat sitä varten 
erityistukea. 

Toimenpide-ehdotus 1: Arctic Innovations Oy

Arctic Innovations Oy vastaa lappilaisen hajautetun innovaatiomallin toteuttami-
sesta ja verkottuu voimakkaasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhtiön 
perusrahoitus tulee tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti kaupungeilta ja kunnilta. 
Yhtiöllä ei ole toimialarajoja. 

Toimenpide-ehdotus 2: Arktiset erikoistuneet yrityspalvelut  

Tavoitteena on luoda yhtenäinen kehittämisohjelma innovatiivisille alkaville ja kas-
vuyrityksille. On selvitettävä, miten uusin tieto siirretään korkeakouluverkostosta 
yrityksiin. Lisäksi on tärkeää edistää nuorten yrittäjyyttä sekä sitä, miten yritysten 
tarpeet ja TKI-toiminta kohtaavat tehokkaammin. Tavoitteena on tukea innova-
tiivisten alkavien ja kasvuyritysten pilotointia. Erikoistuneet yrityspalvelut tulee 
vakiinnuttaa.

Toimenpide-ehdotus 3: Arktisten innovaatioaihioiden tunnistaminen

Arktisten innovaatioaihioiden tunnistamisen hyödyntämisohjelma on suunniteltu 
uusien liiketoimintaideoiden ja aihioiden esiin kaivamiseen. Niitä on jäänyt hyö-
dyntämättä mm. liiketoiminta- ja tutkimusideoista28. Uusien tuotteiden, palvelujen 
ja markkinoiden kehittämistä tehostavat työympäristöt (Innovaatioalustat), joita 
koordinoivat Lapin korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset yhdessä elinkeino-
elämän kanssa. Lisäksi tuotetaan vakioidut toimintamallit ja prosessit, joilla ideat 
ja jalostuvat kilpailukykyiseksi liiketoiminnaksi. 

Toimenpide-ehdotus 4: Arktisen muotoilun osaamiskeskittymä

Tavoitteena on luoda Lappiin Arktisen muotoilun osaamiskeskittymä29, joka muo-
dostuu kahdesta eri kehittämisvaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan 
Arktisen muotoilun huippuosaamisen keskus, joka vie muotoilua arktisilla aloilla 
toimiviin yrityksiin ja edistää uusien yritysten syntymistä sekä luo kontaktit arktiseen 
tutkimukseen. Seuraavassa vaiheessa tuetaan yrityskiihdyttämön perustamista, 
missä kansalliset ja kansainväliset tahot sparraavat alueen yrityksiä.

2829

28 Hyödyntämättä jääneitä innovaatioaihioita on pyritty hyödyntämään eri puolilla maailmaa kehittämishankkeilla ja -ohjelmilla, joista esimerkkinä 
on Nokian keksintöjen pohjalle rakennettu Innovation Mill –ohjelma, jolla on haettu Nokian hyödyntämättä jääneistä ideoista uutta liiketoimintaa.

29 Muotoile Suomi –ohjelmassa Lappi on  määritelty yhdeksi Suomen kolmesta muotoilun osaamiskeskittymästä ja osaamisalueeksi on määritelty 
arktinen muotoilu.
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Lisäksi edistetään elinkeinoelämän tarpeista kumpuavaa arktisen muotoilun 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tuetaan yrityksiä tuotteistamisessa. Vakiin-
nutetaan myös Arctic Desing week -toimintamalli alueen yritysten ja oppilaitosten 
yhteistyöfoorumiksi.

Toimenpide-ehdotus 5: Arktiset pääomasijoitusratkaisut 

Tavoitteena on luoda toimintamalli käyttämään tehokkaammin olemassa olevia 
pääomasijoitusratkaisuja, joissa huomioidaan julkiset ja yksityiset sijoitukset. Valtio 
on tukenut yksityisiä tahoja ja sen omia pääomasijoituksia innovatiivisiin kasvu-
yrityksiin. Bisnesenkeleitä kannustetaan verohelpotuksin. Tekesin kautta ohjataan 
uutta rahoitusta alkaville yrityksille ja Teollisuussijoituksen kautta rakennetaan 
kasvurahastojen rahastoa. Valtion toimenpiteiden lisäksi selvitetään arktisen pää-
omasijoitustoiminnan tarpeet ja mahdollisuudet.

Toimenpide-ehdotus 6: TEAM Arctic 

Team Arctic on erityissovellus vienninedistämiseen suuntautuvasta Team Finland 
-toiminnasta. Arktisen liiketoiminnan erityispiirteet ja keskittyminen arktiseen toi-
mintaympäristöön lisäävät tarvetta erityisosaamiseen. Team Arctic toimii läheisessä 
yhteistyössä Team Finlandin kanssa.

Toimenpide-ehdotus 7: Arctic Brändityö 

Lapin arktisen osaamisen tiedottamisessa on suuria mahdollisuuksia, mutta samalla 
myös haasteita. Etenkin Lapin matkailu on onnistunut erinomaisesti kansainvälisen 
näkyvyyden lisäämisessä (mm. CNN), mutta Lapin arktinen osaaminen ei ole noussut 
riittävällä painoarvolla esiin. Lapin brändityöhön on saatava lisää arktista painoarvoa. 
Lappi tunnetaan ainutlaatuisena matkailukohteena, mutta Lapin mahdollisuuksia 
elinkeinoelämän ja kestävän teollisuuden kannalta ei tunneta.

Toimenpide-ehdotus 8: Arktisten alkuperäiskansojen elinkeinoista innovaatioksi

Tavoitteena on luoda toimintamalli ja -konsepti (Innovaatiokeskus), jolla tuetaan 
alkuperäiskansojen elinkeinojen kaupallistamista. Arktisten alkuperäiskansojen perin-
teinen tieto-taito yhdistettynä nykyaikaisen teknologian hyödyntämiseen tuo uusia 
mahdollisuuksia ja innovaatioita mm. asumiseen, liikkumiseen ja sääolosuhteisiin 
sopeutumiseen liittyviin teknisiin ratkaisuihin. Toimintamalli integroituu läheisesti 
saamelaisalueen koulutus- ja TKI-toimintaa.

Toimenpide-ehdotus 9: Sodankylän innovaatiokeskus

Innovaatiokeskuksen tavoitteena on lisätä Lapin tutkimusosaamisen kaupallistamista 
ja uusien innovaatioiden synnyttämistä. Lisäksi se vahvistaa alueen tutkimus- ja yri-
tystoimijoiden yhteistyötä sekä tukee alueen toimijoiden osallistumista kansallisiin ja 
kansainvälisiin yhteishankkeisiin. Innovaatiokeskuksen ja -ympäristön rakentaminen 
Sodankylään edistää alueen tasapainoista kehitystä. Sodankylän innovaatiokeskuk-
seen luodaan innovaatioiden kaupallistamiseen (startup-yritykset, keskisuuret ja 
suuret yritykset) toimintamalli, asiantuntijapalvelut ja kontaktiverkosto. 
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Toimintakärki: Arktiset digitaaliset ratkaisut

Uusin tietotekniikka ja digitalisoituminen avaavat arktisen osaamisen hyödyntämi-
seen runsaasti uusia mahdollisuuksia. Lapissa panostetaan uraauurtavien ja ennak-
koluulottomien ratkaisujen kautta digitaalisen yhteiskunnan palveluiden ja sisältöjen 
kehittämiseen. Lisäksi tuetaan pk-yritysten tieto-taidon ja digitaalisten ratkaisujen 
kehittämistä.

Toimenpide-ehdotus 1: Arktisten julkisten tietovarantojen hyödyntäminen 

Arktisten julkisten tietovarantojen hyödyntämisestä on keskusteltu useilla eri fooru-
meilla sen jälkeen, kun Suomen hallitus päätti avata julkiset tietovarannot mahdolli-
simman nopeasti kansalaisten ja yritysten hyödynnettäviksi. Tietovarannot tarjoavat 
mm. luonnonvarojen ja ilmasto-olosuhteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Lapin 
toimijoiden on syytä varmistaa ripeässä aikataulussa, että julkisten tietovarantojen 
avaamiseen liittyvä arktinen osaaminen kertyy jatkossa laajalti Lappiin.

Toimenpide-ehdotus 2: Arktinen pilvipalvelu 

Suomen valtio on kaavaillut uusia merkittäviä ratkaisuja kansalliseen tietoverkkoon 
ja sen kansainväliseen reitittämiseen. Uusiksi runkoreiteiksi kaavaillaan yhteyksiä 
Itämeren kautta Keski-Eurooppaan ja Koillisväylän kautta Aasiaan. Nämä kansain-
väliset reititykset parantaisivat oleellisesti internet-pilvipalveluyritysten mahdolli-
suuksia sijoittua Suomeen. Suunnitelmissa on luoda arktinen pilvipalvelu-ohjelma, 
joka tavoittelee alan yritysten sijoittumista Lappiin.

Toimenpide-ehdotus 3: Monialaiset terveyden ja hyvinvoinnin etäinnovaatiot

Teknologisten sovellusten käyttöönotolla kehitetään asiakkaiden tarpeisiin vastaavia 
ja räätälöityjä palveluja. Lisäksi potilaille ja asiakkaille luodaan mahdollisuus asioiden 
hoitamiseen tietoturvallisesti digitaalisesti. Etäteknologisilla innovaatioilla tuetaan 
kansalaisten osallisuutta, oppimista, aktiivisuutta ja vastuuta omasta terveydestään.  
Olemassa olevista etäteknologista ratkaisuista kootaan tietoa ja levitetään niiden 
käyttöönottoa.  Esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisessa otetaan käyt-
töön vuorovaikutteiset teknologiaympäristöt.

Toimenpide-ehdotus 4: eLappi Campus – tarvelähtöisen osaamisen kehitysympäristö

Tavoitteena on luoda toimintamalleja, joissa fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen 
oppimis- ja TKI-ympäristö sulautuvat toisiinsa. Tämä edellyttää eOppimisen me-
netelmien, välineiden, toimintatapojen, sisältöjen ja tukipalveluiden kehittämistä. 
Lapin vahvaa eOppimisen osaamista kehitetään edelleen palvelemaan joustavasti 
ja ketterästi vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita.

Toimenpide-ehdotus 5: Digitaaliset palvelut kilpailutekijäksi

Kokonaisuus linkittää arktisen erikoistumisen ohjelman osaksi Lapin digitaalistrate-
giaa, kun vahvistetaan yrityslähtöisten ratkaisujen toteutusta. Tavoitteena on tukea 
yritysten osaamisen kehittämistä digitaalisten ratkaisujen käytössä (mm. arktinen 
eLiiketoiminta ja markkinointi). 
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Toimintakärki: Poikkileikkaava arktinen koulutus sekä tutkimus- ja 
kehittämistoiminta  

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toimenpanon tärkeänä osa-alueena on 
vahvistaa monipuolista alueellista koulutus- ja TKI-toimintaa, jonka on kyettävä vas-
taamaan alueen toimijoiden tarpeisiin. 

Toimenpide-ehdotus 1: Arktisen ja pohjoisen tutkimuksen huippuosaamiskeskittymä

Tavoitteena on varmistaa monitieteisen perus- ja soveltavan tutkimuksen tuotta-
minen Lapin alueella arktisiin ja pohjoisiin kysymyksiin liittyen. Lisäksi perustetaan 
lappilainen arktisten tutkijoiden yhteistyöfoorumi. Arktisen tutkimuksen verkos-
ton tehtävänä on tuottaa Arktisen ja pohjoisen tutkimuksen ohjelma 2014–2020. 
Tutkimusohjelman tavoitteena on 1) tuottaa monialaisesti tietoa arktisuudesta ja 
pohjoisuudesta sekä akateemiselle tiedeyhteisölle että arjen toimintaympäristön 
käyttöön, 2) syventää ja laajentaa osaamista arktisen alueen kysymyksissä, 3) edis-
tää tieteellistä, yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta arktisiin kysymyksiin 
liittyen sekä 4) luoda uusia tieteen ja taiteen alat ylittäviä monitieteisiä sekä kan-
sainvälisiä yhteistyöverkostoja. Tutkimusohjelman teema-alueita ovat mm. Arktinen 
kulttuuri, hyvinvointi, matkailu ja muotoilu, Pohjoinen ympäristö ja arktiset oikeudet 
sekä oppiminen ja arktinen informaatio.

Toimenpide-ehdotus 2: Arktisen koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-
tiotoiminnan kaupallistamisohjelma

Lapin korkeakouluja, sektoritutkimuslaitoksia ja toisen asteen oppilaitoksia (kou-
lutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluja) kehitetään yhdessä alueen 
yritysten kanssa tarvelähtöisiksi kaupallistettaviksi palvelukokonaisuuksiksi. Palveluja 
pilotoidaan Lapin alueella ja niitä kehitetään edelleen etenkin arktisille alueille so-
veltuviksi vientituotteiksi. Opiskelijaryhmät osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön.

Toimenpide-ehdotus 3: UArctic-verkosto ja elinkeinoelämän yhteydet

Tavoitteena on kehittää UArctic -verkoston ja elinkeinotoimijoiden yhteistyömalli, 
jossa arktinen koulutus- ja tutkimusverkoston osaaminen palvelisi myös lappilai-
sen elinkeinoelämän tarpeita. Aluksi selvitetään elinkeinoelämän nykyiset arktiset 
tietolähteet ja tarve yhteistyöverkostoille sekä UArctic -verkoston reunaehdot ja 
mahdollisuudet edistää ko. arktisen kaupallisen verkoston synnyttämistä.

Toimenpide-ehdotus 4: Arktinen osana koulutusta

Arktisten alueiden koulutusyhteistyön pohjana tulee olla luonnonvarojen kestävän 
kulutuksen kehittäminen sekä arktisten alueiden yhteisöjen ja paikallisten ihmisten 
elinkeinojen, kielten ja kulttuurien tukeminen. Lappilaiset koulutusorganisaatiot 
kehittävät yhdessä käytännönläheisiä koulutusohjelmia arktisen alueen luonnon 
ja ihmisten tarpeisiin. 

Koulutuksen sisältöjä ja malleja kehitetään myös niin, että ne tukevat arktisen 
huippuosaamisen keskittymien synnyttämistä Lappiin. Monialaista ja -muotoista 
koulutusta kehitetään samoilla teema-alueilla, jolloin varmistetaan sekä koulutus-
ta että tutkimusta yhtäaikaisesti tukevat arktisen huippuosaamisen keskittymien 
(muotoilu ja arktinen tutkimus) synnyttäminen Lappiin.
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Toimenpide-ehdotus 5: Arktinen turvallisuusosaamisen kehittäminen ja kaupallis-
taminen

Suomi ja Lappi ovat profiloituneet laajan turvallisuuden osaajiksi. Tämä osaaminen 
tunnistetaan ja tunnustetaan myös Suomen kansallisessa arktisessa strategiassa. 
Turvallisuus on nostettu myös Lapin arktisen älykkään erikoistumisen ohjelman 
poikkileikkaavaksi teemaksi (matkailu, teollisuus ja luonnonvarat). Tärkeitä arktisen 
turvallisuuden osa-alueita ovat mm. teollisuusriskien hallintaosaamisen kehittämi-
nen sekä turvallisuusosaamisen monialainen kehittäminen.

Toimenpide-ehdotus 6: Arktisen kasvun kansainvälisen EU-rahoituksen hankinnan 
vahvistaminen 

Arktisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edellyttävät usein merkittävää-
kin rahoitusta ja osaamisverkostoa. Kansainvälisen rahoituksen lisäämiseksi tulee 
hyödyntää mm. EU-ohjelmia ja kv. verkoston mahdollisuuksia. 

Tukea kohdennetaan valituille Arktisen erikoistumisen lippulaiva-aloitteille vah-
vistamaan synergian luomista eri rahoituskanavien kesken ja tukemaan kansainvä-
listä verkostoitumista. Nämä voivat olla esimerkiksi huippuosaamisen keskittymien 
perustamisen hankkeistaminen sekä huippuosaamiskeskittymien verkostoituminen 
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimenpide-ehdotus 7: Arktisen informaatiokeskuksen toiminnan vahvistaminen

Lapin roolia vahvistetaan arktisen tiedon tuottajana ja välittäjänä. Tämä tapahtuu 
lisäämällä mm. Arktisen keskuksen tiedonvälittäjän roolia. Tärkeänä osa-alueena 
on kehittää alueellista vaikuttavuutta ja lisäarvoa.

Toteutuessaan EU:n Arktinen Informaatiokeskus tehostaa alueen merkitystä ja 
osallistumista innovatiivisilla tavoilla.
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4.3 Tiekartt a 2014–2020 

Älykkään erikoistumisen periaatt een mukaista on luoda laajempia kehitt ämiskonsepteja, 
joissa toteutus perustuu eri rahoitusinstrumentti  en ja -ohjelmien käytt ämiseen sekä niiden 
tarjoamien rahoituksellisten synergioiden hyödyntämiseen30. EU-rahoituksen vaikutt avuu-
den maksimointi in halutaan panostaa, jott a kehitt ämis- ja innovaati otoiminnasta saadaan 
paras mahdollinen tulos. 

Lähtökohtana on edistää kansainvälistymistä linkitt ämällä alueellinen TKI-toiminta 
laajempiin globaaleihin toimintaympäristöihin. Rakenne- ja investointi rahastojen (ERI) 
roolina on alueellisten rakenteiden, kapasiteeti n ja valmiuksien kehitt äminen. Vastaavasti  
TKI-toimintaa ja koulutusyhteistyötä31 rahoitt avat ohjelmat koko EU-tasolla ovat keinoja 
esitellä alueella tehtyä kehitt ämistyötä kansainvälisellä tasolla. Toivott avaa on luoda hank-
keita, joissa osarahoitus on ERI-ohjelmista ja osaa rahoitetaan kansainvälisellä tasolla. 
Seuraavassa kuvassa kuvataan eri rahoitusohjelmien välistä synergiaa: 

Yllä olevan kuvan mukaisesti  Arkti sen erikoistumisen ohjelman toimenpide-ehdotuksien 
toteutt aminen edellytt ää rahoitusta myös muista kuin aluekehitysohjelmista. Seuraavan 
matriisin avulla kuvataan Arkti sen erikoistumisen ohjelman toteutukseen vaikutt avat stra-
tegiat, ohjelmat ja toteutuksen mahdollistavat rahoituskanavat. 32

Rahoitusmatriisin jälkeen ohjelmassa esitetään alustavasti , miten kunkin valitun paino-
pistealan toimintakärkiä ja toimenpide-ehdotuksia on ajallisesti  suunniteltu toteutett avaksi 
suhteessa ohjelmakauden kestoon (Kuvat 14–16). Lisäksi rahoituksellinen viitekehys tarken-

30 Synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other EU programmes related to innovati on, Guide for policy-
designers and implementers, draft  August 2013.

31 Horizon 2020, Cosme, Erasmus+.

32 Lähde Katja Reppel, yksikön johtaja EK aluekehityksen pääosasto.
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Kuva 12: EU rahoitusohjelmien välinen synergia ja toivott u vaikutt avuus32
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tuu, jolloin voidaan määrittää toimintakärkien ja toimenpide -ehdotuksien viitteelliset ERI-
rahoitukset sekä suositukset synergioiden löytymiselle muiden rahoitusmuotojen kanssa.

Toiminnan taso Strategiaohjelmat Operatiiviset ohjelmat Rahoitus

EU Innovaatio unioni
Kestävä resurssienhallinta; 

raaka-aineet, biotalous 
EUn Itämeren alueen 

strategia
EU Digitaalistrategia
Koheesiopolitiikka

Eurooppalainen alueellinen 
yhteistyö

Tutkimus ja 
Innovaatio toiminnan 

edistäminen
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Naapuruusinstrumentti

Interreg -ohjelmat
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innovaatioiden ohjelma

Luova Eurooppa ja  
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muut EUn erillisohjelmat

Kansallinen Kansallinen 
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Tulevaisuuden kaivostutkimusohjelma

Arktiset luonnonvara osaamis- ja innovaatioyhteisö

Teollisuus- ja kaivospalvelujen uudistaminenTeollisuus- ja kaivospalvelujen uudistaminen

Vähähiilinen ekotehokas teollisuus ja kaivostoiminta

Tuhkien hyödyntäminenTuhkien hyödyntäminen

BioterminaalitBioterminaalit

Bioenergiatoimijoiden yhteistyöBioenergiatoimijoiden yhteistyö

Biotaloudesta liiketoimintaa

Konkreettiset vientitoimet Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän
suurhankkeisiin

Arktisen logistiikan uudet liiketoimintamahdollisuudet

Jatkojalostusselvitykset 
arktisiin suurhankkeisiin

Jatkojalostusselvitykset 
arktisiin suurhankkeisiin (päivitys)

Arktiset BAT ratkaisut
Innovaatioalustat I

Innovaatioalustat II ja pilotointi

PK-yritysten jatkojalostuksen 
kehittäminen I

Luonnonvara-alan uusien innovaatioiden kaupallistaminen,
(Integroituu Arktisen biotalouden toimien kanssa)

Jatkojalostusselvitykset 
pk-yrityksille (päivitys)

Jatkojalostusselvitykset 
pk-yrityksille 

PK-yritysten jatkojalostuksen 
kehittäminen II

Uudet liiketoimintakonseptit
Tuote - ja palvelubrändäys Kehitystyön vakiinnuttaminen

Verkoston luominen

Luonnonvaratutkimuksen osaamiskeskittymä
Osaamis- ja innovaatioyhteisön luominen

Arktiset BAT ratkaisut Liiketoiminnan kehittämisalustat II
Liiketoiminnan kehittämisalustat II

Toteutettavuus, elvytys Bioterminaalien pilotointi

Kuva 14 Tiekartt a arkti sten luonnonvarojen jalostaminen
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Kuva 15: Arkti sten luonnonolosuhteiden hyödyntäminen

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
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Lumi- ja jäärakentamisen uuden sukupolven tuotteet

Arktisen vapaa-ajan ympäristön 
kehittäminen I

Lumi- ja jäärakentamisen uuden sukupolven tuotteet

Tulevaisuuden matkailun koulutus ja tutkimusohjelma
Tarvelähtöinen tutkimus ja koulutus, uudet menetelmät ja käyttäjälähtöisyys
Tulevaisuuden matkailun koulutus ja tutkimusohjelma

Arktisen matkailun tuotteiden ja palvelujen kehittämiskokonaisuus
Matkailun kehittämis- ja innovaatioympäristöt alueella palvelemaan elinkeinoa

Arktisten olosuhteiden materiaalipankki

Arktisen olosuhdeosaamisen muotoilu
uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi

Arktisten luonnonolosuhteiden hyödyntäminen

Lumi- ja jäärekentamisen TKI
Innovaatioiden testaus ja pilotointiInnovaatioiden testaus ja pilotointi

Arktisen vapaa-ajan ympäristön 
kehittäminen II

Arktinen vähähiilinen älykäs rakentaminenArktinen vähähiilinen älykäs rakentaminen

Arktisen testaustoiminnan LivingLab-verkostoArktisen testaustoiminnan LivingLab-verkosto

Päästöttömät ajoneuvot
Pilottien ja testausten tekeminen

Pilotointi-infran rakentaminen
Arktiset pilotointikohteet
Päästöttömät ajoneuvot

Arktisen testausliiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen konsortio

Arktisen testaustoiminnan keskus
Arktisen testausliiketoiminnan ja 
TKI-toimijoiden konsortio

Arktisten olosuhteiden
laatukäsikirja I

Arktisten olosuhteiden
laatukäsikirja II
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Kuva 16: Arkti sen kasvun mahdollistava läpileikkaava kehitt äminen

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
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Arktisen muotoilun osaamiskeskittymä

Arktiset pääomasijoitusratkaisutArktiset pääomasijoitusratkaisut

Arktiset erikoistuneet yrityspalvelut

eLappi Campus -tarvelähtöisen osaamisen kehitysympäristöeLappi Campus -tarvelähtöisen osaamisen kehitysympäristö

Jatkojalostusselvitykset arktisiin suurhankkeisiin

Arktisen muotoilun yrityskiihdyttämö

Arktisen kasvun mahdollistava läpileikkaava kehittäminen

Lapin yhteydet jäämerelle

Pohjoiset lentokentät auki

Tie- ja rautatieinfrastruktuurin rakentaminen artisissa olosuhteissa

Arktiset erikoistuneet yrityspalvelut

Team ArcticTeam Arctic

Arctic Innovation Oy
Arktisten innovaatioaihioiden tunnistaminen

Innovaatioalustat Toimintamallit käyttöön

TKI -toiminnan tukirakenteet

Nuoret yrittäjiksi
Kasvuyritysten ohjelma Yrityspalvelujen

vakiinnuttaminen

Arktisen muotoilun osaamiskeskittymä

Arktiset pääomasijoitusratkaisut

Arktiset pääomasijoitusratkaisut

Arktisen muotoilun
huippusaamiskeskus

Arktinen pilvipalvelu

Jatkojalostusselvitykset arktisiin suurhankkeisiin

Arktisten julkisten tietovarahtojen
hyödyntäminen

Teknologiaympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen I & II

Teknologiaympäristöjen parempi hyödyntäminen

Teknologiaympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen I & II

Sisältöjen kehittäminen

Digitaaliset palvelut kilpailuteijäksi

Arktisen turvallisuusosaamisen kehittäminen ja kaupallistaminenArktisen turvallisuusosaamisen kehittäminen ja kaupallistaminen

UARCTIC ja elinkeinoelämän yhteydetUARCTIC ja elinkeinoelämän yhteydet

Arktisen ja pohjoisen tutkimuksen huippuosaamiskeksittymä

Arktisen ja pohjoisen tutkimuksen ohjelma I & II
Arktisen tutkimuksen verkosto Osaamiskeskittymän perustaminen

EU rahoituksen hankinnan vahvistaminen
Erillishankkeita

Arktisen informaatiokeskuksen tukeminen

Arktinen osana koulutusta
Alueellinen yhteistyömalli koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla
Erillisiä kehittämishankkeita

Sodankylän innovaatiokeskus

huippusaamiskeskus

Sodankylän innovaatiokeskus
Arctic brändityö

EU rahoituksen hankinnan vahvistaminen

Arktisen koulutuksen ja TKI toiminnan kaupallistaminen
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5. OHJELMAN SEURANTA JA 
ARVIOINTI 

5.1 Johdanto

EU:n uusi ohjelmakausi 2013–2020 asettaa 
EU-rahoitettavalle hanketoiminnalle tarken-
nettuja ehtoja tuloksellisuuden ja tavoitteel-
lisuuden saavuttamiseksi. Lähtökohtana on 
varmistaa, että rahoitusohjelmat tuottavat 
vaaditun lisäarvon Eurooppa 2020 -tavoit-
teille. Tästä syystä eri rahoitusohjelmien ja 
hankkeiden toteutusta seurataan ja arvi-
oidaan entistä tarkemmin. Tätä tukemaan 
ovat komission eri pääosastot ja rahoitus-
ohjelmien hallintoviranomaiset tuottaneet 
joukon ohjeistuksia ja manuaaleja seuran-
ta- ja arviointikäytänteiden kehittämiseksi 
ohjelma- ja hanketasolla. Seuraavassa vai-
heessa maakuntaohjelmatyön jatkuessa on 
tärkeää löytää lappilaiseen toimintaympäris-
töön parhaiten soveltuvat käytännöt edis-
tämään Arktisen erikoistumisen ohjelman 
toteutusta.

Rahoitustoiminnan tuloksellisuuden seu-
raaminen ja vaikutusten arviointi perustuvat 
systemaattiseen tiedonkeruuseen, tilantee-
seen sopivien menetelmien hyödyntämi-
seen ja ennakkoon määriteltyjen indikaatto-
reiden käyttämiseen. Hyvin tärkeä osa-alue 
on myös riskien ja uhkien ennakointia sekä 
niihin varautuminen ja niistä ylipääseminen. 

Vaikka ohjeistus ja määritelmät hanke-
seurantaan tulevat ylhäältä, on lähtökohtana 
kuitenkin sidosryhmien ja hyödynsaajien 
näkökulmasta toteuttava seuranta ja ar-
viointi. Yleinen EU-politiikka, strategiat ja 

ohjelmat33 määrittävät rajat, joiden sisällä 
hankkeita voidaan toteuttaa. Läpileikkaavat 
teemat (mm. innovaatioiden tukeminen ja 
ekotehokkuus) ohjaavat rahoituskaudella 
pitkälti sitä, millaisiin käytännön toimiin on 
panostettava. Osana tulevan EU-ohjelma-
kauden suunnittelua on ohjelmassa valmis-
teltu toimia, joilla Lappi erikoistuu arktiseksi 
erityisosaajaksi ja vaikuttajaksi.

5.2 Seurannan ja arvioinnin 
rooli

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman 
seurannan tarkoituksena on tuottaa ha-
vainnointiin (suhteessa annetut kriteerit, 
indikaattorit ja mittarit) perustuvaa rapor-
tointia hanketoiminnalle asetettujen tulos-
ten ja tuotosten toteutumisesta. Seuranta 
on johtamisen tuki, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa päätöksentekoa. Myös korjaavat 
toimenpiteet kuuluvat seurantaan, mikä-
li suunniteltua tulosta tai tuotosta ei ole 
syntynyt. Hanke- ja ohjelmaseuranta on 
”hetkessä kiinni” olevaa työtä. Hanketasolla 
puhutaan tulosperusteisesta seurannasta.

Lapin arktisen erikoistumisen ohjel-
man arvioinnin tarkoituksena on tarkas-
tella, kuinka hyvin hanke (tai ohjelma) vastaa 
tarvetta, jota varten sitä alun perin on läh-
detty toteuttamaan. Arviointi on systemaat-

33 Eurooppa 2020 antaa yleisen EU tason tavoitteen, jota on tarken-
nettu 7 lippulaivaohjelman (strategian) avulla mm. Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa, Digitaalistrategia, Nuoret liikkeelle jne. 
Lippulaivaohjelmien yksilöidympiä EU tason tavoitteita viedään 
käytäntöön yksilöityjen aloitteiden, rahoitusinstrumenttien ja ohjelm-
ien kautta. Esimerkiksi Älykkään erikoistumisen aloitteella ohjataan 
rakennerahastojen ja jossain määrin myös muiden ohjelmien toimintaa 
ottamaan huomioon Innovaatiounionin tavoitteita. Lähtökohtana 
on löytää synergioita, poistaa päällekkäisyyksiä ja saada aikaan 
tarvelähtöistä toimintaa.
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ti nen menetelmä ja objekti ivinen tarkastelu 
projekti sta, ohjelmasta tai politi ikasta, sen 
suunnitt elusta, toteutt amisesta ja tuloksista. 
Arvioinnin tulisi tuott aa hyödyllistä ti etoa, 
jota voitaisiin käytt ää palautt eena tulevassa 
päätöksenteossa. 

Seuranta ja arviointi  ovat keskenään riip-
puvaisia toimintoja. Kummassakin koroste-

taan ti ett yjä peruskäsitt eitä (mm. tehokkuus, 
tukoksellisuus, vaikutt avuus, tarkoituksen-
mukaisuus ja kestävyys), joista tarkoituk-
senmukaisuus ja kestävyys painott uvat ar-
vioinnissa. Seuraavassa kuvassa on pyritt y 
tuomaan esille seurannan ja arvioinnin pe-
ruskäsitt eiden keskinäinen suhde ja taso.

Kuva 17: Seurannan ja arvioinnin käsitt eet

VO
IM

AV
AR

AT

KESTÄVYYS   
Miten pysyviä hankkeen aikaansaamat tulokset ja muutokset ovat?

TARKOITUKSENMUKAISUUS 
Miten hyvin hanke vastaa paikallisia tarpeita 
ja kuinka se on edistänyt tavoiteltua muutosta?

VAIKUTUKSET  
Mitkä ovat hankkeen suunnitellut   
ja suunnittelemattomat vaikutukset?

TULOKSELLISUUS  
Miten hankkeen tulokset ovat edistäneet sitä
tarkoitusta, jota varten hanke käynnistettiin?

TEHOKKUUS    
Miten tehokkaasti hanke on lyhyellä tähtäimellä muunta-
nut voimavaroja tuloksiksi? (ns. panos/tuotos-suhde)
Miten tehokkaasti hanke on lyhyellä tähtäimellä muunta
nut voimavaroja tuloksiksi? (ns. panos/tuotos-suhde)
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Miten tehokkaasti hanke on lyhyellä tähtäimellä muunta-
nut voimavaroja tuloksiksi? (ns. panos/tuotos-suhde)
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Mitä voimava-
roja käytetään?

Mitä tehdään? Mitä saadaan 
aikaan?

Mikä on hank-
keen tarkoitus?

Minkälaista 
muutosta 
tarvitaan?
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5.3 Arktisen erikoistumisen 
ohjelman seuranta ja arviointi

Euroopan komission Älykkään erikoistumisen 
strategioiden ja ohjelman luomisessa yksi 
tärkeä osa-alue on seuranta ja arviointikäy-
tänteistä sopiminen alue- ja toimijalähtöi-
sesti. Arktisen erikoistumisen ohjelma (Lapin 
älykkään erikoistumisen strategia) tuottaa 
sisältöä Lapin alueen maakuntaohjelmaan 
ja tulevan kauden valmisteluun. Arktisen 
ohjelman painopiste on elinkeinolähtöinen 
kehittämistyö ja sitä edistävän koulutuksen 
sekä TKI-toiminnan tukeminen. 

Arktisen ohjelman toteutusta seurataan 
ja arvioidaan seuraavasti:

• huomioidaan toimenpide-ehdotusten eri koh-
deryhmien ja hyödynsaajien tarpeet sekä 
strategiset tavoitteet

• toteutukseen käytettävien rahoitusohjelmien 
seuranta ja arviointikäytänteet. 

Käytännössä toimenpiteitä toteutetaan yh-
dessä yritysten, elinkeinoelämän kehittäjä-
tahojen, kuntien, eri oppilaitosten ja muiden 
julkisten laitosten yhteishankkeina. Arktisen 
erikoistumisen ohjelman toteutuksen seu-
ranta- ja arviointikäytänteitä luotaessa on 
huomioitava nämä eri lähtökohdat ja tar-
peet. 

Arktisen erikoistumisen ohjelmaa toteu-
tetaan osana tulevaa maakuntaohjelmaa. 
Tämä jo itsessään varmistaa sen, ettei oh-
jelma jää ”leijuvaksi” suositukseksi. Maa-
kuntaohjelmaa varten on tuotettava selkeä 
seuranta- ja arviointimalli tuottamaan syste-
maattisesti relevanttia tietoa päätöksenteon 
eri tasoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että Lapin alueella määritellään hanke- ja 
ohjelmatoiminnalle yhteiset tavoitteet sekä 
täsmälliset indikaattorit ja niiden lähteet, 
jotka ohjaavat tulevaa hankesuunnittelua 
täsmällisemmäksi. Pyrkimys on päästä realis-
tisiin ja selkeisiin tuloksiin sekä tavoitteisiin. 

Vaatimukset sille, että hankkeet todella 
saavat aikaan luvattuja pysyviä vaikutuksia, 

tulevat kovenemaan. Tämä asettaa uusia 
vaatimuksia niin hanketoteuttajille kuin 
rahoitusviranomaisille. Tässä vaiheessa 
ehdotuksena on, että maakuntaohjelman 
valmistelun yhteydessä määritellään myös 
tarkemmat alueelliset indikaattorit tuke-
maan hanketoimintaa. Samaan aikaan han-
kerahoitusta käyttävien on luotava itselleen 
selkeät strategiset tavoitteet sille, missä vai-
heessa ja millaiseen tarkoitukseen he aikovat 
hankerahoitusta hakea.

Eri fokusalueeseen kuuluvien ohjelmien 
tavoitteiden pitää osua yhteen, jotta toivottu 
lisäarvo saadaan aikaan. Näiden rajapintojen 
toteutumisen seuranta ja arviointi oikeil-
la perusteilla tuottavat tarvittavan tiedon 
päätöksentekoon oikeiden kehittämisrat-
kaisujen tekemiseksi. Lähtökohtana on ha-
kea eri toimenpiteiden tulosten, tuotosten 
ja tavoitteiden keskinäistä riippuvuutta ja 
vaikuttavuutta. Tätä tukemaan tarvitaan eri 
tason seurantaa ja arviointia. 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 
18) on kuvattu hanketoiminnan suhdetta Ark-
tisen erikoistumisen ohjelman toteutukseen.
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HALUTTU MUUTOS NÄHTÄVISSÄ

Vaikutukset (pidemmän 
ajan näkyvyys)

Tulokset (suorat ja 
epäsuorat vaikutukset)

Hankkeen tuotokset 
(palvelut, tuotteet ym.)

Hankkeen toimenpiteetPanokset

Rahoitus TARVELÄHTÖINEN ARKTISTA ERIKOISTUMISTA TUKEVA HANKETOIMINTA

Kehittämistavoitteet

Hankkeen tarkoitus/ 
päämäärä

Toiminnalliset tavoitteet

MAAKUNTAOHJELMAN, 
ARKTISEN ERIKOISTUMISEN 

OHJELMAN JA RAHOITUSOH-
JELMIEN TAVOITTEET

Kuva 18: Hanketoiminta suhteessa ohjelmatyöhön
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