EXCELLENT NEWS
LAPPILAISIA ÄLYKKÄÄN
ERIKOISTUMISEN
MENESTYSTARINOITA

A
Lappi on luonnostaan
				kansainvälinen alue
Arktisuus on luonnollinen osa lappilaisten arkea kaikilla elämän osa-alueilla.
Lappilaiset ovat toiminnassaan sopeutuneet ympäröivään luontoon ja haluavat
kehittyä Suomen ja Euroopan unionin pohjoisimman alueen asukkaina kestävän
kehityksen huippuosaajiksi.

rktiset alueet ovat
maapallon puhtaimpia ja luonnontilaltaan
parhaiten säilyneitä
alueita, mutta ne ovat
kuitenkin keskellä monia nopeita
ja ristiriitaisia muutoksia. Globaali
kiinnostus alueen luonnonvaroja
kohtaan sekä ilmastonmuutoksen
vaikutukset asettavat arktiset maat
ja alueet uuteen tilanteeseen.
Kestävässä kehityksessä tasapainoilu asettaa erityisesti arktisille
alueille suuria haasteita.
Globaalit muutokset tuovat
kuitenkin mukanaan haasteiden lisäksi myös suuria mahdollisuuksia.
Lappi, Suomen ja Euroopan unionin
pohjoisimpana alueena, on näiden globaalien muutosten ja mahdollisuuksien pelikentän keskellä.
Lapissa kasvun perustana on kestävä
kehitys, jossa haetaan tasapainoa
luonnonvarojen monipuoliselle
käytölle, jotta nykyiset ja tulevat
sukupolvet voivat hyötyä niistä sekä
taloudellisena että henkisenä voimavarana. Oman paikan ottaminen
globaalissa toimintaympäristössä on Lapin taloudellisen kasvun
perusta. Se luo perustan kansainvälistymiselle nyt ja tulevaisuudessa.
Lapin on oltava kansainvälisesti
tunnistettu alue, joka nojaa vahvaan arktiseen liiketoimintaan ja
osaamiseen. Lapin kehittyviä erityisvahvuuksia ovat älykäs, arktinen
osaaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä yhteisöllinen tapa
toimia verkostoissa.
Kansainvälistä yhteistyötä
vahvistamassa
Me Lapissa suhtaudumme vakavasti kansainväliseen yhteistyöhön”, sanoo kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl Lapin liitosta.
Kansainvälistymisen lisäksi Lapissa
korostetaan alueellista ekosysteemiajattelua, jotta ymmärretään kokonaiskuva ja toimialarajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet. Näin luodaan pohja
innovaatioiden ja käytännön
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ratkaisujen kehittymiselle myös
kohti kansainvälisiä markkinoita.
Kansainvälisen yhteistyön
tavoitteena on tuottaa lisäarvoa
lappilaisten päivittäiseen toimintaan ja tukea alueellista kasvua.
Lapissa täytyy tehdä älykkäitä ratkaisuja ja löytää keinot valjastaa
alueellinen osaaminen kestävän
kehityksen ja kasvun käyttöön.
Ole aktiivinen
ja ota paikkasi!
Luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävä hyödyntäminen sekä jalostusarvon kasvattaminen ovat Lapin tulevaisuudelle
tärkeitä teemoja. Lapin arktisten
luonnonvarojen ”veturitoimialat”
perustuvat ennen kaikkea kaivannaisteollisuuteen, metsien
hyödyntämiseen sekä kovassa
kasvussa olevaan luonnonolosuhteisiin perustuvaan matkailuun.
Näiden veturialojen imussa on
Lapissa kehittynyt myös moni-

”

varaisuusasteen kasvattaminen
ovat merkittäviä tavoitteita, joilla
tuetaan niin Suomen kuin Euroopan unionin elinkeinojen kilpailukykyä. Lapissa kaivos- ja metalliteollisuudella on merkittävä rooli
tämän tavoitteen toteuttamisessa,
ja Lapissa onkin panostettu hyvin voimakkaasti teollisen kiertotalouden kehittymiseen.
Vuoden 2013 aikana aloitettiin järjestelmällinen integroituminen Euroopan komission
instituutioihin ja kansainvälisiin
foorumeihin. Tämän tuloksena ja
pisimmälle vietynä esimerkkinä
Lapin liitto päätti ottaa vuoden
2014 alussa johtavan aseman EU:n
kaivosalueiden aloitteessa ja kutsui muita kiinnostuneita alueita
mukaan yhteistyöhön. Verkostoa
lähdettiin rakentamaan yhdessä
Euroopan komission pääosasto
Kasvun Resurssitehokkuus ja raaka-aineet -yksikön virkamiesten kanssa. Työssä olivat apuna
Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin

Vain osallistumalla, hoitamalla omat
vastuumme ja ottamalla kehityksen
omiin käsiimme voimme vaikuttaa."
– Kristiina Jokelainen,
kansainvälisten asioiden johtaja,
Lapin liitto

puolinen teollisuusuuspalvelu-,
luonnontuote-, elintarvike- ja
tukipalveluja tuottava yrityskenttä,
mikä taas luo uutta elinvoimaa
ja kansainvälistä liiketoimintaa
koko Lappiin.
Lappi ei halua tyytyä pelkästään seuraamaan sivusta arktisen
alueen kehittymistä. Olemalla
aktiivien toimija kansainvälisessä
yhteistyössä Lappi voi aidosti
vaikuttaa sille tärkeisiin asioihin.
Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on Euroopan unionin kaivosalueiden verkosto, jossa Lapin
liitto on veturina yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa.
Lapissa raaka-aineiden tehokas
ja resurssiviisas käyttö sekä oma-

aluetoimisto, ERRIN-verkosto
(Eurooppalainen alueiden tutkimus- ja innovaatioyhteistyö)
ja Euroopan alueiden komitea.
Ratkaisevaksi tekijäksi verkoston
rakentamiseksi nousi yhteistyö
espanjalaisen Kastilia ja Leónin
alueen kanssa, mikä on sittemmin tuottanut useita yhteistyöaloitteita ja EU-hankkeita monilla
eri aloilla.
Verkoston pohjalta, yhdessä yhdeksän muun kaivosalueen kanssa, Lapin liitto toteuttaa
REMIX-hanketta¹. REMIX:n rinnalla
alkoi myös Geologian tutkimuskeskuksen vetämä noin 30 kumppanin
MIREU-hanke². Nämä hankkeet
kehittävät yhdessä alueiden välistä

ON AIKA TARTTUA
TILAISUUTEEN!
LAPPI tavoittelee asemaa
kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja innovatiivisimpana harvaan asuttuna
alueena. Jo nyt olemme
saavuttaneet näkyvyyttä ja
vankan jalansijan monilla
kansainvälisillä foorumeilla.
LAPPI on päässyt erinomaiseen alkuun
alueellisten sidosryhmien yhteisellä ponnistelulla ja saavuttanut halutun sekä tunnustetun
toimijan aseman EU:n tasolla. Samaan aikaan
uutta yritystoimintaa on syntynyt koko alueella.
Päämääränä on tukea kilpailukykyä ja kasvua
niissä verkostoissa, jotka ovat aidosti markkinaehtoisia ja tavoittelevat kansainvälistymistä.
VERKOSTOMAINEN toiminta tarjoaa uusia liiketoimintamalleja lappilaiselle elinkeinoelämälle
ja vahvistaa esimerkiksi julkisia sekä yksityisiä
rahoitusmahdollisuuksia. Nyt on aika tarttua
tilaisuuteen ja ryhtyä toimeen.
Mika Riipi
Maakuntajohtaja

yhteistyötä EU:ssa. Molemmat hankkeet ovat Euroopan
komission näkökulmasta strategisia hankkeita, jotka tukevat uutta teollisuuspolitiikkaa.
Näiden kahden kärkihankkeen
rinnalla on joukko muita alueellisia, kansallisia ja H2020-hankkeita, jotka toteuttavat alueiden kaivannaisalan toimijoiden
välistä yhteistyötä. Yhteistyö on
laajentumassa OECD:n toimesta
globaaliksi yhteistyöksi.
”Vain osallistumalla, hoitamalla omat vastuumme ja ottamalla kehityksen omiin käsiimme voimme vaikuttaa. Tästä
kaivannaisalueiden yhteistyö on
hyvä esimerkki”, toteaa Lapin

liiton kansainvälisten asioiden
johtaja Kristiina Jokelainen.
”Seuraavina aloitteina haluamme
vahvistaa muun muassa lappilaista luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jalostamista. Luonnollisesti matkailu nousee keskiöön tulevissa kansainvälistymisen toimissa”, Jokelainen jatkaa.

1. Smart and Green Mining
Regions of EU, Interreg Europe
www.interregeurope.eu/remix/
2. Mining and Metallurgy Regions of EU
H2020 mireu.eu
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Älykkään
erikoistumisen
perusta Lapissa

Älykkään alueellisen
erikoistumisen

pelisäännöt

Lappi oli yksi Suomen ensimmäisistä alueista, joka on lähtenyt toteuttamaan älykkään
erikoistumisen strategiaa. Järjestelmällinen lähestymistapa vahvoilla strategisilla kärjillä
on johtanut hyvän hallinnollisen käytännön tunnistamiseen Euroopan komission taholta.
Lapin älykkään erikoistumisen visio on olla johtavassa asemassa arktisten luonnonvarojen
ja olosuhteiden kestävässä hyödyntämisessä.

L

appi on EU:n pohjoisin alue, jossa
luonnon erityisyys näyttäytyy luonnonvarojen runsautena ja jonne
kertyy vahvaa pohjoista erityisosaamista. Tällä globaalilla arktisen alueen yhteyspisteellä on korkeatasoinen infrastruktuuri ja erinomaista tietoa
arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden
kestävästä kaupallisesta hyödyntämisestä.
Lappi on toimialojen sulatusuuni ja yksi
Suomen nopeimmin kasvavista alueista
nojaten vahvasti metsä-, kaivos-, ja matkailuteollisuuteen. Erityispiirteitä yritystoiminnassa ovat kansainvälisten suuryritysten läsnäolo, keskisuurten yritysten
vähäinen määrä sekä pien- ja mikroyritysten valtava määrä.

”

kokonaisinvestoinneista, mutta oikeisiin kohteisiin panostamisella on ollut
merkittävä vaikutus Lapin matkailun
kehittymisessä.
Älykästä erikoistumista
hakemassa
“Kun aloitimme työmme älykkään erikoistumisen parissa, yksi päätavoitteistamme
oli tulla kansainvälisesti tunnetuksi innovatiivisena alueena. Tämän aseman saavuttamiseksi toimintaympäristön täytyy
olla kunnossa yhteistyötä varten ja riittävän houkutteleva alueellisille toimijoille”,
selittää Lapin kansainvälisten asioiden
johtaja Kristiina Jokelainen Lapin liitosta.
Maakuntaliiton roolina on ollut luoda

Alusta lähtien älykäs erikoistuminen on
ollut hyvin toimiva konsepti Lapissa ja
tuonut uusia näkökulmia aluekehitykseen.

Laajamittaisesta teollisuuden kehittämisestä huolimatta Lapissa pidetään aktiivisesti huolta puhtaasta luonnosta ja tuetaan pienimuotoista jalostusteollisuutta,
mikä tarjoaa vakaan toimeentulon koko
alueelle. Innovaatiot aloilla kuten matkailun turvallisuus, lähiruoka, hajautettu uusiutuva energia ja puurakentaminen ovat
loistavia alustoja pitkäjänteiselle alueiden
väliselle yhteistyölle. Hyviä esimerkkejä
julkisesta tuesta ovat matkailuun viime
vuosikymmeninä tehdyt investoinnit. Ne
ovat käsittäneet vain muutaman prosentin

kehykset tälle toimintaympäristölle ja
kutsua sidosryhmät mukaan toimintaan.
Alusta lähtien älykäs erikoistuminen
on ollut hyvin toimiva konsepti Lapissa ja
tuonut uusia näkökulmia aluekehitykseen.
Älykkään erikoistumisen lähestymistavan
avulla Lapista on tehty houkutteleva ja
asiantunteva kumppani EU:ssa, ja lisäksi
sen kautta on toteutettu tehokasta ja suoraan kasvuun vaikuttavaa aluekehitystä.
Käyttämällä älykkään erikoistumisen lähestymistapaa lappilaiset toimijat ovat löytäneet uusia tapoja työskennellä yhdessä.

Se on rohkaissut heitä hakemaan uusia
mahdollisuuksia toimialarajat ylittävästä
yhteistyöstä, löytämään yhteisiä näkökulmia aluekehitykseen ja olemaan aktiivisia
kansainvälisen yhteistyön tavoittelussa.
Viemällä älykästä erikoistumista käytäntöön Lappi on kehittänyt järjestelmällisen,
Arctic Smartness -brändiin ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan aluekehitykseen.
Arctic Smartness -toiminnan visiona
on, että Lappi tunnustetaan arvokkaana
eurooppalaisena kumppanina, joka johtaa älykkään erikoistumisen temaattisiin
kärkiin liittyviä aloitteita. Arctic Smartness
-yhteistyö tavoittelee visiotaan keskittymällä alueellisiin klustereihin ja ekosysteemeihin. Nämä klusterit ja ekosysteemit tukevat uusien alueellisten
arvoketjujen luomista ja kehittymistä, ja
ne aikaansaavat siten kasvua sekä innovaatiotoimintaa pk-yrityskentässä. Lapin
älykkään erikoistumisen jalkauttamisessa
pyritään tuomaan yhteen eri alojen toimijoita, mikä auttaa löytämään uudenlaista
vuoropuhelua ja uusia rajapintoja. Tällä
tavalla syntyy arktiseen luovuuteen pohjautuvia innovaatioita. Arktinen teollisuus
ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen muotoilu, Arktinen
turvallisuus sekä Arktiset kehittämisympäristöt -klustereiden avulla Lappi
kurkottaa yli organisaatio- ja aluerajojen.

Arktinen
turvallisuus

V

Lapissa haetaan toimivia kehittämisen kärkiä yhteistyön kautta. Lapin kestävän taloudellisen kehityksen edellytyksenä on vakaa
ja monipuolinen pk-sektori. Suuret investoinnit ovat tarjonneet pelikentän uudelle yrittäjyydelle teollisuuspalvelujen tuottamisessa
ja alihankinnoissa. Tämä taas synnyttää uutta erikoistumista sekä auttaa yrityksiä kasvuun ja kohti kansainvälistä liiketoimintaa.

A

Arctic Smartness
iisi Lapin klusteria, Arktinen
teollisuus ja kiertotalous,
Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen muotoilu,
Arktinen turvallisuus ja Arktiset
kehittämisympäristöt ovat kaikki saavuttaneet euroopalaista tunnustusta kehitystyöstään. Arctic Smartness -yhteistyön tuloksena syntyneet klusterit katsovat tavanomaisten rajojen yli, panostavat yhdessä luomiseen, ottavat kaiken
irti alueellisesta asiantuntemuksesta ja
verkostoituvat yli organisaatiorajojen.

rktinen turvallisuus -klusteri
luo turvallisuutta alueellisella
ja alueiden välisellä yhteistyöllä. Klusterin tarkoituksena on vahvistaa alueellisia
verkostoja ja turvallisuusliiketoiminnan
mahdollisuuksia. Klusteri tuo yhteen yritykset, viranomaiset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueet sekä kaupungit.
Yhteistyötä tehdään arjen ja matkailun
turvallisuudessa myös kansainvälisesti.

Palaa
lähtöruutuun
tarkastelemaan
klusterivalikoimaa.

VIISI LAPIN
KLUSTERIA

Laajemman
näkökulman tarpeessa?
Ota yhteyttä yrityksesi
kannalta merkittäviin
voittoa tuottamattomiin
järjestöihin ja
yhdistyksiin.

LAPPI
Arktinen
teollisuus ja
kiertotalous

A

Laita klusterit
asialle: löydä uusi
eurooppalainen hankekumppani tukemaan
tuote- tai palveluinnovaatiotasi.

rktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin tavoitteena on kehittää sen johtoasemaa kestävän kehityksen
mukaisessa arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntämisessä ja kaupallistamisessa. Sekoitus teollista osaamista ja sitoutuminen kestävän
kehityksen periaatteisiin ovat keskeistä
luonnonvarojen jalostamisessa Lapissa.
Klusteri saavuttaa visionsa edistämällä
alueellisia klustereita ja nousevan teollisuuden ekosysteemiä, jotka keskittyvät koko luonnonvarojen jalostamisen
arvoketjuun.

Lue lisää
Arctic Smartness
-yhteistyöstä:

LISÄARVON, KASVUN,
TYÖPAIKKOJEN JA UUSIEN
INNOVAATIOIDEN LUOMINEN
YRITYKSILLE ERIKOISTUMISEN
AVULLA

Kiihdytä
innovaatiosi
täyteen vauhtiin:
Lähesty rahoittajia
ja viranomaisia.

Odota kaksi
vuoroa ja jalosta
sillä välin ideasi
uudelle tasolle yhdessä
paikallisten liiketoiminnan
kehittämispalvelujen
kanssa.

Arktinen älykäs
maaseutuverkosto

L
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1. Aloita pelaaminen keskiruudusta.
2. Heitä noppaa ja liiku silmäluvun mukaisesti.
3. Jokaisesta klusterivierailusta saat eväitä
liiketoimintasi kehittämiseen.
4. Jos osut erikoisruutuun, noudata sen ohjeita.
5. Peli päättyy kun pelaajaa on kerännyt
vähintään kolme klusteria ja palannut tasaluvulla
ja kehittyneenä keskiruutuun.

uonto on tämän klusterin liiketoiminnan perusta. Maaseutuklusterin visiona on välttää pääomien
pakeneminen Lapin maaseudulta
ja luoda uusia, innovatiivisia,
kiertotalouteen perustuvia tehokkaita
pienyrityksiä. Euroopan puhtain maaseutu
tarjoaa lisäarvoa Lapin raaka-aineille ja
valtavia mahdollisuuksia uudelle resurssiintensiiviselle liiketoiminnalle. Maaseutuklusterin tavoitteena on saada paikallisten luonnonvarojen lisäarvo hyödyttämään paikallisia yhteisöjä mahdollisimman
tehokkaasti.

Arktiset kehittämisympäristöt

Arktinen muotoilu

Ä

lykäs alueellinen erikoistuminen luo maailmanluokan
muotoilua. Arktisen muotoilun
klusterin päätarkoitus on tehdä paikallisista yrityksistä,
tuotteista ja palveluista kansallisesti ja
kansainvälisesti kilpailukykyisiä älykkään
erikoistumisen periaatteita hyödyntämällä.
Klusterin ydin on Lapin yliopiston Taiteiden
tiedekunnan kehittämä Arktisen muotoilun osaamiskeskus. Lisäksi klusterissa
ovat aktiivisesti mukana Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kehitys ja
Luonnonvarakeskus.

A

rktisten kehittämisympäristöjen
klusteri on kaikkia klustereita
tukeva verkosto, joka mahdollistaa esimerkiksi teknologian
käytön kaikessa teollisuudessa,
erityisesti pk-yrityksissä. Teknologian
valmiusaste (TRL) on työkalu, jolla mitataan innovaatioiden toimivuutta ja vaikuttavuutta alueella. Sitä käytetään myös
mittaamaan klustereiden valmiutta luoda
markkinoille kehityspalveluja.

arcticsmartness.eu
ARCTIC SMARTNESS
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Miten klusteri toimii?

Arctic
Smartness
-yhteistyön
edistysaskelia

1.

Klusteri kokoaa alueen
yrityksiä, joilla on halua
kasvaa ja kehittyä
yhteistyössä.

2.

Julkiset ja yksityiset rahoittajat
tukevat klusterin kasvua
ja kehitystä.

3.

4.

5.

CLUSTER
MANAGEMENT
EXCELLENCE

Liiketoiminnan
kasvua
Erikoistumista

Uusia
innovaatioita

Työpaikkoja

Kassavirtaa

Lisäarvoa
bisnekseen

Kehittämisyhtiöt, aluekehitysorganisaatiot ja muut elinkeinoelämän tukipalvelut auttavat
klusteriyrityksiä esimerkiksi
edunvalvonnan ja liiketoimintaosaamisen saralla.

ELINKEINOELÄMÄN
TUKIPALVELUT

KANSAINVÄLISET
KUMPPANIT
TUTKIMUS
JA KOULUTUS

JÄRJESTÖT
JA YHDISTYKSET

Lue lisää aiheesta sihteeristön verkkosivuilta:
www.cluster-analysis.org

YRITYKSET

Yhteistyö koulutus- ja
tutkimusorganisaatioiden
kanssa mahdollistaa klusteriyrityksille tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pitkäjänteisen
kehittämisen.

Kolmannen sektorin toimijat
tukevat klusteria viestinnässä
ja sen tavoitteissa.

LAPIN VIISI KLUSTERIA saavuttivat vuonna
2016 Euroopan klusterianalyyseista vastaavan
sihteeristön ESCA:n (European Secretariat for
Cluster Analysis) myöntämät pronssiset sertifikaatit.
Vuonna 2017 Arktinen teollisuus ja kiertotalous sekä
Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusterit ovat
saavuttaneet hopeisen sertifikaatin. Klusterimalli
nähdään eräänlaisena ideaalimallina globaaleja
haasteita vastaan maaseudun kehittämisen saralla.

VIRANOMAISET

RAHOITTAJAT

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Lappilainen Arctic Smartness -klusteriyhteistyö on lisännyt Lapin asiantuntemuksen
ja asiantuntijoiden tunnettuutta ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia tuoda kehitettyjä
tuotteita ja palveluja markkinoille.

Y

ritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten, julkisen sektorin sekä
rahoittajien välinen yhteistyö on
keskeistä klusteritoiminnassa.
Toiminta on tuonut rahaa ja
näkyvyyttä alueelliselle kehittämiselle
ja tutkimukselle. Viime vuosina Lapin
klusterit ovat kehittyneet merkittävästi.
Lapissa on asetettu uusia tavoitteita,
jotka korostavat vahvasti alueen
nousevia toimialoja ja yrityselämän tarpeita. Uudet innovatiiviset
toimialat ohjaavat tätä vakaasti etenevää veturia, ja lisäksi perinteiset
teollisuuden ja matkailun toimialat
ovat kasvaneet. Menestystarinoita
on nähty erityisesti aluekehityksen
kansainvälistymisessä ja toisaalta myös uusien, aktiivisesti klusteritoiminnassa mukana olevien
yritysten joukossa.
Arctic Smartness -yhteistyö ohjaa
klustereita ja toteuttaa älykästä erikoistumista Lapissa. Erinomainen klusterityö
on tuonut kaikille osapuolille lisää resursseja ja menestystä. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus (Luke) on selvästi vahvistanut
alueellista asemaansa, ja käynnistänyt
lukuisia uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita alueellisen ja kansainvälisen
rahoituksen avulla. Muut kehittämis- ja tutkimuslaitokset kuten GTK, Lapin yliopisto,
Lapin liitto sekä Lapin ammattikorkeakoulu ovat myös hyötyneet alueyhteistyöstä esimerkiksi EU:n kärkirahoitusohjelman Horisontti 2020:n rahoitushakuprosesseissa.

Arctic Smartness -klustereiden
toiminta ja toteutus
Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusterin menestystä voidaan mitata yrityslähtöisen toiminnan kehittymisellä. Pilottikokeilujen, viennin edistämisen ja kestävän kehityksen arvioinnin työkalun avulla
yritysten välinen yhteistyö on selkiytynyt

tuottajilta kuluttajille, on otettu käyttöön
järjestelmällisenä kehittämistyökaluna
klusterin elintarvikesektorilla. Yli 30 tuottajaa on jo mukana toiminnassa, ja heillä
on yhteinen tahtotila kasvaa yrityksinä ja
tarjota korkealuokkaisia elintarvikkeita sekä
alueen sisällä että vientiin asti. Lisäksi on
julkaistu yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa tehty
hajautetun uusiutuvan energian
Arctic Smartness -yhteistyö
ohjelma. Klusterin tavoitteena on
ohjaa klustereita ja toteuttaa
lisätä pienimuotoista, paikallisälykästä erikoistumista
ta ja kestävää energiantuotantoa tulevina vuosina. Yhdessä
Lapissa. Erinomainen
Lapin liiton Arktinen biotalous
klusterityö on tuonut kaikille
-hankkeen kanssa klusteri on
osapuolille lisää resursseja
saanut laaja-alaista näkyvyyttä
niin alueella, kansallisesti kuin
ja menestystä.
muualla Euroopan unionissakin.
Arktiset kehittämisympäristöt ja
ja vahvistunut. Digipoliksen johdolla on Arktinen muotoilu -klusterit ovat ositsaatu tuloksia sekä alueellisella että kan- tain yhdistäneet voimansa ja edistävät
sallisella tasolla. Suomen itsenäisyyden yhdessä yrityksille suunnattuja tuotejuhlarahasto Sitra on vahvasti tukemassa kehitys- ja innovaatiopalveluja. Kansainja rahoittamassa kiertotaloutta Lapissa välisen rahoituksen takaamiseksi kehitetyhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. tävä tuote tai palvelu täytyy valmistella
Kiinnostus alueen kiertotaloutta ja kes- oikein teknologisen valmiusasteen (TRL)
tävän kehityksen toimialojen yhteistyötä mallin mukaan. Muotoilu- ja kehittämiskohtaan on lisääntynyt, koska ideat alka- ympäristöklusterit ovat parhaillaan kevat nyt näkyä käytännön tasolla euroina hittämässä eurooppalaisen viitekehyksekä tuloissa että säästöissä.
sen mukaisia mittareita. Lisäksi Arktinen
Arktinen älykäs maaseutuverkosto muotoilu -klusteri on saanut merkittävää
-klusteri eli Maaseutuklusteri on menes- rahoitusta muotoilupalvelujen kehittätynyt erityisen hyvin lähiruoan tuottajien miseksi Lapin yliopiston johdolla.
liiketoiminnan kehittämisessä ja bioenerArktinen turvallisuus -klusteri on
gian tuottajien aktivoimisessa. Kansallinen saanut näkyvyyttä erityisesti osapuolena,
REKO-malli, jolla tuetaan suoramyyntiä joka kokoaa yhteen kumppanit, jotka

”
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6.

Klusteri välittää alueelle
uusinta tietoa kansainväliseltä kentältä.

7.

Klusteri toimii tiiviissä
yhteistyössä viranomaisten
kanssa välittäen heille
viestejä yrityksiltä.

edistävät matkailun digitalisaatiota ja turvallisuutta. Klusteri
johtaa aktiivisesti tätä toimintaa
Lapin liiton ja Andalusian aluehallinnon tuella. Tämä Maailman
matkailupäivänä 2017 julkaistu
kumppanuus on klusterin kärkialoite, joka auttaa Lapissa toimivia yrityksiä pääsemään mukaan
kansainvälisiin verkostoihin kehittämään kestävämpää ja turvallisempaa matkailua.
Lappi on myös aktiivisesti
mukana älykkään erikoistumisen
eri osa-alueiden kumppanuuksissa, ja Lapille on osoitettu johtajuus kolmessa kumppanuudessa:
matkailussa, bioenergiassa ja
urheilussa. Bioenergian kumppanuutta koordinoivat Lappi ja
Kastilia ja Leónin alue Espanjasta.
Urheilun kumppanuutta vetävät puolestaan Lapin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Hollanti
Lapin liiton vankalla tuella.

8.

Verkostoyhteistyön tuloksena syntyy uusia
innovaatioita. Alueellisen erikoistumisen myötä
yritykset löytävät uusia markkinoita ja liiketoiminta
vahvistuu.
Alueen osaamisvahvuuksiin perustuva erikoistuminen
tukee elinkeinoelämää erityisesti pitkällä aikavälillä.
Syntyneet uudet työpaikat tuovat lisää asukkaita
Lappiin. Hyvinvointi kasvaa kestävästi.

Klusteriyhteistyön
edistäminen
yritystoiminnassa
Lapin menestystarinoihin kuuluu uusia tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita. Nämä
hankkeet on valmisteltu vahvan
luottamuksen tuella aluetoimijoiden kesken. Lapin aluekehittäjien
verkosto toimii entistä tiiviimmin,
ja usko yhdessä tekemiseen on
voimistunut. Tämä on hiljalleen
johtanut myös yrityskentän aktivoitumiseen. Suurimpana haasteena on edelleen kuitenkin se,
miten kehittämistyön tulokset
saadaan pitkällä tähtäimellä näkymään yritysten liikevaihdossa
ja tuloksessa. Konkreettiset tulokset ovat ainoa tehokas keino
saada yritykset mukaan klusteritoimintaan. Yritykset etsivät klusteritoiminnasta ennen muuta näkyvää kilpailuetua. Yritysten välinen kilpailu voi osoittautua myös

haasteeksi yhteistyön kannalta.
Kun yritysten yhteiset tavoitteet
huomioidaan aidosti alusta lähtien, voidaan yritysyhteistyötä
klustereissa tukea ottaen samalla huomioon yritysten väliset
kilpailutilanteet.
”Lapin liitto on kiitollinen
alueellisista kumppaneista ja
asiantuntijoista, jotka ovat mukana klustereiden kehittämisessä
ja Arctic Smartness -yhteistyössä”,
sanoo maakuntajohtaja Mika Riipi.
Hänen mukaansa päämäärätietoisuus ja kova työ yhteisten tavoitteiden eteen ovat johtaneet
näkyviin tuloksiin. Lukuisien lappilaisten toimijoiden tuki ja auttamishaluinen asenne ovat luoneet pohjan voimakkaammalle
kehitykselle. ”Uskomme, että
tulevaisuudessa saavutamme
yhdessä vielä merkittävämpiä
tuloksia”, toteaa Riipi.

”

Lapin liitto on kiitollinen alueellisista
kumppaneista ja asiantuntijoista,
jotka ovat mukana klustereiden
kehittämisessä ja Arctic Smartness
-yhteistyössä. Päämäärätietoisuus
ja kova työ yhteisten tavoitteiden
eteen ovat johtaneet näkyviin
tuloksiin. Lukuisien lappilaisten
toimijoiden tuki ja auttamishaluinen
asenne ovat luoneet pohjan
voimakkaammalle kehitykselle.
Uskomme, että tulevaisuudessa
saavutamme yhdessä vielä
merkittävämpiä tuloksia."
– Mika Riipi, Lapin maakuntajohtaja
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Koulutus
Arktinen teollisuus
ja kiertotalous
-klusterissa

Arktinen teollisuus
ja kiertotalous -klusteri
Lapissa on jo vuosia aktiivisesti ja järjestelmällisesti kehitetty kestävää teollisuutta ja kiertotaloutta.
Johtava toimijana tässä työssä on Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusteri, joka on tärkein klusteri
Lapin teollisuuden kehittämisessä.

A

– Thomas Lämmer-Gamp, johtaja,
European Secretariat of Cluster Analysis (ESCA)
käyttöön koko Suomessa. Eräs tiekartan
keskeisistä aloitteista on Kemi-Tornion
kiertotalouden innovaatioalusta, jonka ideana on luoda yrityksille työkaluja
avoimen, toimialojen välisen sekä verkostopohjaisen yhteistyön kautta. Innovaatioalustalla pyritään tehostamaan teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirtojen käyttöä.
Kesäkuussa 2017 Sitra päätti perustaa
kansallisen kierto- ja biotalouskeskuksen
Kemiin. Keskus tuo alueelle uutta pontta
aihepiiriin liittyvälle kunnianhimoiselle ja
päämäärätietoiselle työlle. Kierto- ja biotalouskeskus kokoaa yhteen asiantuntijoita, jotka vastaavat yritysmaailmasta
kumpuaviin kiertotalouden haasteisiin
viime vuosina rakennettua verkostomallia hyödyntäen.
ESCA:n suorittama hopeiseen klusterimerkkiin vaadittava arviointi vahvisti, että Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusterilla on toiminnassaan vahva
dynamiikka. Arviointi tehtiin yhdessä
Lämmer-Gampin kanssa syyskuussa 2017.
Klusterin strategia suuntautuu yhä vahvasti yrityskehittämiseen, mikä ei ole
tyypillistä vastaavanlaisissa klustereissa.
Lapin tapauksessa strategia on kuitenkin
järkevä, sillä vaikka Lapissa on vain muutama akateeminen toimija, alueella on silti useita varteenotettavia yrityksiä, jotka

voivat lähteä viemään asiaa eteenpäin.
”Klusterin vahvat strategiset suuntaviivat
kuten kumppanuuksien löytäminen, osallistujien välinen kokemustenvaihto sekä
ulkoisten kumppaneiden kanssa verkostoituminen lieventävät alueen heikkouksia kuten yhteistyön puutetta erityisesti
innovatiivisten pk-yritysten keskuudessa”,
Lämmer-Gamp selittää.
“Klusteriin liittymisen myötä olemme
voineet olla helpommin yhteydessä päätöksentekijöihin ja vaikuttaa toimintaympäristöömme”, sanoo Mika Alasuutari,
Palsatech Oy:n toimitusjohtaja. Alasuutarin mukaan yrittäjän näkökulma kehittämiseen on yleensä hyvin käytännönläheinen. Tämä lähestymistapa voi tuoda
uusia näkökulmia myös klusterityöhön.
”Mielestämme tällainen verkostoituminen on äärimmäisen tärkeä osa yrityksen
toimintaa ja toimintaympäristön kehittämistä”, sanoo Alasuutari.
Yritysten kehittämiseen keskittyminen on järkevä strateginen valinta Arktisen
teollisuuden ja kiertotalouden klusterissa.
”Tämä tarjoaa mahdollisuuden poimia hedelmät alimmilta oksilta vakuuttaaksemme erityisesti yritykset kiertotalouden
potentiaalista”, sanoo Lämmer-Gamp.
Klusteriorganisaatio tukee samankaltaisia toimia myös ”Arktisen bisnes-

konseptin” alla. Lapin liitto ja Suomen valtio rahoittavat tätä kolmevuotista ohjelmaa Euroopan aluekehitysrahaston avulla.
Arktinen bisneskonsepti perustuu huolella
kehitettyyn strategiaan, joka pyrkii rohkaisemaan yritysten välistä yhteistyötä
ja edistämään innovaatiotoimintaa eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.
Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi järjestetään säännöllisesti yritysvierailuja muille
eurooppalaisille kiertotalouden alueille ja
ollaan mukana erilaisissa innovatiivisissa
TKI-projekteissa.
“Lapin Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri on hyvä esimerkki siitä,
miten älykkään erikoistumisen strategiat
muuntautuvat klustereiden ja klusteriorganisaatioiden kautta konkreettiseksi
yritys- ja tutkimustoiminnaksi, joka taas
edistää aluetalouden kehitystä”, lisää
Lämmer-Gamp.
Pohjautuu osittain ESCA:n johtaja
Thomas Lämmer-Gampin haastatteluun.

LISÄTIETOJA
Klusterijohtaja Kari Poikela
kari.poikela@digipolis.fi
+358 50 435 8283

H

orisontti 2020 on EU:n
suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma,
joka on toiminnassa vuosina 2014–2020. Sen päämääränä
on taata, että EU:ssa tuotetaan
maailmanluokan tiedettä, vähennetään esteitä innovaatioiden
tieltä sekä edesautetaan julkisen
ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Arktinen teollisuus ja
kiertotalous -klusterin kumppanit, GTK ja Luke ovat muodostaneet menestyksekkäitä yhteistyökumppanuuksia Horisontti 2020
-ohjelman puitteissa.
GTK on aktiivinen osapuoli
Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterissa, erityisesti
kaivosteollisuuden alaklusterissa.
Vuoden 2017 Horisontti 2020
-ohjelman hankehaussa syntyi
klusteriyhteistyön tuloksena
kaksi hanketta, jotka toteutetaan vuosina 2017–2020. “Mining
and Metallurgy Regions of EU”
(MIREU) -hankkeessa perustetaan koko Euroopan laajuinen
verkosto alueista, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita mineraalien raaka-ainetuotannossa.

”

Kaksivuotinen kokemus
Arctic Smartness -yhteisöstä
on perusteellisesti muuttanut
työtäni ja asenteitani alueyhteistyötä ja kansainvälistymistä
kohtaan.”
– Kari Mäkitalo, erikoistutkija,
Luonnonvarakeskus (Luke), Rovaniemi

Sen lisäksi, että GTK koordinoi
MIREU-hanketta, Lapin liitto ja
Lapin yliopisto ovat mukana kokoonpanossa merkittävinä hankepartnereina. GTK osallistuu
myös toiseen Horisontti 2020
-hankkeeseen (”Minland”), joka
keskittyy kaivosteollisuuteen liittyviin maankäyttöasioihin.
Arctic Smartness -klustereiden tuen ja yhteyksien avulla toinen aktiivinen arktisen teollisuuden partneri Luke pääsi vuonna
2017 ensimmäisenä lappilaisena
instituutiona mukaan Horisontti
2020 -hankkeeseen (ROSEWOOD,
European Network of Regions on
Sustainable Wood Mobilization).
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”Kaksivuotinen kokemus Arctic
Smartness -yhteisöstä on perusteellisesti muuttanut työtäni ja asenteitani alueyhteistyötä ja kansainvälistymistä
kohtaan”, sanoo Kari Mäkitalo,
erikoistutkija Lukesta.
Kaikki nämä eurooppalaiset
kumppanuushankkeet tulevat
hyötymään meneillään olevasta vahvasta Arctic Smartness
-yhteistyöstä Lapissa.

KLUSTERIN MUU
EUROOPPALAINEN
TOIMINTA
MSP-REFRAM (4 työpajaa v. 2015–2016) MSPREFRAM (Multi-Stakeholder Platform for a Secure
Supply of Refractory Metals in Europe) on nyt
käytettävissä. Projektin päätavoite on ollut vastata
haasteisiin luomalla toimijoille yhteinen alusta, jolla
määritetään tulenkestävien metallien arvoketju,
ja tunnistaa tämän arvoketjun innovaatiopotentiaali,
tukien eurooppalaista raaka-aineisiin liittyvää
innovaatiokumppanuutta (EIP on Raw Materials).
SCRREEN (1 työpaja v. 2017, jatkoa tulossa)
SCRREEN (Solutions for Critical Raw Materials
– a European Expert Network) -hankkeen
tavoitteena on luoda kriittisten raaka-aineiden
pysyvä asiantuntijaverkosto. Hankkeen toimenpiteet
keskittyvät kriittisten raaka-aineiden kolmeen
luokkaan: ensisijaisiin varantoihin, toissijaisiin
varantoihin (kierrätys ja talteenotto) sekä parhaisiin
vaihtoehtoihin korvaaviksi materiaaleiksi ja
prosesseiksi.

R ES SA

ARKTISEN TEOLLISUUDEN EKOSYSTEEMI
•
•
•
•

Arktisen teollisuuden ekosysteemi
on ainutlaatuinen innovaatioalusta
ja toimintaympäristö.
Kemi-Tornio -alueelle voimakkaasti keskittynyt
prosessiteollisuus etsii aktiivisesti uusia,
eko-innovatiivisia tapoja uudistaa prosessejaan.
Teollisuuden sivuvirtojen käsittely ja prosessien
optimointi ovat ensisijaisia kysymyksiä Kemi-Tornio
-alueella.
Kemi-Tornion suurteollisuuden sivutuotteita ja
jäämiä kertyy vuosittain yhteensä 1,7 milj. tonnia.

•
•
•

Rovaniemi on Lapin hallinnollinen keskus
ja tärkeä Suomen kaivosteollisuuden
aluehallinnollinen keskus.
Kaivosteollisuutta harjoitetaan
joka puolella Lappia.
Eri luonnonvaroja hyödyntävien toimialojen yhteiselolla on Lapissa jo pitkät
perinteet ja se on sujunut sopuisissa
merkeissä.

Tuotantopaikat

Kaivosteollisuus

Rakenteilla olevat
Suunnitellut investoinnit
Maailmanluokan
tutkimushankkeet

Rovaniemi,
Lapin hallinnollinen
keskus
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”

Lapin Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden
klusteri on hyvä esimerkki siitä, miten älykkään
erikoistumisen strategiat muuntautuvat
klustereiden ja klusteriorganisaatioiden kautta
konkreettiseksi yritys- ja tutkimustoiminnaksi, joka
taas edistää aluetalouden kehitystä."

Horisontti 2020 -hankkeiden
aktiiviset kumppanuudet

Pro s e s s

rktinen teollisuus ja kiertotalous -klusteri yhdistää prosessi- ja kaivosteollisuusyritykset, teollisuutta palvelevat pk-yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja alueviranomaiset samaan yhteistyöverkostoon.
Lapin toimijoiden yhteinen päämäärä on
olla edelläkävijä luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä sekä kestävässä
teollisuus- ja kiertotaloustoiminnassa.
Meneillään oleva työ kestävän teollisen
jalostustoiminnan puolesta on huomioitu
kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla.
Järjestelmällinen klusterin kehittäminen
alkoi vuonna 2014, kun Lappi valittiin klusterialoitteen mallialueeksi yhdessä kuuden
muun alueen kanssa. Lappi on pystynyt
innovatiivisesti hyödyntämään klusterikehittämisessä alueen luonnollisia voimavaroja. Malliesimerkiksi valinta on johtanut vahvaan, yhä jatkuvaan yhteistyöhön
ESCA:n (European Secretariat of Cluster
Analysis) kanssa.
Tämän aluekehitysorganisaatio
Digipolis Oy:n johtaman klusterin vakiintumisen myötä Lappi on alueena ottanut
merkittävän askeleen kiertotalouteen
liittyvien toimien kehittämisessä ja vahvistamisessa. ”ESCA:n huhtikuussa 2016
tekemä klusterin ja klusteriorganisaatioiden tarkastelu osoitti, että klusteri on
aktiivinen, osittain jopa aktiivisempi kuin
muilla samankaltaisilla alueilla toimivat
klusterit siitä huolimatta, että klusteriorganisaatio on suhteellisen nuori”, sanoo
Thomas Lämmer-Gamp ESCA:sta.
Sitra julkaisi kansallisen kiertotalouden tiekartan (2016) vuosille 2016–2025.
Tiekarttaan on kerätty parhaat kansalliset
pilotit, ideat ja käytännöt kiertotalouden
saralla. Sitra on asettanut tavoitteeksi
löytää parhaat toimintamallit ja saada ne

Kuva: Lapin materiaalipankki | VisitSeaLapland

KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT
KAHDESSA KOULUTUSOHJELMASSA.
Koulutusohjelmien tavoitteena on työskennellä
autenttisen asiakkaan kanssa teollisia sivuvirtoja
koskevissa projekteissa. Oppilas tutustuu
tuotantoteknologiseen TKI-tapaukseen, jonka
asiakasyritys hänelle osoittaa. Oppilaat ratkaisevat
asiakkaiden tutkimusongelmia projektiryhmissä
Lapin ammattikorkeakoulun kehittämisympäristöjä
hyödyntäen. Iso osa oppimisprosessista on
toimia TKI-yksikön standardien mukaisesti
projektihallinnassa ja viestinnässä yhdessä
asiakasyrityksen kanssa. Opintomoduulit olivat
ja ovat jatkossakin todellisia käytännön tapauksia.

Tornio
Kemi

li s u
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Ruoka ja energia

M

aaseutuklusterin toiminnan yhtenä painopisteenä on ollut
tiivistää kehittäjien
rivejä klusterin teemojen ympärillä. Tämän vuoksi klusterissa onkin laadittu laajassa yhteistyössä
kolme ohjelmaa: Lapin Arktisen
biotalouden kehittämisohjelma,
Lapin elintarvikeohjelma sekä
Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma. Ohjelmien sisällöt
on kerätty sadoissa erilaisissa
työpajoissa, tapaamisissa ja tapahtumissa ympäri Lappia. Mukana on ollut satoja henkilöitä
kymmenistä eri organisaatioista,

yrityksistä ja oppilaitoksista, joten
asiantuntemus on ollut taattu ja
näkökulmat ohjelmien sisältöjen
laatimisessa laajat. Ohjelmat on
julkaistu sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa ohjelmien
päivittämisen.
Ohjelmissa on kuvattu tiiviisti biotalouden eri teemojen
(elintarvikkeet ja luonnontuotteet,
hajautettu energiantuotanto, sininen biotalous ja puurakentaminen) nykytilanne Lapissa, visio
vuoteen 2025 sekä tarvittavat toimenpiteet vision saavuttamiseksi.
Lapin elintarvikeohjelman visiona on saavuttaa 30 % omavarai-

VISIO 2025 - 10 energiaomavaraista kylää / asumiskeskusta

Maaseudulla visioidaan isosti,
mutta jalat maassa

Yrittäjyys

Investoinnit

Osaaminen

Raaka-aineiden
hankinta alueelta

Paikallinen
energianjalostus

Käyttö paikallissa
kohteissa

Muiden elinkeinojen
sivuvirrat, Metsä- ja
peltobiomassat

Lämpö, Sähkö,
Liikennepolttoaineet

Maatilat, Ajoneuvot,
Kiinteistöt

Maaseudun nykytila voi näyttää Lapista katsottuna masentavalta, mutta Euroopasta katsoen Lappi
10 kylää
8 milj. €

kehittymisestä. Asumme luonnon oman aarreaitan keskellä.

Y

hdistämällä lappilaisten eri sektorien toimijoiden osaamista
meillä on tietoa ja taitoa kehittää jo ennestään laadukkaat
tuotteet ja palvelut maailman
luokan menestystarinoiksi. Meidän täytyy
vain rytistää mielikuvamme kuihtuvasta
maaseudusta ja piirtää eteemme kuva
uudesta, älykkäästi erikoistuneesta ja
elävästä mahdollisuuksien maaseudusta.
Arktinen älykäs maaseutuverkosto
-klusteri eli Maaseutuklusteri pyrkii toimillaan osoittamaan ihmisille maaseudun
elinkeinollisen potentiaalin sekä estämään maaseudun pääomien pakoa. Yksi
konkreettinen esimerkki pääomapakojen
vaikutuksista aluetalouteen on nähtävissä kuvassa 1. Vaikka Lapin maaseudulla
on olemassa valtavat luonnonrikkaudet,
emme hyödynnä niitä tällä hetkellä tarpeeksi tehokkaasti ja kestävästi. Lapin
maaseutu ei suinkaan ole syrjässä kaikesta, vaan päinvastoin keskellä mielettömiä

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

raaka-ainevarantoja, mikä takaa lähes rajattomat käyttömahdollisuudet kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Silti tällä
hetkellä lappilaiset kylät ostavat energiaa
ja elintarvikkeita Lapin ulkopuolelta vuosittain miljoonilla euroilla. Tekemiemme
tutkimusten mukaan kylien ostovoimasta
lähes 50 % kuluu energia- ja elintarvikehankintoihin. Kaikki nämä eurot pakenevat
alueelta, Lapista ja jopa Suomesta, vaikka iso osa energiasta ja elintarvikkeista
voitaisiin tuottaa paikallisesti kestävästi
ja kannattavasti. Onneksi voimme ajattelu- ja toimintatapojamme muuttamalla vaikuttaa tähän. Näin saamme eurot
säilymään alueella, jolloin ne tuovat hyötyä kaikille alueen asukeille aluetalouden
piristymisen muodossa.
Maaseutuklusterin tavoitteena on
katkaista lappilaisen maaseudun pääomien
pako luomalla perinteisen yrittäjyyden
rinnalle täysin uudenlaista liiketoimintaa
elintarvikkeiden ja hajautetun energian-

Hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset
Esimerkki: hankintojen vaikutukset
aluetalouteen yhden kunnan alueella
Tarjouspyyntö energiapuusta →
valittiin venäläinen toimittaja
“Säästöä” noin 9 000€ / vuosi
Menetykset: 6-9 työpaikkaa,
veroja 312 000€,
korjuutuki 210 000€ ...

=kaikkiaan menetykset
aluetaloudelle noin 648 000€ / vuosi!
Kuva 1. Hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset
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ARKTINEN
Biotalous

tuotannon toimialoille. Maaseutuklusterin toimissa tavoitellaan maaseudun
raaka-aineiden jalostusarvon paikallista
kasvua, jolloin pääomia saadaan jäämään
raaka-aineiden omistajille yhä enemmän.

talouskasvua ja pääomat jäävät alueelle.
Pääomien jääminen alueelle luo työpaikkoja, mikä taas luo hyvinvointia ihmisille.
Työllistymismahdollisuuksien ja rikkaan
luonnon ansiosta Lapin maaseutu näyttäytyy myös mielKun saamme pääomapaon rattaat
lyttävänä paikkana asua ja
pysähtymään ja kehityksen kelkan
elää, mikä taas
kääntymään toiseen suuntaan,
houkuttelee erikertautuvat hyödyt alueen sisällä.
tyisesti nuoria
paluumuuttajia
Klusterin kaikki toimet keskittyvät sii- ja uusia asukkaita Lappiin. Tarvitsemme
hen, että valittujen toimialojen elinkeinot nuoria, innovatiivisia yrittäjiä elävöittäkehittyvät. Klusteriin on luotu toiminta- mään paikallista elinkeinoelämää muun
tapa, jossa olemassa olevien yrittäjien muassa uudenlaisten yritysten muodosongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja sa. Näin siis syntyy positiivinen kierre,
sekä synnytetään toimialalle uusia yrittäjiä. jolla on valtava vaikutus koko Lapin maaTyöväline tähän on osaamisen kehittämi- seudun tulevaisuuteen.
nen, joka käsittää niin koulutuksen, tutkiTule mukaan synnyttämään pomuksen kuin yrittäjien tarvitseman neu- sitiivinen kierre yhdessä tekemällä!
vonnan. Tarvitsemme kaiken aikaa uutta Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klustetutkimustietoa ja uusia tekeviä käsiä, jot- ri eli Maaseutuklusteri tekee kaiken aikaa
ta yrittäminen Lapissa olisi kannattavaa. hartiavoimin töitä lappilaisen maaseudun
Aluekehittämisen työvälineet toimivat lii- elinvoimaisuuden puolesta. Meillä kaikilketoiminnan ja osaamisen kehittämisen la on vastuu tulevaisuuden Lapista, joten
resursseina. Esimerkiksi erilaisten hank- kaikkia tarvitaan mukaan Maaseutukluskeiden avulla voimme tarttua yrittäjien ja terin toimintaan - ei muuta kuin tehemä
osaamisen kehittämisen kohtaamiin haas- pois yhessä!
teisiin, jakaa tietoa tehokkaasti eteenpäin
ja vaikuttaa päättäjiimme. Maaseutuklusterin eri osa-alueiden toiminnan tuloksena syntyy elinkeinovetoinen klusteri, joka
tunnistaa elinkeinoelämän kehittymisen
pullonkauloja ja ratkaisee niitä laajassa
yhteistyöverkostossa, ja lopulta pysäyttää yhteisvoimin maaseutua vaivaavan LISÄTIETOJA
Klusterijohtaja Johannes Vallivaara
pääomapaon.
Kun saamme pääomapaon rattaat johannes.vallivaara@proagria.fi
pysähtymään ja kehityksen kelkan käänty- +358 40 684 5741
mään toiseen suuntaan, kertautuvat hyö- Varajohtaja Tanja Häyrynen
dyt alueen sisällä. Alueelle kehittyneen tanja.hayrynen@lapinliitto.fi
uudenlaisen yrittäjyyden avulla syntyy +358 40 704 3130

”

Energiaomavaraisuus

Maito
Maito, jukurtti,
rahka, jäätelö,
erikoistuotteet

Naudan
liha

Avomaan
kasvikset

Jauheliha,
paisti,
erikoistuotteet

Mansikka,
peruna, sipuli,
porkkana,
kaali

100 kylää
80 milj. €

Poro

Arvokalat,
talouskala,
viljellyt kalat,
kalamassa,
filee jne.

Lammas

Poroa
nautitaan
Lapissa,
kuutiot,
alkuperäisnimisuoja

Luksustuotteita
ja lisäarvoa
lappilaisesta
lampaasta

21,4 milj. €

Väinönputki,
ruusujuuri,
siankärsämö,
piharatamo,
nokkonen,
pakuri, mahla,
vuorenkilpi,
marjat

Jalostus

Keskuskeittiö / Suoramyynti / Matkailu / Tukku
64 milj. €

Luonnontuotteet

Raaka
-aine

Jalostus

6,46 milj. €

Lapin elintarvikeohjelman jalkautus

ja hopeinen sertifikaatti klusterianalyysista

R

Kala

miljoonaa 2025

Raaka-aine

suusaste Lapissa raaka-aineista
valmistettujen elintarvikkeiden
osalta vuoteen 2025 mennessä.
Ohjelmassa korostetaan toimenpiteinä mm. jatkojalostamista,
markkinointia, viestintää sekä
osaamisen kehittämistä. Lisäksi
ohjelmassa esitellään Elintarviketalo-konsepti, joka kokoaa yrittäjät saman katon alle hyödyntämään yhteisiä konekantoja ja
tarjoamaan yhdessä tuotteita

Elinvoimaisuuden kehittyminen

nähdään aarreaittana. Maaseudun elämisen edellytykset ovat riippuvaisia elinkeinotoiminnan

100 +

OMAVARAISUUS 30% TUOTETAAN LAPISSA

? milj. €

Matkailu / Vienti

? milj. €

mm. keskuskeittiöille, matkailuun ja muille asiakkaille.
Energiaohjelmassa visiona
on saada Lappiin syntymään 10
energiaomavaraista kylää vuoteen
2025 mennessä kylissä tapahtuvan paikallisia raaka-aineita hyödyntävän hajautetun energiantuotannon kautta. Ohjelmassa
esitellään muun muassa erilaisia uusia rahoitusmalleja sekä
vaativien lupaprosessien paketoimista palveluiksi.

? milj. €

? milj. €

Ohjelmat eivät jää pelkiksi papereiksi pölyttymään hyllyyn, vaan
niitä tullaan käyttämään aktiivisesti tulevassa kehittämistyössä.
Ohjelmia voivat hyödyntää myös
yrittäjät poimimalla sieltä kehittämismahdollisuuksia omaan
toimintaansa sekä oppilaitosten
edustajat, jotka näkevät ohjelmista esimerkiksi ajantasaiset
koulutusmahdollisuudet uusia
toimijoita kasvattaessaan.

REKO
LÄHIRUOKARENKAAT

ovaniemellä on kääritty
hihat ja ryhdytty tuumasta toimeen Lapin elintarvikeohjelman toimeenpanossa. Toukokuussa lanseerattiin
Rovaniemen REKO-lähiruokarengas, jonka tarkoituksena on tarjota paikallisille elintarvikkeiden ja
luonnontuotteiden tuottajille uusi
suoramyyntikanava, jossa tuotteet vaihtavat omistajaa sähköisten ennakkotilausten perusteella
ilman välikäsiä. REKO-rengas toimii tällä hetkellä Facebook-ryhmänä, jossa on lokakuussa 2017
noin 2800 kuluttajajäsentä ja n.
40 tuottajaa. Tilaukset tehdään
noin kahden viikon välein per-

jantaina pidettävän jakelupäivän
tapahtumassa tai rekorder-tilausalustalla kirjautumisen jälkeen,
joten toiminnassa voi olla mukana ilman Facebook-ryhmään
liittymistä. REKO-renkaita on
Lapissa kaikkiaan 5: Rovaniemen,
Ranuan, Enontekiön, Meri-Lapin
sekä uusimpana Kittilän REKO:t.
Maaseutuklusterin toiminta
on saanut viimeisen vuoden aikana runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä.Klusterille myönnettiin
11.10.2017 klusteriarvioinnissa
hopeinen merkki tunnustuksena
ansiokkaasta klusteritoiminnan
kehittämisestä. Klusteri on ottanut tarvittavia askeleita kohti

Ä N KU
K LU ST E R I PÄ H K IN

aitoa yrittäjälähtöisyyttä ja saanut alulle tärkeitä toimenpiteitä
Lapin maaseudun kehittämiseksi.
Tämä toiminta on tunnistettu
paitsi muualla Suomessa myös
ympäri maailmaa. Maaseutuklusterin avainhenkilöitä pyydetäänkin säännöllisesti puhumaan
erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin kertomaan toiminnastaan.
Esimerkiksi Virossa järjestetyssä
seminaarissa maaseutuklusteri sai
loistaa parrasvaloissa julkisessa
keskustelutilaisuudessa, jossa
esille nousikin ehdotus tehdä
maaseutuklusterin toiminnasta vientivaltti, jota levitettäisiin
ympäri maailmaa.

Lapissa
Lue lisää
REKOrenkaista:

• 7 REKO-rengasta
• Toteuttaa Lapin elintarvikeohjelmaa
• Jäseniä kaikissa Lapin REKO-renkaissa yhteensä
noin 6000, mukana noin 100 tuottajaa
• REKO on sähköisesti toimiva yksinkertaistettu
suoramyyntikanava tuottajalta kuluttajalle
• Hyvä kanava testata uusia tuotteita ja saada
suora palaute kuluttajilta

O R ES SA

ARKTINEN ÄLYKÄS MAASEUTUVERKOSTO
-KLUSTERI ELI MAASEUTUKLUSTERI
•
•
•

Tavoitteena estää maaseudun pääomapakoa ja
osoittaa ihmisille, että maaseudulla on hyvät
mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan.
Keskittyy elintarvikkeiden jalostuksen
ja hajautetun uusiutuvan energian
tuotannon kehittämiseen.
Koostuu toisiaan tukevista osakokonaisuuksista:
yrittäjyyden, osaamisen ja aluekehittämisen
kokonaisuuksista.

•

•

•

100 yrittäjän ja 200 kehittäjän verkosto:
kuntia, rahoittajia, politikkoja, hankkeita,
tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia
ja yritysneuvojia.
Toimialakohtainen keskitetty tieto
elintarvikkeiden jalostuksen ja hajautetun
energiantuotannon osalta.
Koordinoi kansainvälistä kehittämisja hanketoimintaa.

ARCTIC SMARTNESS

.
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Peligrafiikka apuna oppimisessa
ja tuotekehityksessä
Lapin ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan laboratorio pLAB
kehittää oppimis- ja virtuaaliympäristöjä peliteknologiaa hyödyntäen.

K
Laboratoriotyöntekijä tutkii keraamista elektroniikkasubstraattia käänteisellä tutkimusmikroskoopilla.

Arktiset kehittämisympäristöt
tuottavat palveluita alueen yrityksille
Lapissa on perinteisesti arvostettu kehittämisympäristöjen ja siellä työskentelevien asiantuntijoiden merkitystä alueen
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle (TKI), minkä vuoksi niihin on myös investoitu paljon. Kehittämisympäristöt
ovat oppimis- ja innovaatio käyttöön tarkoitettua fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratoriota, studioita,
pajoja tai simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita, palveluita ja osaamista voidaan edelleen kehittää.

L

apissa toimii noin kymmenen
TKI-organisaatiota, joiden hallinnassa on noin viisikymmentä
erilaista kehittämisympäristöä.
Tällä hetkellä lappilaiset TKIorganisaatiot toimivat erillisinä toimijoina,
omistajaorganisaatioidensa tavoitteiden
ja strategisten päämäärien mukaisesti.
Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri
aloitti toimintansa syksyllä 2015 kartoittamalla lappilaisen TKI-kentän ja siellä sijaitsevat kehittämisympäristöt. Arktiset
kehittämisympäristöt -klusterin tavoitteena onkin koota Lapissa erillään toimivat TKI-ympäristöt ja asiantuntijapalvelut alueen elinkeinoelämää palvelevaksi
yhtenäiseksi toimijaksi, joka mahdollistaa
elinkeinoelämän kehittymisen, yritysten investoinnit tuotekehitykseen sekä
kansainvälistymisen.
Esimerkiksi aloittavilta ja pieniltä
yrityksiltä puuttuvat usein kontaktit tutkimusmaailmaan ja heillä on usein liiketoimintaansa liittyviä kehitystarpeita,
mutta ei resursseja viedä asioita eteenpäin.
Klusterin tehtävänä on koota lappilaiset
TKI-palvelut yhteen perustamalla Lapin
maakunnallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä, jossa yli organisaatiorajojen kohdennetaan tutkimustoimintaa elinkeinoelämän
tarpeiden mukaisesti. Osaamiskeskukselle
luodaan yhteinen tutkimusstrategia, joka
vahvistaa maakunnan arktista tutkimusta
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Aika kohti
markkinoita

+10

Huipputason
tutkimus
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Teollisuuden ja
liike-elämän yhteistyö

Teollisuuden
johtoasema

Teollisuusyhteistyö

5
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Arktiset
kehittämisympäristöt
-klusterin tavoitteet

Tuotteiden ja palveluiden
kehittäminen ja testaus

Yhteiskunnalliset
haasteet

Huipputason tiede

TRL

6

Start-up
Skaalautuvuus
COSME
PK-instrumentti
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SPIRE
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Teknologisten valmiustasojen (TRL) tunnistamiseen perustuvan yhteisen palvelumallin avulla
syntyneitä ideoita ja konsepteja testataan piloteilla, joista konkreettiset tulokset tarjoillaan
yrityksille ja sidosryhmien liiketoimintaan ja tuotantoprosesseihin hyödynnettäväksi.

ja tutkimusstrategiaa ja joka samalla
mahdollistaa erillisten tutkimuslaitosten mandaatit ja roolit toimia yhdessä.
Uudessa toimintamallissa kehitetään lappilaiseen tutkimustoimintaan perustuva
innovaatioekosysteemi. Innovaatioekosysteemin yksi keskeisistä tehtävistä on
tutkimukseen ja siitä sovellettuun kehitystoimintaan (sovellettu tutkimus) pohjautuvan Lapin maakunnallisen innovaatiosyklin kehittäminen ja hallinta. Lisäksi
innovaatioekosysteemin sisällä tunnistetaan teknologiset vaatimustasot (TRL) ja
tasojen kypsyysasteen kehitys.
Teknologisten valmiustasojen (TRL)
tunnistamiseen perustuvan yhteisen pal-

velumallin avulla syntyneitä ideoita ja
konsepteja testataan piloteilla. Pilottien
konkreettiset tulokset tarjoillaan yritysten
ja sidosryhmien liiketoiminnan ja tuotantoprosessien hyödynnettäväksi. Lisäresursseja maakunnan kehittämiseen voidaan
hankkia kansainvälisen yhteistyön avulla.
Verkostoitumalla muiden eurooppalaisten osaamiskeskittymien kanssa voidaan
erityisesti tutkimuksen kärkialoilla tehdä
yhteistyötä sekä suunnitella uusia hankealoitteita ja konsortioita. Lopullisena
tavoitteena on tällä tavoin tukea Lapin
elinkeinoelämää kehittämään uusia tuotteita ja viemään niitä markkinoille korkeatasoista tutkimusta apuna käyttäen.

• Lapin TKI-toiminnan vahvistaminen
• Ydinosaamisen tunnistaminen
ja osaamisen painopisteiden
hallitseminen
• Yhteisten palvelumallien
kehittäminen

KaiVi
traileri

•

•
•
•
•

LISÄTIETOJA
Klusterijohtaja Raimo Pyyny
raimo.pyyny@lapinamk.fi
+358 40 555 8065

kyläyhdistysten kanssa visualisoimalla erilaisia vaihtoehtoja.
Rauhalan mukaan peligrafiikkaa
voidaan tulevaisuudessa käyttää
myös elinkeinojen yhteensovittamisessa, visualisoimalla esimerkiksi kaivoksen vaikutuksia
matkailukeskuksen ympäristöön.
pLAB on luonut 3D-visualisoinnin suunnitelluista tutkimusrakennuksista yhteistyössä
Sveitsissä sijaitsevan CERN-tutkimuskeskuksen kanssa. Visualisoinnin avulla voidaan esimerkiksi pohtia alueen asukkaiden

kanssa rakennusten vaikutusta
maisemaan ja kouluttaa tutkimuslaitoksen työntekijöitä jo
ennakkoon. HiLumi3D-nimellä
kulkevan sovelluksen voi kuka
tahansa ladata puhelimensa
sovelluskaupasta.
Laboratorion kehittäminen
aloitettiin jo vuonna 2001 Euroopan aluekehitysrahoituksella, ja
tänä päivänä pLAB on kansainvälinen toimija, joka luo korkeatasoisia peliympäristöjä eri teollisuuden alojen käyttöön. Laboratorio
pyörii 90 prosenttisesti hanke-

•

pLab
esittely

VirtualForest
traileri

Ä N KU
K LU ST E R I PÄ H K IN

• Arktisten klustereiden välisen
yhteistyön vahvistaminen
• Kansainvälisen rahoituksen
ja osaamisen lisääminen

Virtuaalisessa puunkaatopelissä pelaaja voi kokeilla metsänhakkuun perusteita
virtuaalitodellisuudessa. Peli luotiin Äkräs-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä
nuorten tietoa metsätoimialasta. Äkräs on EU-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan
yhdessä Lapin AMK:n ja Suomen 4H-yhdistyksen kanssa.

3D-mallinnettu
ja renderöity ilves.
Tekijä: Sanni
Mustonen.

rahoituksella ja
työllistää noin
20 henkeä IT- ja
pelialan osaajista graafisiin
suunnittelijoihin.
Lisäksi opiskelijat
pääsevät kehittämään
ammattitaitoaan laboratoriossa osallistumalla erilaisiin hankkeisiin.

Tutustu tarkemmin pLabin virtuaalisiin oppimisympäristöihin netissä:

• Lisäarvon tuottaminen verkostossa
toimiville muille organisaatioille

Soveltava tutkimus
4

• Lisäarvon tuottaminen Lapin
elinkeinoelämälle, yritysten
kilpailukyvyn parantaminen ja
uusien yritysten syntyminen.

oulutuksessa peliteknologian avulla voidaan
luoda todentuntuisia
tilanteita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja
turvallisen oppimisen. Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty jo
vuosia esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksessa, ja vuoden 2017
lopulla ilmestyvä KaiVi mahdollistaa myös kaivosalan koulutuksen virtuaaliympäristössä. KaiVi
on pelillinen oppimisympäristö,
jossa pelaajat työskentelevät todellisuutta vastaavissa työtehtävissä fiktiivisellä kaivoksella.
Esimerkiksi työnjohtajana pelaajan tehtävä on saada kaivos
toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja ratkaista eteen tulevia ongelmatilanteita. Jokaisen
vuoron loputtua pelaaja saa pisteitä sen mukaan, miten hän on
onnistunut. Tällä hetkellä peli
on tarkoitettu alan opiskelijoille,
mutta tulevaisuudessa se on mahdollista saada myös kaivosten
käyttöön työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden koulutusta varten.
pLAB tarjoaa myös tuotekehityspalveluja yrityksille. ”Tuotekehityksessä peligrafiikka mahdollistaa reaaliaikaisen osallistavan
suunnittelun”, kertoo koordinaattori Pertti Rauhala. Lapin AMK:n
kehittämä VirtualForest on peliteknologiaa ja paikkatietoa yhdistävä ohjelma metsäsuunnittelun
tueksi. Ohjelmasta metsäsuunnittelija näkee heti millainen vaikutus hakkuilla olisi maisemaan
eri aikaväleillä. VirtualForestin
avulla voidaan myös suunnitella hakkuita yhdessä esimerkiksi

Metsäpelit

O R ES SA

Arctic Steel and Mining – materiaali- ja
tuotantotekniikan tutkimus ja testaus,
esim. ruostumaton teräs ja ultralujat
rakenne-, kulutus- ja suojausteräkset
ENVI – Terveys- ja sosiaalialan virtuaalinen
oppimisympäristö
Luonnonvarakeskus – laboratorio-,
ympäristö-, ruoka- ja alkutuotannon tutkimus
SINCO – palvelumuotoilun laitos
SKY – hoitotyön simulaatioja kehittämisympäristö
Audiovisuaalisen tuotannon tutkimusja testistudio

•
•
•
•

•

Arktiset tutkimus-, kehittämisja innovaatiopalvelut Lapissa
50 modernia kehittämisympäristöä
Yli 750 asiantuntijaa
Monitieteelliset tutkimusyhteisöt Lapin
yliopistosta, Lapin AMK:sta, Lukesta,
GTK:sta, Ammattiopisto Lappiasta
ja Lapin ammattiopistosta
Artic Power – arktisten olosuhteiden
osaamiskeskittymä

ARCTIC SMARTNESS
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Luonnonmukaisia älytekstiilejä Lapista

F

Palvelumuotoilu

Taianomaisia safariretkiä ja muita ikimuistoisia lomaaktiviteetteja. Paikalliset lappilaiset matkailualan yritykset
tarjoavat korkalaatuisia palvelumuotoiltuja elämyskonsepteja jokaiselle vuodenajalle. Kuva: Lapland Safaris

uture Bio-Arctic Design
(F.BAD) eli luonnonmukaiset älytekstiilit on Arktinen
muotoilu -klusterin synnyttämä uusi lappilainen poikkitieteellinen kokonaisuus, jossa
luodaan Lappiin uusia innovaatioita älytekstiileihin.
Luonnonvarakeskuksen
luonnontieteiden tutkimus,
Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja tekniikan osaaminen
sekä Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnan tekstiili- ja vaatetussuunnittelun tutkimus nostetaan
luonnonmukaisten älytekstiilien
kautta kansainvälisesti mielenkiintoiseksi sektoriksi.
Tekstiiliteollisuus käyttää
tekstiilikankaiden valmistuksessa
tuhansia kemikaaleja, joista suuri
osa on haitallisia sekä ihmiselle
että ympäristölle. Kaikkia, varsinkaan pitkän ajan, vaikutuksia kemikaaleille altistumises-

Tuotesuunnittelu
Kelkkatehdas BRP Finland ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun koulutusohjelma järjestivät
yhdessä suunnittelukilpailun, jossa haettiin konsepteja tulevaisuuden moottorikelkoille. Kuvan konseptin on suunnitellut
Tuomas Lappalainen.

Älykäs alueellinen erikoistuminen luo
maailmanluokan muotoilua

”

– Susan Kunnas, Luonnonvarakeskus (Luke)

Arktinen muotoilu -klusterin päätavoite on taiteen, muotoilun ja tutkimuksen osaamisella edesauttaa paikallisten
yritysten, tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä kilpailukykyä. Klusteri kokoaa yhteen erityisosaamista pohjoisten
olosuhteiden, kulttuurin ja materiaalien tuntemuksesta sekä pyrkii ratkaisemaan harvaan asuttujen alueiden haasteita.
Klusterin ytimessä on Arktisen muotoilun osaamiskeskus, jossa yritykset, tiede ja taide kohtaavat.

M

uotoiluklusterin ytimessä
on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa
luotu Arktisen muotoilun osaamiskeskus,
joka edistää lappilaisen elinkeinoelämän,
kehittämisorganisaatioiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Osaamiskeskuksessa pienet muotoilualan yritykset voivat muun muassa
toteuttaa ja testata prototyyppejä yliopiston kehittämien uusien innovaatioiden ja menetelmien avulla sekä käyttää
yliopiston näyttelytiloja. Osaamiskeskus
auttaa uusien tuotteiden ja palveluiden
innovoinnissa ja jo olemassa olevien uudelleen muotoilussa tai suunnittelussa.
Arktinen muotoilu -klusterin visio on
olla maailman johtaja arktisen muotoilun
tutkimuksessa vuoteen 2020 mennessä.
Tutkimuksen tavoite on arktisen ympäristön, jokapäiväisen elämän, vähemmistökulttuurien ja perimätiedon syvällinen
ymmärrys sekä arktisen ympäristön näkyminen muotoilun materiaalivalinnoissa ja muotokielessä. Tutkimusongelmien
muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmiksi tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä eri tieteenaloista. Monitieteinen
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tutkimusryhmä voi hyödyntää muotoilun
tutkimusta laaja-alaisesti.
Arktinen muotoilu -klusterin tavoite on olla mukana ainakin viidessätoista
synergia- ja yhteistyöprojektissa 2020
mennessä. Tavoitteena on osallistaa myös
globaaleja yrityksiä vetämään klusteriprojekteja sekä olla mukana kansainvälisissä
konsortioissa, jotka koostuvat yrityksistä ja korkeatasoisista tutkimuslaitoksista. Vetovoima yritysten mukanaoloon
nousee loistavista ideoista, laadukkaasta
tutkimustyöstä sekä yrityksistä, joissa on
kasvu- ja sijoituspotentiaalia.
Arktinen muotoilu -klusterin kivijalka tukeutuu arktisen muotoilun tutkimukseen mukaan lukien palvelumuotoilu,
tuotesuunnittelu, vuorovaikutussuunnittelu ja soveltava kuvataide.
PALVELUMUOTOILU kehittää uusia palvelukonsepteja, laajentaa osaamisen tasoa
ja parantaa palveluiden laatua tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin sekä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten
kanssa. Palvelumuotoilu tuottaa palkittua
ja kansainvälisestikin tunnustettua tutkimusta sekä luovia toimintoja ja korkean
laadun palvelukonsepteja.

TUOTESUUNNITTELU innovoi kansainvälisestikin terävintä kärkeä olevia tuotteita, jotka ovat yksilöllisiä ja valmiita
tuotantoon. Tuotesuunnittelussa luodaan
3D-malleja ja korkeatasoisia fyysisiä prototyyppejä, jotka ilmentävät visionääristä
muotoilua ja erityisosaamista. Tuotemuotoilun prototyyppien avulla voidaan
kehittää ja kokeilla uusia tuoteideoita,
arvioida niitä tulevien käyttäjien kanssa
ja viestiä innovaatioista suurelle yleisölle.
VUOROVAIKUTUSSUUNNITTELU luo
käytännöllisiä ja innovatiivisia yhtymäpintoja fyysisille ja digitaalisille tuotteille ja
palveluille. Se yhdistää vuorovaikutteisten
teknologioiden ja käyttöliittymien suunnittelussa maailman kärkiluokkaa olevan
tutkimuksen, käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodit sekä muotoilun erityisosaamista eri osa-alueilta.
SOVELTAVA KUVATAIDE yhdistää osallistavan ympäristötaiteen palvelumuotoiluun tavalla, joka on kulttuurin huomioonottava, matkailijoita puoleensavetävä ja
arktista osaamista esille tuova.

Arktisen muotoilu
-klusterin tavoitteet:
• Pysyvä toiminta Euroopan
alueiden temaattisissa
S3-ohjelmissa ja -verkostoissa
• Paikallisten yritysten kansainvälisen
yhteistyön lisääminen sekä arvoketjujen luominen talouden
ja pk-yritysten toiminnan
vahvistamiseksi
• Älykkäiden mobiilien
liiketoimintapalveluiden
suunnitteleminen
• Ekosysteemien tutkiminen
• Ihmisen ja tietokoneen
vuorovaikutuksen tutkiminen
• Tutkimusryhmien kasaaminen
Muotoiluklusterin pilottihankkeiden ympärille.
• Klusterikumppaneiden kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien
kasvattaminen

LISÄTIETOJA:
Klusterijohtaja Jonna Häkkilä
jonna.hakkila@ulapland.fi
+358 40 484 4203

Kuva: Teppo Vertomaa

Kuva: Lapin materiaalipankki | Simo Vilhunen

E

U on myöntänyt 6,7 miljoonaa euroa horisonttirahaa
tammikuussa 2018 alkavalle DecoChrom-hankkeelle.
Maailman johtavan hankkeen tarkoituksena on kehittää teknologiaa, jonka avulla älyteknologiaa
voidaan sijoittaa erilaisiin pintoihin
vähäenergisellä elektrokromitekniikalla. Hanketta luotsaa Lapin
yliopisto, ja hankkeen johtajana
toimii professori Jonna Häkkilä

S

taiteiden tiedekunnasta. Mukana
on 15 kumppania kymmenestä eri
maasta, joukossa sekä yrityksiä
että tutkimuslaitoksia.
Lapin yliopiston tutkijan
Ashley Colleyn mukaan alamme
nykyisin kärsiä sovellusten yliannostuksesta. ”Pintoihin upotettu
teknologia vähentää ärsykkeitä
ja valosaastetta ja on niin kutsuttua rauhallista älyteknologiaa”,
Colley kertoo.
Hankkeessa kehitetään älypintoja käytettäväksi vaatetuksessa, urheiluvälineissä, huonekaluissa sekä arkkitehtuurissa.
Tulevaisuudessa teknologia saattaa mahdollistaa esimerkiksi sen,
että opastuskylttejä voitaisiin julkisilla paikoilla upottaa pintoihin
ja muuttaa tarpeen mukaan tai
kengät voisivat kertoa päivittäisen askelmäärän.
Hanke on poikkitieteellinen
yhdistäen kemian ja muotoilun.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tuo hankkeeseen muotoilun näkökulman ja tuotetestaamisen osaamisen.
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inco (Service Innovation
Corner) aloitti toimintansa
Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnassa vuonna
2009. Ajatus laboratoriosta, joka
keskittyisi palveluiden suunnitteluun, lähti liikkeelle tuotekehityksestä tutusta hahmomallikäytännöstä. Hahmomalli rakennetaan
ideasta ja se on ensimmäinen
prototyyppi, jonka pohjalta lopullista tuotetta lähdetään kehittämään.
EU:n rakennerahastojen tukemana syntyi laatuaan ensimmäinen palvelumuotoilun laboratorio, joka muistuttaa pientä
teatteria elävöitettynä uusilla
teknologioilla. Kehitettävä palvelu kuvataan ja tuodaan laboratorioon, jossa siitä tehdään
kokemuksellinen prototyyppi
palvelun tuottajien ja asiakkaiden
testattavaksi ja kehitettäväksi.
Sincossa yrittäjät pääsevät kokemaan palvelunsa asiakkaan näkökulmasta, mikä on todellista
asiakaskeskeisyyttä.

Kuva: Marko Junttila

”Sincossa voidaan kehittää jo olemassa olevia palveluja tai luoda
käsin kosketeltavaksi sellainen
palvelu, jota ei ole vielä olemassakaan”, kertoo väitöskirjatutkija
Essi Kuure. Sinco tarjoaa yrityksille
tuote- ja palvelukehityspalveluja, ja kysyntää on enemmän kuin
laboratoriolla on mahdollisuuksia tarjota tätä. Sincon kaltaisia
palvelumuotoilulaboratorioita
on perustettu ja myyty ympäri
maailmaa, viimeisin Volkswagenille
Saksaan. Laboratoriosta on ole-

MARKKINASEGMENTIT JA -POTENTIAALI
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massa myös siirrettävä malli,
jonka avulla lappilaista palvelumuotoilua on viety muun muassa Japaniin ja Namibiaan. Tuotekehittämisen lisäksi Sinco on yliopistolla tietenkin tutkimus- ja
opetuskäytössä, ja ison osan ajasta laboratoriossa voikin törmätä erilaisia palveluita kehittäviin
opiskelijoihin.
Tutustu Sinco
-laboratorion
Elektrobit-caseen
verkossa:

SA

MUOTOILUKLUSTERIN STRATEGIA 2017 – 2020
Arktisen muotoiluklusterin kansainvälinen
linkittäminen
Eurooppalainen klusteriyhteistyö
Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen
arktisella alueella
Muotoilualan yrittäjien sparraaminen alueella
Innovatiivisten start-up -yrittäjien tukeminen
Nopeiden prototyyppien kehittäminen
kehittämisympäristöissä
Akateemiselle areenalle osallistuminen
julkaisemalla arktiseen muotoiluun
perustuvia tutkimuksia

Tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyön kautta halutaan luoda
uusia käyttötarkoituksia paikallisille raaka-aineille, ja korkeamman jalostusasteen myötä myös
alueelle jäävä hyöty on nykyistä
suurempi.
"Tästä voisi syntyä esimerkiksi Lapin matkailun käyttöön
luonnon raaka-aineista tehty myrkytön hyttysten karkotinvaate, jossa olisi lisänä eräilyssä tarvittavia ominaisuuksia
ja tekniikkaa", tutkija Susan
Kunnas Lukesta kertoo. Useat yritykset tekstiili- ja vaatetusaloilta
sekä matkailun ja luonnontuotealan puolelta ovat myös ilmaisseet kiinnostuksensa ja yhteistyöhalukkuutensa ideaa kohtaan.

Sinco-laboratorio
muotoiluklusterin työkaluna

Vuorovaikutteisia
pintoja

Vuorovaikutussuunnittelu
Kestäviä Lapin perinteitä edustavaan vuorovaikutteiseen Breaking of the Dawn
-poronnahkatakkiin on sisällytetty lämpötilaa mittaavia antureita ja erilaisia
lämpökromisia materiaaleja. Takin ovat suunnitelleet Paula Roinesalo
ja Tuomas Lappalainen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.
Kuva: Teppo Vertomaa.

Soveltava kuvataide
Lumi-installaatio Hyyde oli esillä tiedekeskus Arktikumin edustalla Rovaniemellä
helmikuussa 2017 maailman pohjoisimman muotoiluviikon Arctic Design Weekin
ajan. Projektin toteutuksesta vastasivat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
opiskelijat teollisen muotoilun yliopisto-opettaja Antti-Jussi Yliharjun johdolla.

Tästä voisi syntyä esimerkiksi Lapin
matkailun käyttöön luonnon raaka-aineista
tehty myrkytön hyttysten karkotinvaate, jossa
olisi lisänä eräilyssä tarvittavia ominaisuuksia
ja tekniikkaa.”

ta ei tunneta tarpeeksi hyvin.
Tähän mennessä on tutkittu lähinnä välittömiä vaikutuksia kuten ihoärsytystä ja allergioita.
Lapin luonnon puhtaudessa,
terveellisyydessä sekä turvallisuudessa on kaikki mahdollinen
potentiaali luoda myrkyttömämpää tulevaisuutta tekstiiliteollisuudelle. Future Bio-Arctic Design
(F.BAD) -tutkimuksen tavoitteena
on luoda Lapin alueen luonnonmateriaaleista myrkytön ja luonnonmukainen älytekstiili, jossa ovat
mukana aktiiviset kasviyhdisteet.
Tällaisen tekstiilin valmistamiseen
kokeillaan eri tekniikoita ja testataan eri materiaalivaihtoehtoja. Sovellutuksissa merkittäviksi
nousevat arktisten kasviuutteiden ja -kuitujen mahdollisuudet
esimerkiksi luonnonmukaisina
homeenestoaineina, UV-suojina tai hyttysten karkottimina.

•
•
•
•
•

Nyt 150 jäsentä, 50 pk-yritystä,
9 suuryritystä, 64 tutkimuslaitosta
ja 27 ekosysteemitoimijaa
Ydinalueiden vahvistaminen ja uusien T&Kalueiden löytäminen arktisessa muotoilussa
Poistaa esteitä pk-yritysten tieltä
Kylmätestaus
Rahoituslähteiden ja innovaatioihin
sijoittajien löytäminen
IPR-tukea eli tietoa aineettoman omaisuuden
oikeuksista innovatiivisille yrityksille
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Matkailun turvallisuusklusteri kansainvälisillä areenoilla
Keskeinen osa Arctic Smartness –toimintaa on alueen, klustereiden,
yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälistyminen sekä yritysten
liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen kansainvälisen toiminnan
ja verkostoitumisen avulla.

Arktinen turvallisuus -klusteri
– turvallisuus tehdään yhdessä
Kuva: Lapin materiaalipankki | Juha Kauppinen

Arktinen turvallisuus -klusterin tarkoitus on ennakoida ja varmistaa lappilaisten elinkeinojen häiriötön
toiminta. Lapin sijainti, harva asutus, luonnonolosuhteet ja toisaalta suuret matkailijamäärät edellyttävät
riskienhallintaosaamista, arktista olosuhdeosaamista sekä verkosto-osaamista.

H

Matkailun turvallisuus
Lapin matkailun kilpailukyky ja vetovoima pohjautuu olosuhteisiin ja luonnon
kestävään käyttöön. Matkailun turvallisuusverkosto on luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jota on
rakennettu useiden vuosien ajan yritysten kanssa yhteistyössä maakunnassa ja
matkailualueilla.
Turvallisuus on keskeinen osa matkailuyritysten laatua ja kilpailukykyä.
Yhteistyö, tiedonvaihto ja yhteiset kehittämisen intressit vahvistavat verkoston
toimintaa ja tuovat lisäarvon sen kaikille
osapuolille. Matkailun turvallisuusklusterin muodostavat matkailualan yritykset sekä alaa palvelevat muut yritykset.
Lisäksi klusterin keskeisiä toimijoita ovat
yritystoimintaa kehittävät ja palvelevat tuki- ja
Arktinen turvallisuus on
vastuullisuutta niin yksilön, kehittämisorganisaatiot
sekä korkeakoulut ja tutyritysten, organisaatioiden
kimuslaitokset. Matkailun turvallisuusklusteri
kuin alueenkin tasolla.
on jo vahva niin Lapissa
Tavoitteena on, että turvallisuusklusteri kuin kansallisestikin, mutta se on vahvason näkyvä ja tunnustettu verkosto, joka ti verkostoitunut myös kansainvälisellä
tuo lisäarvoa yritysten, verkoston toimi- tasolla. Lappi on liittynyt eurooppalaijoiden sekä alueen kilpailukyvylle, kan- seen matkailualueiden NECSTour-versainvälistymiselle ja elinvoimalle. Kluste- kostoon, ja lisäksi se koordinoi UArcticin
rin toiminta kansainvälisissä verkostoissa Safety and Security -verkoston Tourism
on vahvaa. Klusterin toiminnan kautta Safety -alateemaa. Eurooppalaiseen älykalueelle sekä sen toimijoille kanavoituu kään erikoistumisen alustaan on hyväkkansainvälistä rahoitusta.
sytty myös Digitalisation and Safety for
Tourism -teemaverkosto, jota Lappi niin
ikään koordinoi.
arvaan asutut alueet ja pienet
resurssit edellyttävät kaikkien
toimijoiden voimien yhdistämistä. Yritykset, viranomaiset,
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja järjestöt muodostavat
yhdessä turvallisuusverkoston, jolla varmistetaan asukkaiden ja kuntalaisten turvallisuus sekä yritysten toiminta.
Arktinen turvallisuus on vastuullisuutta niin yksilön, yritysten, organisaatioiden kuin alueenkin tasolla. Arktinen
turvallisuus -klusteri koostuu matkailun
ja arjen turvallisuudesta. Hyötyjinä ovat
paikalliset asukkaat, yritykset, matkailijat, ympäristö ja elinkeinot. Klusterin
toiminta ja toimijat on koottu klusterin
sivustolle www.arcticsafety.fi.

”
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Arjen turvallisuus
Arjen turva on pitkien etäisyyksien ja
harvaan asutun alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista.
Se on osallisuutta, palveluja ja elinkeinoja
edistävä monialainen ja moniulotteinen
kokonaisuus. Arjen turvalla luodaan elämisen mahdollisuuksia, hyvinvointia ja
työllisyyttä Lappiin nyt ja tulevaisuudessa.
Paikalliset ja alueelliset voimavarat saadaan tehokkaasti suunnattua kuntalaisten
tarpeisiin tarpeisiin asukkaiden, järjestöjen ja yritysten välisen yhteistyön avulla.
Keskiössä ovat resurssien hallinta ja painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä
ennalta ehkäisevään työhön.
Arjen turvallisuutta on kehitetty
myös kansallisella tasolla jo usean vuoden ajan. Arjen turvan toimintamalli, joka
perustuu verkostoyhteistyöhön ja yhteiseen resurssien hallintaan, kehitettiin
Lapissa vuosina 2004–2007. Toiminnan
ydin on laaja yhteistyö kuntien poliittisen- ja virkamiesjohdon, järjestöjen, kyläyhdistysten, oppilaitosten, seurakunnan
ja yrittäjien välillä. Arjen turva on nähty hyväksi tavaksi toimia myös EU:ssa.
Euroopan julkishallinnon instituutti (EIPA)
on myöntänyt alueellisen innovaation
EPSA-tunnustuksen Lapin arjen turvan
toimintamallille.

LISÄTIETOJA
Arktinen turvallisuus
www.arcticsafety.fi
Klusterijohtaja Tri Eila Linna
eila.linna@ulapland.fi
+358 40 735 5300
Matkailun turvallisuus
Projektipäällikkö Eija Raasakka
eija.raasakka@lapinamk.fi
+358 40 709 8160
Arjen turvallisuus
Projektipäällikkö Niko Niemisalo
niko.niemisalo@lapinamk.fi
+358 40 183 4440

M

atkailun turvallisuusklusterin tavoitteena
on myös tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta kanavoida
alueelle ja sen toimijoille entistä
enemmän kansainvälistä rahoitusta erilaisten hankkeiden avulla.
Turvallisuusklusterin toiminta
kansainvälisissä verkostoissa
on lähtenyt rivakasti liikkeelle.
Toiminnasta saavutettavan hyödyn maksimointi edellyttää omaa

Kuva: Lapin materiaalipankki | Lapland Safaris

aktiivisuutta ja aloitteellisuutta
kv-areenoilla. Yksi klustereiden
koordinaatiotehtävistä on luoda
ja vahvistaa alueen sekä sen toimijoiden roolia ja asemaa kansainvälisissä verkostoissa eli toimia eräänlaisena tien raivaajana
muille toimijoille.
"Digitalisation and Safety
for Tourism" -teemaverkosto on
hyväksytty eurooppalaisen älykkään erikoistumisen Industrial
Modernisation -temaattiseen

verkostoon, jota Lappi vetää
yhdessä Andalusian kanssa. Muut
aloitteessa mukana olevat alueet
ovat Lazio ja Toscana Italiasta,
Katalonia, Valencia ja Kastilia ja
León Espanjasta sekä Slovenia.
Verkoston tavoitteena on tukea
matkailuyrityksiä ennen kaikkea
digitalisaatioon ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa. Näin vahvistetaan innovaatiotoimintaa, joka
pohjautuu avoimiin innovaatioihin, klusterimaiseen toimintaan

Reittimerkistöjen turvallisuus – REILA
REILA reittimerkintöjen turvallisuus,
pilottialueena Lappi -hankkeen tavoitteena on parantaa maastoreittimerkintöjen luotettavuutta. Hanketta
luotsaavat Lapin ammattikorkeakoulu,
Metsähallitus Lapin luontopalvelut ja Lapin pelastuslaitos. Lapista
hankkeessa on mukana myös 14
kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemi,
Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello,
Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä,
Tornio ja Ylitornio. Hanketta rahoittaa
Pohjois-Suomen ELY Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

REILA-hankkeen tuloksissa näkyy
monialainen verkostoyhteistyö ja
tuloksia voidaan hyödyntää kansallisesti. Tulokset kerätään tietopankkiin www.reittimerkinnat.fi, jota
Lapin ammattikorkeakoulu ylläpitää
hankkeen jälkeen. Tietopankki on
suunnattu maastoreittien suunnittelijoille ja ylläpitäjille.

Ä N KU O
K LU ST E R I PÄ H K IN

ja uuteen teknologiaan. Temaattisten verkostojen kautta alueet
pääsevät vaikuttamaan valmisteilla oleviin EU:n rahoitusohjelmiin ja sitä kautta mahdollisuudet
saada suoraa EU-rahoitusta paranevat. Lisäksi teeman kehittämistä tukee NECSTouR, joka on
eurooppalainen matkailualueiden verkosto.
Lapin turvallisuusverkosto
on laatinut kaksi uutta kurssia,
jotka parantavat toimijoiden arktista osaamista ja yhteistyötä.
Arctic Guide on englanninkielinen online-kurssi, joka perehdyttää uudet oppaat toimimaan
turvallisesti arktisessa toimintaympäristössä. Arctic Rescue
Guide on jatkokurssi kokeneille
oppaille. Kurssi perehdyttää heitä
toimimaan viranomaisten apuna
etsintä- ja pelastustehtävissä.
UArctic-verkostoon on
perustettu Safety and Security
-teema ja sille alateema Tourism Safety, jota Lappi koordinoi.
Turvallisuus on edellytys arktisten yhteisöjen kasvulle ja hyvinvoinnille sekä alueen elinkelpoiselle ja kestävälle kaupalliselle
toiminnalle. UArcticin temaattisen verkoston toiminta kohdistuu
arktisen alueen riskeihin sekä toimintatapoihin, joilla voi ehkäistä
tapaturmia, jotka voivat uhata
ihmisten elämää ja terveyttä,
ympäristöä, arvoja ja hyvinvointia arktisella alueella. Teemassa
korostuu rajat ylittävä yhteistyö ja arktisten maiden valmiusresurssien optimaalinen käyttö.

Lapin Matkailualan tutkimusja koulutusinstituutti (MTI) on
mukana SOCENT SPAs -hankkeessa, joka edistää alueiden
välistä yhteistyötä kuuden julkisen ja yksityisen voittoa tavoittelemattoman yksikön välillä
Suomessa, Saksassa, Slovakiassa
ja Espanjassa. Hanketta rahoittaa Interreg Europe -ohjelma.
SocentSpas-hankkeen tarkoitus
on vaikuttaa alueellisiin toimintatapoihin ja ohjelmiin. Tavoitteena
on parantaa alueellisten toimintatapojen tehokkuutta tukemalla
aktiivisesti yhteiskunnallisten
yritysten toiminnan näkyvyyttä
sekä kehittymistä. Toiminta kohdentuu harvaan asutuille alueille
(SPAs) toimien niiden kilpailukyvyn ja osallistavan kasvun ajurina.
Lapin ammattikorkeakoulu
on liittynyt NECSTouR-verkostoon, joka on Euroopan matkailualueiden verkosto http://
www.necstour.eu/. Verkostossa
on mukana 35 eurooppalaista
matkailualuetta sekä lisäksi matkailun piirissä toimivia korkeakouluja. NECSTouR-verkoston
tehtävänä on tukea kestävän ja
kilpailukykyisen matkailun kehittämistä, vahvistaa alueiden ja
toimijoiden välistä yhteistyötä,
kehittää ja suunnitella projekteja,
rakentaa verkostoja sekä jakaa
tietoa verkostossa. NECSTouR
jakaa tietoa EU:ssa ja eri alueilla
meneillään olevista ja tulevista kehittämisprosesseista, mikä
parantaa alueiden vaikuttamismahdollisuuksia niissä.

REILA-hankkeen tuloksia
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkostokuvaus alueellisista ja kansallisista toimijoista ja heidän rooleistaan
Uusi pelastus- ja paikannusmerkki
Reittimerkintäohjeistuksella turvallisia ja asiakaslähtöisiä reittimerkintöjä
ReilaRiski, online-riskienhallintatyökalu, jonka avulla maastoreitit saadaan
dokumentoitua ja samalla kartoitettua niiden riskit
Reitistön turvallisuusasiakirja, jonka avulla ylläpitäjä pystyy todentamaan,
onko reittiturvallisuudesta huolehdittu
Selvitys: maastossa olevien ulkoilureittien monikäyttö, nykytila,
esteet ja mahdollisuudet
Selvitys: maastossa olevien ulkoilureittien ylläpitäjän vastuu,
yrittäjän vastuu ja ulkoilijan omavastuu
Selvitys turvallisuudesta reittien mobiiliopastuksessa

R ES SA

ARKTISEN TURVALLISUUSKLUSTERIN
TOIMINNALLA:
•
•
•
•

tuetaan yritysten ja verkostotoimijoiden omaa toimintaa
vahvistetaan riskien ennakointia,
hallintaa ja varautumista
edistetään toimijoiden
kansainvälistymistä
osallistutaan kansallisiin ja
kansainvälisiin kehittämisja suunnitteluprosesseihin

•
•

vahvistetaan osaamista ja tki-toiminta
sekä välitetään sitä yritysten ja alueen
käyttöön
rakennetaan ja vahvistetaan verkostoja

REILA -hanke verkossa: www.reittimerkinnat.fi
Lue lisää Digitalisation and Safety
for Tourism -verkostosta:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
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Tulevaisuus näyttää
älykkään erinomaiselta

”

Lapin Arctic Smartness -konsepti on loistava esimerkki siitä, miten
alueet voivat onnistuneesti vahvistaa omaa kehittämistoimintaansa
ja hyödyntää EU-resursseja. Sitoutuminen, sektorirajat ylittävä
yhteistyö ja vahva yhteinen visio ovat olennaisia tekijöitä.”
– Kari Aalto, johtaja, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Lappi on ainutlaatuinen arktinen alue, joka haluaa olla EU:n harvaan asutuista alueista
innovatiivisin ja yrittäjävetoisin vuoteen 2022 mennessä. Tulevaisuuden tavoitteet ovat
korkealla, mutta toimet, joilla tavoitteeseen on lähdetty pyrkimään, ovat konkreettisia
ja lähellä toimijoita.

T

arvittava uusi vire lappilaiseen
aluekehitykseen on löytynyt
aktiivisesta kansainvälisestä
yhteistyöstä ja alueen sisäisten toimijoiden yhteensaattamisesta. Lappi on muutamassa vuodessa noussut kansainvälisesti merkittävään
asemaan ja saanut tunnustusta innovatiivisuudestaan ja tiiviistä klusteritoiminnastaan. Älykkääseen erikoistumiseen (S3)
perustuva konkreettinen konsepti on
auttanut yhdistämään erilaisia lappilaisia aluekehitystoimijoita korkeakouluista
tutkimuslaitoksiin ja kehittämisyhtiöihin.
Lappiin on syntynyt älykkään erikoistumisen myötä uudenlainen tapa tehdä
yhteistyötä yli niin organisaatio- kuin
valtakunnan rajojenkin, ja loppua tälle
yhteistyölle ei ole näkyvissä.
Älykästä erikoistumista on jalkautettu Lapissa ruohonjuuritasolle Arctic
Smartness -brändin alla. Arctic Smartness
on lappilaisten toimijoiden kehittämä
lähestymistapa aluekehitykseen, ja se
toimii sateenvarjona kaikille Lapissa älykästä erikoistumista toteuttaville hankkeille. ”Lapin Arctic Smartness -konsepti
on loistava esimerkki siitä, miten alueet

voivat onnistuneesti vahvistaa omaa kehittämistoimintaansa ja hyödyntää EUresursseja. Sitoutuminen, sektorirajat
ylittävä yhteistyö ja vahva yhteinen visio ovat olennaisia tekijöitä”, toteaa Kari
Aalto, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja.
Lapin Arctic Smartness -toiminnan
visiona on, että Lapista tulee tunnustettu
ja arvokas EU-partneri älykkään erikoistumisen keihäänkärkialoissa eli kaivannaisja metalliteollisuudessa, biotaloudessa
sekä matkailussa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Visiota kohti kurotetaan tehokkaan klusteritoiminnan avulla.
Lapin viiden Arctic Smartness -klusterin alla vaikuttaa useita erilaisia alaklustereita. Klusterit edustavat uutta tapaa
tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen
ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja.
Klusteritoiminnan ydin on luoda kasvua
ja innovaatiomahdollisuuksia lappilaisille
pk-yrityksille. Lapissa toimivat klusterit
ovat saaneet vahvan jalansijan lappilai-

sessa aluekehitystyössä sekä löytäneet
omat verkostonsa myös kansainvälisiltä
areenoilta. Klustereita kehitetään kaiken
aikaa eteenpäin vastaamaan pk-yrittäjien ja klusteriin kuuluvien organisaatioiden tarpeisiin. Kaikki Lapin klusterit ovat
saavuttaneet jo pronssitason klusteriarvioinnissa, ja Maaseutuklusterilla sekä
Teollisuus ja kiertotalous -klusterilla on
taskussaan jo hopeinen klusterimerkki.
Klusterit ovat ottaneet vahvan etunojan kohti tulevaisuutta. Arktinen teollisuus
ja kiertotalous -klusteri jatkaa työtään
teollisten symbioosien luomisessa sekä
kierto- ja biotalouden jalkauttamisessa Lappiin yhdessä teollisuus- ja palveluyhtiöiden kanssa. Arktinen älykäs
maaseutuverkosto -klusteri keskittyy
kehittämään mikrotason yrittäjien liiketoimintaa ja keräämään uusia yrittäjiä

Klusteri- ja
jäsenyritykset
toimivat EU-areenoilla.

Alueyhteistyön rakenteet vahvistuvat,
olemassa olevat tutkimus-, kehittämisja innovaatiopalvelut tukevat pienten ja
keskisuurten yritysten kansainvälistymistä.

Klusterit ovat yritysvetoisia,
organisaatio on kehittynyt,
kansainvälistynyt ja tutkimus on
vahvasti mukana.

mukaan klusteriin. Molemmat klusterit
tulevat tähtäämään toimissaan kohti kultaista klusterimerkkiä. Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin ison kuvan tavoitteena on ”ideasta markkinoille” – osaamiskeskus, joka tarjoaa lappilaiselle elinkeinoelämälle apua ja tukea kehittää alustava yritysidea valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi markkinoille. Arktinen muotoilu
-klusterin visio on olla maailman johtaja
arktisen muotoilun tutkimuksessa vuoteen
2020 mennessä ja tällä osaamisella edesauttaa paikallisten yritysten, tuotteiden ja
palveluiden kansainvälistä kilpailukykyä.
Arktinen turvallisuus -klusteri panostaa jatkossa vahvemmin yritysrajapinta-

työskentelyyn ja kansainvälistymiseen.
Olemalla aktiivinen kansainvälisessä verkostotyössä turvallisuusklusteri pyrkii
varmistamaan kansainvälisen rahoituksen kanavoitumista Lapin alueelle. Kaikkien toimintojen pohjimmaistavoite on
aikaansaada pysyvää toimintaa, joka jatkuu myös hankkeiden päätyttyä.
Arctic Smartness -toiminnan kautta lappilaiset toimijat voivat jatkossakin
osallistua aktiivisesti erilaisiin verkostoihin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä avaa mahdollisuuksia uusille
innovaatioille ja rahoituksille sekä nostaa paikallista aluekehittämisen osaamistasoa. Samaan aikaan on tulevaisuu-

Lappi tunnistetaan arvokkaana
eurooppalaisena kumppanina
ja johtavana alueena älykkään
erikoistumisen kärkialoitteissa.

dessakin huolehdittava, että älykkään
erikoistumisen kautta kasvatetaan tietoa myös Lapin taloudesta tuottamalla
helposti hyödynnettävää materiaalia ja
informaatiota alueen tilastoista.
Lapin tulevaisuus on älykkään erinomainen. ”Arctic Smartness -työn kautta tarjoamme lappilaisille pk-yrityksille
terveen ja tasapainoisen ympäristön
kasvaa ja kehittyä. Aluetoimijoiden ja
yrittäjien rivejä yhä tiivistämällä tulemme vahvemmaksi myös kansainvälisissä verkostoissa ja markkinoilla!”, toteaa
Lapin liiton kansainvälisten asioiden johtaja
Kristiina Jokelainen.

VISIO

KEHITTÄMIS-

TAVOITE

PÄÄTAVOITE

TULOKSET

TOIMENPITEET
Lapin S3-strategian toteutus tukeutuen klusterien toimenpiteisiin.
Tutkimuksen vahva aluepohja, kehittäminen sekä innovaatiot.
Brändin hallinta, Lapin profilointi innovatiivisena
alueena ja yhteistyökumppanina.
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