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Tiivistelmä 
 
Lapin maakunnan elinkeinolähtöinen älykäs erikoistuminen pohjautuu luonnolle ja 
olosuhdeosaamiselle. Tämä käy selväksi Lapin kauppakamarin jäsenilleen tuottamassa kyselyssä, 
jossa kartoitettiin kehittämis- ja innovaatiotoimintaa pohjautuvan kasvun mahdollisuuksia. Kyselyn 
tueksi raporttia varten on haastateltu useita yritys- ja TKI-toimijoita koskien elinkeinoelämän 
tarpeita ja toiveita Lapin älykkäästä erikoistumisesta. 
 
Raportin löydökset ovat tiivistetty kolmeen päätulokseen, jotka ovat seuraavat: 
 

1. Lapin älykäs erikoistuminen perustuu luontoon ja olosuhteisiin – kiertotaloudesta kasvaa 
Lapin valtti 
 

2. Vähemmän klusterijargonia – enemmän asiakaslähtöistä kehittämistä 
 

3. Maakunnallinen edunvalvonta mahdollistaa älykkään erikoistumisen 
 
Koska luonto on Lapin erikoisosaamisaluetta, tulee Lapissa korostua tällä EU-ohjelmakaudella 
lappilaisten yritysten resilienssin kehittäminen ilmastonmuutoksen muokatessa voimistuvasti Lapin 
luontoa. Lapin yritysten kestävyysosaamista ja -ymmärrystä on nostettava kauttaaltaan, jotta 
pystymme seuraavallakin ohjelmakaudella listaamaan luonnon erityisosaamiseksemme. Samalla 
vihreä siirtymä ja kiertotalous tulevat olemaan Lapin valttikortteja. Molempiin löytyy Lapista jo 
olemassa olevaa osaamista kuin myös raaka-aineita. 
 
Selvitystyössä kävi ilmi, että kärkitoimialojen yritykset eivät hahmota kovin hyvin lappilaista klusteri- 
ja TKI-verkostoa. Yritysten oli hankala myöskin ymmärtää älykkään erikoistumisen sanastoa. 
Klusteritoimintaa on vietävä asiakaslähtöiseen suuntaan, jossa korostuvat yritysten vahvuudet, 
johon TKI-toiminnalla tarjotaan tukea. Ei TKI-toiminnan vahvuudet, joihin etsitään sopivia yrityksiä. 
Samalla on syytä pohtia Lapin klusterirakennetta, voisiko sitä viilaamalla saada aikaan selkeyttä. 
Myös teollisuuden ja Lapin yliopiston välillä vallitsee kuilu, jonka umpeen kurominen on koko 
maakunnalle tärkeää. 
 
Kolmas päätulos on se, että Lapin älykäs erikoistuminen vaatii myös vahvaa maakunnallista 
edunvalvontaa. Lapin kärkitoimialoja vaivaa se, ettei niitä oteta tosissaan valtakunnan politiikassa. 
Samoin Lapin akuutti osaajapula hankaloittaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustuvaa 
kasvua. Lisäksi pitkien etäisyyksien Lapissa korostuvat tie- ja muun liikenteen infran kehittäminen ja 
ylläpito.  
 
Kokonaisuudessaan selvitysraportti koostuu päätulosten ohella tarkastelusta älykkääseen 
erikoistumiseen, TKI-rahoituksen näkymiin sekä Lapin TKI-toimijoiden ja yritysten väliseen 
suhteeseen. Lisäksi käydään tarkemmin läpi kauppakamarin tekemien kyselyn ja haastatteluiden 
tuloksia. Tuloksien tarkastelussa on keskitytty erityisesti Lapin kärkitoimialoihin, matkailuun sekä 
kaivos-, metsä- ja terästeollisuuteen. 
 
Yhteenvetona todettakoon Lapin älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyydestä tämän raportin 
otsikon mukaisesti, Lappi kasvaa luonnosta. 
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1. Johdanto 
 
Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hankkeen turvin 
Lapin kauppakamari tuo esiin elinkeinoelämän näkökulmia Lapin alueen kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnassa. Hankesuunnitelmassa mainitaan hankeen työpaketti 1:n tavoitteeksi 
seuraavaa: 
 
”Tavoitteena työpaketissa on saada selvitettyä elinkeinoelämän näkökulmat, tarpeet ja tavoitteet 
koskien älykkään erikoistumisen mahdollistamaa kasvua sekä tuoda yritysnäkökulma vahvemmin 
mukaan älykkään erikoistumisen strategiaan. Lisäksi kartoitetaan väyliä yritysten osallisuuden 
kasvattamiseen koskien älykkään erikoistumisen toimintaa ja toimenpiteitä. Tavoitteena on myös 
nostaa TKI-toimintaan osallistuvien yritysten määrää.” 
 
Tavoitetta on työstetty kehittämis- ja innovaatiotoimintaan suuntautuneella kyselyllä. Kyselyn 
jälkeen on eri toimialojen yritysten ja yrittäjien kanssa pidetyillä teemahaastatteluilla tarkennettu 
kuvaa elinkeinoelämälähtöisestä TKI-toiminnasta. Kyselyjen ja haastattelujen tuloksia esitellään 
tarkemmin tämän raportin luvussa neljä.  
 
Toisena tavoitteena työpaketilla on ollut nostaa yritysten tietoisuutta älykkään erikoistumisen 
klusteritoiminnasta ja muusta TKI-toiminnasta. Lisäksi Lapin kauppakamarin eri valiokunnissa on 
esitelty ”Kasvua älykkäästä erikoistumisesta”-hanketta ja älykkään erikoistumisen strategian 
tärkeyttä elinkeinonäkökulmasta. Olemme myös nostaneet esiin yrityksien mahdollisuutta 
hyödyntää Lapin korkeakoulujen tarjoamia palveluja. 
 
Lisäksi järjestimme Lapin kauppakamarien valiokuntien syksyn avaustilaisuuden yhteydessä Kemissä 
18.8.2022 hankkeeseen liittyen esittelyn älykkään erikoistumisen strategian päivitystyöstä ja 
strategiassa sillä hetkellä näkyvistä elinkeinolinjoista. Osallistimme myös yrityksiä miettimään 
keinoja yrityksien osallisuuden kasvattamiseen TKI-toiminnassa. Olemme mukana syksyn aikana 
myös Lapin yliopiston järjestämissä sidosryhmätilaisuuksissa, joissa mukana on myös 
elinkeinoelämän edustajia. Työn tuloksena myös Lapin elinkeinoelämän tietoisuus alueen TKI-
toiminnasta on kasvanut. 
 
Tässä raportissa käydään läpi, mitä älykäs erikoistuminen on ja millaista TKI-toimintaa Lapissa on. 
Käydään läpi Lapin erikoistumista ja mitä investointi- ja kasvumahdollisuuksia alueellamme on. 
Tiiviimmin raportissa pureudutaan hankkeen aikana tehtyihin kyselyihin ja haastatteluihin eri 
toimialojen edustajille. Lopuksi raportissa tarjotaan tulevaisuuden ratkaisuehdotuksia lappilaiseen 
älykkääseen erikoistumiseen ja ylipäätään TKI-toimintaan. 
 
Raportti on tarkoitettu tueksi Lapin maakunnallisen älykkään erikoistumisen strategian 
päivitystyöhön, Lapin kauppakamarin jäsenille, Lapin elinkeinoelämälle, ja muille aiheesta 
kiinnostuneille. 
 
Rovaniemellä 13.9.2022 
 
Antti Eteläaho, Lapin kauppakamari 
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2. Lapin älykäs erikoistuminen elinkeinonäkökulmasta 
 

”Euroopan komission Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) lanseerasi 2012 älykkään 
erikoistumisen konseptin tukemaan alueita niiden omien toimialojen ja palveluiden 
innovaatiomahdollisuuksien etsimisessä. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa alueellista 
erilaistumista, joka perustuu alueen tunnistettuihin vahvuuksiin, kehittämispotentiaaliin ja 
voimavaroihin.” (Arctic Smartness) 
 

Älykäs erikoistuminen (äes) tarkoittaa tiivistetysti alueellisten vahvuuksien ja niiden kautta 
tapahtuvan alueen erikoistumisen tunnistamista, joita tukee alueen tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminta. 
 
Petra Merenheimon, Rauno Ruskon ja Helena Tompurin kirjoittamassa ”Älykäs erikoistuminen 
Lapissa”-artikkelissa kuvataan älykkään erikoistumisen keskiössä olevan ”yrittäjämäinen 
mahdollisuuksien tunnistaminen”, entrepreneurial discovery. Merenheimon, Ruskon ja Tompurin 
mukaan yritysten osallistumisen tärkeyden lisäksi älykäs erikoistuminen korostaa korkeakoulujen 
merkitystä alueellisten vahvuuksien kautta nousevissa innovaatioissa. Lisäksi artikkelissa 
määritetään älykäs erikoistuminen kahden mallin kautta, 1) spontaani prosessi ja 2) 
suunnitelmallinen politiikka. Spontaanissa prosessissa yritykset tekevät 
liiketoimintamahdollisuuksien tutkimista ilman julkisen sektorin ”politiikkainterventiota”, kun taas 
suunnitelmallinen politiikka tarkoittaa julkisen toimijan aktiivista roolia ”yritysmäisessä 
prosessissa”. (Merenheimo, Rusko & Tompuri 2019, 174.) 
 
Maakunnan älykkään erikoistumisen strategia kuuluu selvästi suunnitelmallisen älykkään 
erikoistumisen politiikan piiriin, jossa julkisen toimijan (kuten Lapin liitto rahoituksen ohjaajana tai 
korkeakoulu TKI-toimijana) rooli tulee mukaan yritysten kehitysprosesseihin. 
 
Alueella on myös oltava älykkään erikoistumisen strategia, kun alueellisia EU:n rakennerahaston 
hankerahoituksia jaetaan älykästä erikoistumista tukeville hankkeille. Älykkäässä erikoistumisessa 
tullee painottumaan käynnistyneellä uudella ohjelmakaudella valtioneuvoston ”Uudistuva ja osaava 
Suomi 2021-2027”-ohjelman mukaisesti panostukset muun muassa vihreään siirtymään ja 
digitalisaatioon. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan EAKR-rahoituksesta kaikkinensa 35 % 
kohdistetaan ns. ilmastotoimenpiteisiin. (TEM 2021a.) 
 
Älykkään erikoistumisen toimintaa toteutetaan Lapissa tällä hetkellä kuuden klusterin avulla, jotka 
ovat 1) arktinen teollisuus ja kiertotalous, 2) arktinen älykäs maaseutuverkko, 3) arktiset 
kehittämisympäristöt, 4) arktinen muotoilu, 5) arktinen turvallisuus sekä 6) arktinen 
matkailuekosysteemi. Lapin liitto ilmoittaa klusterien olevan tarkoitettu lappilaisille PK-yrityksille. 
Lapin maakuntaohjelmassa, Lappi-sopimuksessa, kerrotaan Lapin älykkään erikoistumisen 
pohjautuvan ”arktisten luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden sekä kiertotalouden kestävään 
hyödyntämiseen”. (Lapin liitto 2021b, 11.) 
 
Tarkempaan tarkasteluun työssä valikoituivat arktinen älykäs maaseutuverkko -klusteri sekä arktiset 
kehittämisympäristöt -klusteri. Klusterit toimivat toisiinsa nähden erillä tapaa. Arktiset 
kehittämisympäristöt -klusterin toimintatapa oli enemmän yritysten TKI-tarpeiden palvelemista ja 
muotoilua esimerkiksi korkeakoulusektorin toimesta, kun taas arktinen maaseutuverkko -klusteri 
puolestaan enemmin pohjautui maatalousyrittäjien synergiatoiminnassa syntyvään kehitykseen. 
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Yhteistä klustereille on se, että ne kokoavat kehittäjätoimijat yhteen. Kehittämisympäristöt-
klusterin toimintaa varten yrityksille on suunnattu myös ardico.fi-sivusto, jossa yrityksille tarjotaan 
mahdollisuus etsiä yhteinen kehittäjäkumppani. Sain kuitenkin kuvan, että esim. ardico-sivuston 
kautta tulevien yrityskontaktien määrä ei ole valtaisa. 
 
Yritysten heikko kiinnittyminen Lapin älykkään erikoistumisen toimintaan on nähtävissä myös 
konsulttitoimisto TK-EVALin selvitysraportissa viime älykkään erikoistumisen ohjelmakauden osalta. 
Raportin mukaan jatkossa Lapin älykkään erikoistumisen osalta ”- - ratkaisevaa on se, miten myös 
yritykset saadaan ymmärtämään, aktivoitumaan ja innostumaan toimintaan mukaan.” Raportti 
sanoo myös, että on vielä olemassa kovasti työtä sen suhteen, että yrityksissä tunnetaan ”älykkään 
erikoistumisen toiminnan tarkoitus ja mahdollisuudet tukea yrityksen oman liiketoiminnan 
kehittämistä.”. Raporttia varten on järjestetty myös arviointityöpaja sekä haastatteluja. Raporttiin 
on nostettu muun muassa seuraava kuvaus haastatteluvastauksista: ”Tällä hetkellä on ns. nimellisiä 
yrityksiä, jotka on hankittu mukaan ehkä jo ennen tätä klusteritoimintaa, ja niiden avulla 
ylläpidetään imagoa.” (Sillanpää & Ålander 2021, 27.) 
 
TK-EVALin raportissa on otettu tarkisteltavaksi 17 hanketta, jotka toteuttivat Lapin älykkään 
erikoistumisen strategiaa vuosien 2014-2020 aikana. Hankkeissa on tavoiteltu isompia yritysmääriä 
hankeyhteistyön parissa, mikä on lopullinen toteuma ollut. Vastakkaiseen suuntaan on ainoastaan 
kääntynyt ”LUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelman rakentaminen”-hanke, joka ilmoittaa 
tavoitteekseen olleen osallistaa 3 yritystä hankkeessa, mutta toteuma on ollut lopulta 8. (Sillanpää 
& Ålander 2021, 20-22.) 
 
 

2.1  TKI-rahoitustarkastelua lyhyesti 
 
TKI-toiminta ja sen rahoitustason nostaminen osana talouskasvun vauhdittamista on ollut Suomessa 
ajankohtainen aihe viime aikoina. Rahoitustasosta puhuttaessa puhutaan yleensä tutkimus- ja 
kehittämismenoista tai -investoinneista (T&K-menot tai -investoinnit). Pääministeri Sanna Marinin 
hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että Suomen T&K-menot nousevat 4 prosenttiin BKT:sta 
vuoteen 2030 mennessä. (VNK 2019.) 
 
Myös elinkeinoministeri Mika Lintilän asettama ja Pekka Ala-Pietilän johtama asiantuntijaryhmä 
asetti toukokuussa 2022 julkaistussa loppuraportissaan ykkösprioriteetiksi Suomen talouskasvulle 
T&K-menojen tason nostamista 4 prosenttiin BKT:sta. Jo aiemmin parlamentaarinen TKI-toimintaan 
pureutunut työryhmä ilmoitti eduskuntapuolueiden sitoutumisesta T&K-investointitason nostoon 4 
prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että valtion osuus TKI-
menoista on tarkoitus nousta 1,33 %:iin BKT:sta. Yritykset rahoittavat 4 %:n tavoitteesta jäljelle 
jäävän 2/3 osan. Työtä on vielä tehtävänä, sillä vuonna 2021 Suomessa tehdyt T&K investoinnit 
Tilastokeskuksen arvion mukaan olivat 2,9 % BKT:sta. Vuoden 2021 lukema tarkentuu 
loppuvuodesta 2022. (TEM 2022a, VNK 2021, Tilastokeskus 2021b.) 
 
Lapin maakunnan alueen T&K-menoissa korostuu muihin maakuntiin nähden korkeakoulujen osuus 
T&K-menojen rahoittamisessa. Vuonna 2020 Lapin T&K-menoista 55 % kattoi korkeakoulut, kun 
taas yritykset kattoivat menoista 32 %. Valtakunnan tasolla vastaavat luvut vuonna 2020 ovat 
seuraavat: 25 % korkeakoulut ja 67 % yritykset. (Tilastokeskus 2021a.) 
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Lappilaisia yrityksiä kirittäisi T&K-menojen lisäämiseen mahdollinen tutkimus- ja kehitystyöhön 
luotava verokannustin, käy ilmi Keskuskauppakamarin keväällä 2022 tuottamasta talouskyselystä. 
Kannustimessa yritykset voisivat vähentää ylimääräisen verovähennyksen T&K-kuluista, kuten 
henkilö- ja alihankintakuluista. Kyselyyn vastanneista lappilaisista yrityksistä 61,8 % sanoo 
verokannustimen lisäävän yrityksen T&K toimintaa joko merkittävästi tai jonkin verran. 
(Keskuskauppakamari 2022.)  
 
Yritysten osallisuutta TKI-toimintaan on osaltaan myös kehittänyt marraskuussa 2021 voimaan tullut 
laki valtionavustuksista yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (758/2021). Laki on 
suunnattu ELY-keskuksien myöntämiin yritystoiminnan kehittämisen avustuksiin. Mielenkiintoinen 
huomio on, kun verrataan vuoden 2021 marraskuussa voimaantullutta edellä mainittua lakia ja lakia 
valtionavustuksista yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014), joka oli voimassa vuosina 2014-2021, 
niin uudessa laissa mainitaan toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntöperusteessa (7§ 3 
kohta), että voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille voidaan 
myöntää avustusta esimerkiksi korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön edistämiseksi. Tällaista näin 
yksilöityä myöntöperustetta juuri korkeakoulun ja yritysten yhteistyöhön ei aiemmassa laissa ollut. 
Lain kohdan voi katsoa siis mahdollistavan avustusmekanismin kautta yhä vahvemmin korkeakoulun 
puolelta tapahtuvan kehitysyhteistyön yritysten suuntaan myös ELY-keskuksen myöntämissä 
avustuksissa. (TEM 2021b.) 
 
Vaikka tämä hanketyö keskittyy nimenomaisesti älykkään erikoistumisen toimintaan ja yritysten 
saattamiseen mukaan muun muassa älykkään erikoistumisen Arctic Smartness -klustereihin, niin 
edeltävien kappaleiden kuvaus on hyvä tiedostaa. Lapin T&K-menojen jakaumaprosentti (vrt. 
valtakunnan kehykseen) myös heijastelee tarvetta tarkastella sitä, miten yritykset kiinnittyisivät 
paremmin mukaan TKI-toimintaan. 
 
 

2.2  Lapin korkeakoulut ja elinkeinoelämäyhteistyö 
 
Yksi syy yritysten vähäiseen osallistumiseen Lapin TKI-toiminnassa voi olla Merenheimon, Ruskon ja 
Tompurin artikkelissa kerrottu ”syrjäisten alueiden” yksipuolinen elinkeinorakenne, joka on 
aiheuttanut kohtaanto-ongelmaa myös muualla elinkeinoelämän ja TKI-toimijoiden, erityisesti 
yliopistojen välillä. Usein myös korkeakoulujen opiskelijoiden intressit voivat olla alueen 
tavoitteiden kanssa ristiriidassa, jolloin myös alueen erikoistumista vaativaa osaamista ei kerry. 
Erityisesti kun syrjäisemmän alueen yliopistoon opiskelijoista iso osa tulee alueen ulkopuolelta ja 
lähtevät valmistuttuaan pois alueelta. (Merenheimo, Rusko & Tompuri 2019, 175.)  
 
Kuvailtu ilmiö muualta tulevista opiskelijoista on nähtävissä myös Lapin yliopistossa. Vuonna 2021 
Lapin yliopistosta paikan vastaanottaneista opiskelijoista isoin osa asui Uudellamaalla paikan 
vastaanottohetkellä. Uusimaalaisia otti paikan vastaan Lapin yliopistosta 246, kun taas lappilaisia 
otti paikan vastaan maakunnan yliopistosta 201. Myös paluuliikenne eteläiseen Suomeen on 
havaittavissa, sillä tarkisteltaessa vuonna 2020 Lapin yliopistosta valmistuneiden asuinmaakuntaa 
vuosi valmistumisen jälkeen, niin eniten valmistuneita asui Uudellamaalla. Uudellamaalla asui vuosi 
valmistumisensa jälkeen 138 Lapin yliopistosta valmistunutta, kun taas Lapissa kirjoilla oli 129 
valmistunutta. Uudellamaalla asuvat muodostivat vajaat 30 % vuonna kaikista Lapin yliopistossa 
vuonna 2020 valmistuneista. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.) 
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Kuva 1 Lapin yliopistosta paikan vastaanottaneet vuonna 2021. (Lähde: Vipunen) 

 
Lapin ammattikorkeakoulussa (Lapin AMK) paikan vastaanottaneet ovat selvästi enemmän Lapin 
maakunnasta tulevia. 876 lappilaista otti vastaan aloituspaikan Lapin AMK:ssa vuonna 2021, kun 
esimerkiksi Lapin yliopiston vastaavassa tilastossa kärjessä olleet uusimaalaiset ottivat Lapin 
AMK:sta vastaan 210 paikkaa. AMK:sta valmistuneet myös sijoittuvat valmistumisensa jälkeen 
suurilta osin Lapin maakunnan alueelle. Vuosi valmistumisen jälkeen vuonna 2020 valmistuneista 
570 oli kirjoilla Lapin maakunnassa. Se oli hieman yli puolet valmistuneista, tarkalleen 51,5 % 
(kaikkineen valmistuneita 1107). (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.) 
 
Pohdittaessa yliopiston ja ammattikorkeakoulujen erilaisia rooleja yritys- ja erityisesti 
maakuntakehityksessä on syytä myös huomioida yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
lainsäädännöllisten tehtävien olennainen ero maakunnan kehittämisen kannalta. Yliopistolain 2 
pykälän mukaan yliopiston tehtävä on seuraava: 
 

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista 
sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita 
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee 
tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun 
yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Yliopistolaki 2§) 
 

Kun taas ammattikorkeakoulun lainsäädännöllinen tehtävä on seuraava: 
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Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen 
vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa 
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan 
ammatillista kasvua. 
 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta 
palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta 
uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä 
taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota 
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. (Ammattikorkeakoululaki 4§) 

 
Lainsäädännöllisissä tehtävissä on jo huomattava ero siihen suuntaan, että ammattikorkeakoulujen 
tekemä koulutus- ja kehittämistyö on elinkeinoelämälähtöistä sekä suunnattu nimenomaisesti 
aluekehitystä varten. Yliopistojen tehtävänä mainittu ”vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa” on 
huomattavasti löyhempi ilmaus alueen kehittämistehtävästä kuin ammattikorkeakoulujen 
tehtäväksi annettu rooli tehdä ”aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa 
soveltavaa tutkimustoimintaa - -”. 
 
On kuitenkin huomattava, että yliopistojen ympäröivän yhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön 
painoarvoa on yliopistojen rahoitusmekanismeissa kasvatettu, kun opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämän perusrahoituksen rahoitusmallissa strategiaperusteinen rahoitusosuus (mm. 
korkeakoulujen sidosryhmätyö) kasvoi 12 %:sta 15 %:iin kun uusi rahoitusmalli otettiin käyttöön 
2021 (OKM 2019). Jo tästä syystä yliopistojen yhteiskuntaa kehittävän otteen ja siten myös 
yritysyhteistyön voi arvella vahvistuvan tulevaisuudessa. Tällaiseksi voi mieltää myös älykkään 
erikoistumisen työn, joka yliopiston kohdalla tarkoittaa Merenheimo et al. mainitsemaa älykkään 
erikoistumisen ”suunnitelmallista politiikkaa”. 
 
Edellä mainittuihin asioihin perustuen, ei ollut yllätys, että selvitystyöni perusteella Lapissa TKI-
yhteistyö korkeakoulujen osalta tapahtuu vahvemmin Lapin AMK:n kanssa. Kyselyssäni vastanneista 
2/3 -osaa vastanneista (N: 39 Lapin yritystä) olivat tehneet yhteistyötä Lapin AMK:n kanssa ja n. 1/3 
-osa vastanneista Lapin yliopiston kanssa. Kyselyssä kysyttiin molempien osalta erikseen, että onko 
yritys tehnyt yhteistyötä Lapin AMK:n tai Lapin yliopiston kanssa. 
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Kuva 2 Onko yritykset kiinnostuneet yhteistyöstä Lapin AMK:n kanssa? 

 
Kyselyyn vastanneista yrityksistä myös isompi osa oli kiinnostunut yhteistyöstä Lapin AMK:n kanssa 
(84 %) kuin Lapin yliopiston (74 %). Lapin AMK on viime vuosina panostanut ja kehittänyt 
yritysyhteistyötään yhä enemmän sopimusmalliseksi. AMK onkin solminut lukuisten yritysten 
kanssa ns. kumppanuussopimukset, joissa selkeästi sovitaan AMK:n panos ja yrityksen 
kehittämistarpeisiin vastaamisesta. AMK ilmoittaa sopimuksien olevan lähtökohtaisesti 
kolmivuotisia ja niissä määritellään yhteiset tavoitteet ja nimetään vastuuhenkilöt. (Lapin AMK 
2022.) 
 
Yrityksille Lapin AMK:n tarjottavista yrityspalveluista voi nostaa esiin esimerkinomaisesti myös 
TEQU:n. TEQU:ssa luvataan yrityksille teknologiaongelman ratkaisemista kuukaudessa. Samalla 
palvelussa luodaan yritykselle prototyyppi testausta varten. TEQU:lla on pyritty nimenomaisesti 
vastamaan yrityskentän toivomaan palvelunopeuteen TKI-toiminnassa. Palvelun esittelysivuilla 
kerrotaankin, että TEQU on tehty ”muuttamaan perinteistä TKI-toimintaa korkeakoulumaailmassa”. 
Palvelun hinnan kerrotaan olevan yritykselle alkaen 5000 euroa. Yrityksen tulee jättää 
ongelmastaan yhteydenotto ja palvelun hinta määräytyy tämän ongelman ja sen vaatiman 
panoksen mukaan. (TEQU 2022.) 
 

2.3  Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimus 
 
Lapin TKI-toiminnan ja elinkeinoelämän yhteistyön osalta on hyvä tarkastella myös Rovaniemen 
kaupungin sekä valtion välillä solmittua ekosysteemisopimusta koska monien painopisteiden 
kohdalla siinä käsitellään koko maakunnan elinkeinoelämän ja vahvuuksien kehittämistä. 
 
Ekosysteemisopimuksella toteutetaan Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan 
Suomesta halutaan vuoteen 2030 mennessä ”maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.” 
Samoin yliopistokaupunkien kanssa laadittavat sopimukset määritetään hallitusohjelmassa. On 
huomattava, että sopimuksen luonne on ”aiesopimus”. (TEM 2022b, 2.) 
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Rovaniemen kaupungin ja valtion välisessä sopimuksessa määritetään tavoitteita mm. 
elinkeinoelämän uudistumisen vauhdittamiseen sekä kestävän kaupungin rakentamiseen. 
Ekosysteemisopimuksen on tarkoitus myös tukea mm. Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa. 
Sopimuksessa määritetään strategisiksi painopisteiksi arktisen matkailun ja tulevaisuuden 
hyvinvointipalvelut. Nämä ovat valittu yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän 
erityisasiantuntijoiden kanssa. (TEM 2022b, 3.) 
 
Sopimuksessa määritetään myös sopimuksen yhteistyöosapuolia. Rovaniemen kaupungin ja valtion 
välisessä sopimuksessa yhteistyöosapuolina ovat yrityselämän osalta Rovaniemen sekä Meri-Lapin 
alueiden matkailua kehittävät osakeyhtiöt. Useissa muissa yliopistokaupungeissa elinkeinoelämän 
osalta sopimusosapuolina on kehitysyhtiö tai yrittäjäjärjestö. (TEM 2022c.) 
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3. Mille toimialoille Lapissa on erikoistuttu? 
 
Tilastokeskuksen (kuva 3) mukaan Lapin vahvimmat erikoistumisalat Suomen muihin maakuntiin 
nähden ovat kaivostoimintaa palveleva toiminta, metallimalmien louhinta, matkatoimistojen ja 
matkanjärjestäjien toiminta, metallien jalostus, majoitus sekä metsätalous ja puunkorjuu.  
 

 
Kuva 3 Lapin vahvimmat erikoistumisalat. Lähde: Tilastokeskus 

Lapin kauppakamari tuotti EAKR-rahoitteisessa Growth Through Co-operation -hankkeessa 
Barentsin aluetta koskevan innovaatiopotentiaaliselvityksen. Selvityksessä kartoitettiin pohjoisten 
alueiden investointipotentiaali (Pohjois-Suomi, Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja) vuoteen 2030 
mennessä. Investointipotentiaalia kaikkinensa arvioitiin olevan 160 miljardia euroa. 
 
Pohjoisen Suomen merkittävät toimialat selvityksen perusteella ovat biotalous, metalliteollisuus, 
kaivosteollisuus, ICT- ja teknologiateollisuus, energia, matkailu ja maa- ja kalatalous. Selvitys kertoo, 
uutta kasvua luovat muun muassa vauhdilla kehittyvä biotalous ja kiertotaloudessa olevat 
potentiaalit. Yksittäisistä investointihankkeista Lapin osalta selvitys nostaa esiin muun muassa 
Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasinvestoinnin. (Lapin kauppakamari 2022, 10-11, 14.) 
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Kuva 4 Selvitys osoittaa lähes 18 mrd euron investointipotentiaalia Lappiin vuoteen 2030 mennessä. Lähde: Lapin kauppakamari 2022, 
17. 

Lapissa merkittävimmät investointikokonaisuudet ovat suunnitteilla teolliselle sektorille sekä 
energiasektorille (tuulivoima) (kuva 4). Lapin suurimmat yksittäiset investointihankkeet Metsä 
Fibren Kemin tehtaan lisäksi liittyvät vahvasti kaivosteollisuuteen.  
 
Lapin maakuntaohjelmaa, Lappi-sopimusta, tarkistellessa törmää myös useasti puhuttavan Lapin 
kärkitoimialoista. Ohjelma listaa Lapin kärkitoimialoiksi metalli- ja muu perusteollisuus, matkailu ja 
kaivannaisteollisuus. Muina merkittävinä toimialoina listataan muun muassa biotalous ja 
kiertotalous. (Lapin liitto 2021b, 34.) 
 
Edellä mainittujen perustelujen yhteenvetona olen päättänyt tarkastella tässä raportissani 
tarkemmin erityisesti malmi-, matkailu-, metsä- ja terästeollisuutta. Lisäksi olen tehnyt 
kehittämistarpeisiin liittyviä nostoja muun muassa logistiikka- ja kylmäteknologiatestauksien osalta, 
koska pidän niitä Lapin erityisolojen kannalta maakuntamme erikoistumisalana. 
Logistiikkateollisuudessa Lapin etäisyydet luovat erikoistumista ja kylmäteknologian suhteen Lapin 
olosuhdeosaaminen antaa meille erityistä vahvuutta moneen muuhun maakuntaan ja koko 
maailmaan nähden. 
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4. Lapin erikoistumispotentiaalit ja hankkeen tulosten käsittely 
 
Selvityksessä hahmotetaan elinkeinoelämän näkökulmista koskien älykästä erikoistumista Lapissa 
ja yleisesti Lapin TKI-toiminnasta tuottamalla kyselyn Lapin kauppakamarin jäsenyrityksille, 
haastatellut useita yrityksiä sekä keskustellut äes- ja TKI-toiminnasta useiden lappilaisten ja muiden 
alueiden TKI- ja hanketoiminnan tuntevien tahojen kanssa. 
 
Kyselyn tarkoituksena on ollut avata ja raamittaa elinkeinoelämän näkemyksiä innovaatio- ja TKI-
toiminnasta. Kyselyn tuloksia on tarkennettu ja syvennetty teemahaastattelujen avulla. 
 
Avaan tässä luvussa kyselyn sekä erityisesti yrityshaastatteluiden tuloksia anonyymisti kuitenkin 
toimialan mainiten, koska näen vastaajan toimialalla merkitystä raportin tulosten kannalta. 
 

4.1  Raamit Lapin kehittämis- ja innovaatiomahdollisuuksille – kyselyn tulosten 
analysointia 

 
4.1.1 Kyselyn taustatiedot 

 
Lapin kauppakamarin jäsenyrityksille sekä kauppakamarin uutiskirjeen tilanneille lähti kysely 
koskien Lapin kehittämis- ja innovaatiotoimintaa torstaina 28.4.. Kyselyyn pystyi vastaamaan 
perjantaihin 6.5. saakka. Kyselystä lähetettiin kolme muistutusta sen aukioloaikana.  
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 39 yritystä. Kyselyn lopussa oli mahdollisuus jättää yhteystietonsa, mikäli 
yritys oli kiinnostunut keskustelemaan aiheesta teemahaastattelun merkeissä. Yhteystietonsa jätti 
23 yritystä. 
 
Vaikka kyselyn vastaajamäärä jäi suhteellisen pieneksi, tulosten merkitystä vahvistaa se, että 
vastanneista peräti 24 oli yli miljoonan liikevaihdolla toimivia yrityksiä, jolloin heidän kasvu-uransa 
on jo vähintäänkin käynnistynyt. Tätä tukee myös se, että kyselyyn vastanneista 84,6 % tavoitteli 
kasvua innovaatiotoimintaan perustuen.  
 
Kyselyn taustatietona kysyttiin yrityksen toimialaa. Eniten vastauksia tuli teollisuuden toimialalta 
(20,5 %) sen jälkeen palvelualalta ja matkailualalta. Myös moni vastaaja määritteli toimialakseen 
”muu”, joka sisälsi muun muassa pankkeja, konsulttiyrityksiä ja digitalisaatiota erin tavoin 
hyödyntäviä yrityksiä. 
 
Vastanneista suurin osa ilmoitti toimialueekseen Rovaniemen tai Meri-Lapin. On huomioitava, että 
kysymyksessä pystyi valitsemaan usean vastausvaihtoehdon. Vähiten vastanneilla yrityksillä oli 
toimintaa Itä-Lapissa, mutta sielläkin toimi 28 % vastaajista. Henkilöstömäärältään eniten 
vastanneita oli 6-19 henkilön yrityksistä. Kaikkinensa alle 20 hengen yrityksiä vastanneista oli 66,7 
%. 
 

4.1.2 Innovaationäkymät 
 
Yrityksiltä kysyttiin innovaationäkymistä seuraavia asioita: millaisia innovaatiotoiminnan 
kehittämistavoitteita yrityksellä on, mitä esteitä tai haasteita kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
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edistämiselle on, keskeisiä kehittämiskumppaneita, mitkä seikat mahdollistavat toimialan 
kehittymisen ja uudistumisen, missä on suurin toimialan innovaatiopotentiaali sekä NPS-lukema 
koskien, miten hyvin yritys tunnistaa TKI-toimintaa Lapissa. 
 
Innovaatiotoiminnan kehittämistavoitteisiin nousee eniten mainintoja digitalisuuteen ja 
automatisointiin liittyen. Vastauksissa kerrottiin mm. seuraavia innovaatiokohteita ”malmietsinnän 
uudet teknologiseen kehitykseen pohjaavat tutkimustavat”, ”kaivostoiminnan ja erityisesti 
prosessoinnin vesiturvallisuuteen liittyvä kehitys” ja yleisesti usean maininnan saa 
palveluketjuprosessin automatisointi sekä digitaalisten tuotteiden kehittäminen. Toisena 
kehittämistavoitteena nousee vastuullisuuteen ja ympäristötietoisuuteen liittyvät innovaatiot. 
Tällaisia innovaatiotavoitteita ovat mm. seuraavat: ”ympäristöalan kierrätystoiminnan 
kehittäminen”, ”hiilidioksidipäästöjen vähentäminen”, ”eri jätelajien keräilyn lisääminen” ja 
”toiminnan tavoitteena hiilineutraali tuotanto”. 
 
Haasteen kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle antaa vastauksien perusteella niin resurssit kuin 
osaajapula. Resurssit tai innovaation rahoittaminen on este puolelle vastanneista. Osaajapula 
puolestaan mainitaan 15 kertaa esteenä kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Osaajapulan osalta 
erityisesti mainitaan uuden työvoiman rekrytointi, eikä niinkään oman henkilöstön osaamisen 
riittäminen. Usea mainitsee esteeksi myös hankerahoittajien prosessien kankeuden, hankkeiden 
hyödyntämisen mahdollisuuksien kapeus sekä erilaiset luvitusprosessit ja niiden hitaudet. Luvitus- 
ja viranomaisprosessien hitauden näkevät esteeksi erityisesti kaivosteollisuuden yrityksissä. 
 

 
Kuva 5 Yritysten keskeiset kehittämiskumppanit 
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Kuvassa 5 kuvataan kyselyn vastanneiden yritysten näkemys keskeisestä kehittämiskumppanista. 
Vastauksessa sai valita useamman vaihtoehdon. Tärkeimmäksi kehittämiskumppaniksi nousi toinen 
yrittäjä tai toiset yritykset. Seuraavaksi eniten mainintoja keräsi Business Finland ja kolmantena Ely-
keskuksen yritysneuvontapalvelut. Lapin korkeakouluista Lapin AMK:n mainitsi keskeiseksi 
kehittämiskumppaniksi 34,2 % vastanneista ja Lapin yliopiston 21,1 % vastanneista. 
 
Toimialan kehittymisen mahdollistavaksi seikaksi vastattiin useimmiten uusi teknologia ja sen 
käyttöönotto. Uusi teknologia mainitaan lähes jokaisen eri toimialan yrityksen vastauksessa. Siihen 
liittyvät mm. digitaalisten ratkaisujen kehittäminen, sensoriteknologiat, 5g-verkon kehitys ja 
asiakaspalvelun sähköistyminen. Uudet teknologiat ovat eritysesti mainittuna teollisuuden alan 
yritysten toimesta.  
 
Muita selkeästi esiinnousseita innovaation mahdollistavia teemoja ovat lainsäädäntö sekä vihreä 
siirtymä ja ratkaisut kiertotalouden suhteen. Seuraavassa toimialan kehittymisestä annettuja 
kirjallisia vastauksia: ”vihreä siirtymä sekä siihen liittyvät tuet, lainsäädännön muutokset ja 
teknologian kehitys”, ”ennakoiva lainsäädäntö ja vakaa investointiympäristö”, ”digitalisaation 
konkretia, jota ymmärtää virkamieskin, joka hyväksyy, että digitalisaatio edellyttää 
alkuinvestointeja” ja ”uudet laiteinnovaatiot, tuotannon ja tilojen kehittäminen”. 
 
Kysyttäessä toimialan innovaatiopotentiaalia, tulevat esiin jälleen digitalisaatioon liittyvät suuret 
mahdollisuudet. Vajaat puolet vastaajista vastasivat digitalisaation innovaatiopotentiaalin 
kohteeksi. Digitaalisuus mainitaan innovaatiopotentiaalina erityisesti matkailu- ja palvelualalla sekä 
teollisuusalalla. Kaivannaisteollisuuden alalla kaikki toimialaa edustaneet vastaajat kertovat 
innovaatiopotentiaalin olevan kiertotaloudessa. Usein mainitaan innovaatiopotentiaalina myös 
energiaan liittyvät ratkaisut. Energian innovaatiopotentiaalin mahdollisuuden nostavat erityisesti 
kyselyssä esiin, toimialat poikkileikkaavasti, kyselyn vastanneiden keskuudessa isoimman 
liikevaihdon tekevät yritykset. 
 
Kyselyssä kysyttiin yritysten tuntemusta TKI-toiminnasta NPS-luvun kautta, jossa 0 tarkoitti, että 
yritys ei tunnista ollenkaan TKI ja yleisesti kehittämistoiminnan kannalta tärkeitä välineitä ja 10 
tarkoitti, että yritys tunnistaa erinomaisesti TKI ja yleisesti kehittämistoiminnan kannalta tärkeitä 
välineitä. NPS-luvuksi tällä akselilla muodostui -41 (kuva 6), joka tarkoittaa sitä, että vaikka yritykset 
tunnistaisivat omat innovaatiomahdollisuudet ja -potentiaalit, niin yritykset eivät kuitenkaan 
tunnista välineitä, joilla kehittää heidän potentiaalejaan. 
 
 



 

   14 

 
Kuva 6 NPS-luku koskien kehittämisvälineiden tunnistamista 

 
 

4.1.3 Lappia kehitys- ja innovaatioympäristönä koskevat kysymykset 
 
Kyselyssä kartoitettiin myös keskitetysti Lappiin liittyviä kehittämis- ja innovaationäkemyksiä. 
Kyselyssä selvitettiin yrityksiltä seuraavia aiheita: mitkä ovat toimialan vahvuudet Lapissa, löytyykö 
toimialan uudistamiseen tarpeeksi osaamista Lapista, mitä haasteita toimialan uudistamiselle on 
Lapissa, millä toimialalla Lapissa on hyödyntämätöntä potentiaalia sekä kysyttiin yritysten 
tekemästä yhteistyötä Lapin korkeakoulujen kanssa ja siitä, millaista korkeakouluyhteistyön pitäisi 
olla. 
 
Toimialasta riippumatta Lapin ehdoton vahvuus ovat luonto ja ympäristö. Lähes jokainen vastaaja 
nosti Lapin vahvuudeksi jollain tapaa luonnon. Kaivostoimialalla toimivien vastauksissa korostuu 
Lapin erityisrooli mineraalien sijaintina. Kaivostoimijat korostivat myös Lapissa olevaa 
erityisosaamista toimialalla. Lisäksi kaivostoimijoiden mukaan Lapissa ihmiset suhtautuvat 
rationaalisesti kaivostoimintaan. 
 
Matkailualan toimijoiden mukaan luonto on elinkeinon yksi suurimpia mahdollistajia. 
Matkailutoimijat kuitenkin mainitsivat, että olisi toivottavaa saada ihmiset ihailemaan Lapin luontoa 
ympäri vuoden. Matkailualalla mainitaan toimialan vahvuudeksi myös Lapin sääolosuhteet.  
 
Teollisuudessa korostuu Lapista saatavat raaka-aineet. Niin metsä kuin terästeollisuus mainitsevat 
saavansa toimintansa raaka-aineita Lapista. Lisäksi teollisuuden alalla nostetaan esiin Lapissa 
jalostunut prosessointiosaaminen teollisuuden alalla. Myös Ruotsiin tapahtuva rajat ylittävä 
liiketoiminta saa maininnan Lapin vahvuutena. 
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Muutoinkin vastauksissa koskien Lapin vahvuuksia korostuu Lapissa oleva erityisasiantuntemus 
tietynlaisissa erityisolosuhteissa selviämisestä. Vahvuuksiksi listattiin muun muassa seuraavia: 
”Luonnon ääriolosuhteet ja miten niissä selviydymme ja niitä hyödynnämme”, ”liikenneinfran 
vuodenaikaisvaihteluihin liittyvä osaaminen ja siihen liittyvät t&k työ” ja ”ihmistenväliset 
verkostot”. 
 
Kysyttäessä löytyykö Lapista toimialan uudistamiseen tarvittavaa osaamista kaksi kolmasosaa 
vastaajista (kuva 7) ilmoitti, että kyllä löytyy. Ne, jotka olivat arvioineet, että Lapista ei löydy riittävää 
osaamista, kertoivat löytäneensä sitä toisen alueen korkeakouluista, kuten Oulun tai Turun 
yliopistoista. 
 

 
Kuva 7 Löytyykö toimialan uudistamiseen osaaminen Lapista? 

 
Kaivosalan toimijoiden vastauksissa haasteena korostuu toimialan kohtaama vastustus sekä julkisen 
keskustelun luoma imago. Erityisesti kritisoidaan viranomaistahojen toimintaa kaivosten luvituksiin 
ja lainsäädäntöön liittyen. Valmistelun kerrotaan perustuvan usein ennemmin julkiseen 
keskusteluun kuin tutkittuun tietoon. Puutteellisen tiedon varassa tehdyn viranomaistyön nähdään 
heikentävän mm. mineraaliklusterin ja kaivannaismineraaleja raaka-aineena käyttävän 
akkuteollisuuden toimintamahdollisuuksia.  
 
Matkailuelinkeinossa korostuu osaajapula suurimpana haasteena. Lisäksi matkailuelinkeinon osalta 
mainitaan osaamistasossa mittava ero alan eri kokoisten yritysten välillä. 
 
Teollisuuden osalta selvästi eniten mainintoja kerää haasteet työvoiman houkuttelussa. 
Teollisuustoimijoista useampi kertoo työvoiman lähtevän helposti toisen toimijan palvelukseen. 
Teollisuudessa myös rahoitus ja resurssipula tunnistetaan haasteiksi. 
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Yleisesti Lapin haasteeksi annettiin muun muassa seuraavia vastauksia: ”Osalla Lapin alueita 
demografinen kehitys on äärimmäisen huolestuttava työvoiman saatavuutta ajatellen”, ”kansan 
syvät rivit ovat edelleen hyvin konservatiivisia uusien tekniikoiden ja teknologioiden käyttöönoton 
osalta” ja ”Lapin pitkät etäisyydet ja pieni väestöpohja haittaavat esim. lataus/kaasuasemien 
verkoston rakentamista. Teiden kunnossapitoon ei varata tarpeeksi määrärahoja, mikä rappeuttaa 
sitä.” 
 
Hyödyntämätöntä potentiaalia Lapissa nähdään luonnossa, jonka aiemmin todettiin olevan myös 
Lapin suuri vahvuus tällä hetkellä. Luontoon liittyy niin lumettoman ajan matkailun kasvattaminen 
kuin luonnonvarojen hyötykäyttö. Myös energiaratkaisut, kuten vety ja uusiutuvat energiamuodot, 
saivat useamman maininnan tulevaisuuden mahdollisuuksina. Lisäksi mainintoja keräsivät 
kiertotalous, digitaalisuus ja rakennetun omaisuuden hallinta. 
 

4.1.4 Yritysten näkemys korkeakouluyhteistyöstä 
 
Käsittelin tämän raportin luvussa 2.2 jo Lapin korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välejä, mutta 
kertaan tässä kyselyn osoittamia tuloksia. Kyselyyn vastanneista 35,9 % oli tehnyt yhteistyötä Lapin 
yliopiston kanssa, kun taas Lapin AMK:n kanssa yhteistyötä oli tehnyt 63,2 %. Kiinnostuneita 
yhteistyöstä Lapin yliopiston kanssa oli 74,4 % ja Lapin AMK:n kanssa 83,8 % vastanneista. 
 
Selkeä ero yhteistyön suhteen korkeakouluissa oli teollisuuden toimialalla. Laajasti teollisuuden 
toimialoilla (kaivos-, rakennus-, metsä- tai terästeollisuus) vastanneista ei juuri kukaan ollut tehnyt 
(3 vastaajaa 15:sta) Lapin yliopiston kanssa yhteistyötä, mutta suurin osa on tehnyt yhteistyötä 
Lapin AMK:n kanssa. On huomioitavaa, että lähes kaikki teollisuustoimialan vastaajat olivat 
kuitenkin kiinnostuneita yhteistyöstä Lapin yliopiston kanssa.  
 
On syytä myös huomioida, että muutama vastaaja, jotka olivat tehneet yhteistyötä Lapin yliopiston 
kanssa tällä hetkellä, eivät olleet kiinnostuneet tekemään yhteistyötä enää jatkossa. Vastaavasti 
kaikki, jotka olivat Lapin AMK:n kanssa tehneet yhteistyötä, olivat kiinnostuneita siitä myös jatkossa. 
 
Yrityksiltä kysyttiin myös sitä, millaista he toivoisivat yhteistyön korkeakoulukentän kanssa olevan. 
Eniten toivottu olisi verkostoituminen korkeakoulujen kanssa ja sitä kautta kehittämistyöhön kiinni 
pääseminen. Yritysten toiveita olivat muun muassa yhteiset tutkimushankkeet ja -projektit ja tuote- 
sekä palvelutestaus. Tekniikan alan koulutusta toivottiin lisää. Osa vastaajista totesi myös nykyisen 
yhteistyön olevan riittävää. 
 
 

4.2  Kärkitoimialat tarkemmassa analyysissa – teemahaastatteluiden läpivalaisua 
 
Kyselyn lisäksi selvitystyössä tehtiin 34 teemahaastattelua, puolet yritysten edustajille ja puolet TKI-
toimijoille ja rahoittajatahoille. Yritysten haastatteluissa keskityttiin pääasiassa Lapin 
kärkitoimialoihin: matkailuun sekä kaivos-, metsä- ja metalliteollisuuteen. 
 
Haastatteluilla on haluttu tarkentaa kyselyn esille tuomia teemoja. Erityisen kiinnostavia ovat olleet 
vihreään siirtymään ja digitalisuuteen liittyvät innovaatio- ja kehittämistoimet, sillä nämä teemat 
näkyvät myös Suomen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa ”Uudistuva ja osaava Suomi”. 
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4.2.1 Matkailuala 
 
Matkailun osalta on eletty koronapandemian vuoksi epävarmoja aikoja. Rovaniemen ja valtion 
välisessä ekosysteemisopimuksessa matkailun nostaminen TKI-toiminnan strategiseksi 
painopisteeksi perusteellaan seuraavasti: ”Matkailutoimialan seuraavat vuodet tulevat olemaan 
hyvin vaikeita ja näkymä tulevaisuuteen on sumea. Toimiala on kriisissä ja kriisitilanteesta yli 
pääseminen jatkuu vuosien ajan. Ekosysteemin toteuttamiseen liittyvä rahoitus kanavoidaan uuden 
tulevaisuuden rakentamiseen.” (TEM 2022b, 4.) 
 
Ekosysteemisopimuksen maalaama kuva on melko synkkä. Maaliskuussa 2022 kuitenkin kerrottiin 
Lapin matkailun näkymistä, jotka eivät olleet aivan yhtä tummat. ”Näyttää, että päästään 
maaliskuussa lähelle lukuja, jossa oltiin ennen koronaa. Tämä talvi on osoittanut, että Lapilla on 
ulkomailla kysyntää.” Näin sanoi Yle Uutisille maaliskuussa Lapin matkailuelinkeinoliiton 
toiminnanjohtaja Nina Forsell. (Yle Uutiset 2022.) 
 
Matkailualaan liittyvissä haastatteluissa korostuu myös tulevaisuuden usko. Lapin matkailu on yhä 
brändinä vetovoimainen ja Lappiin on ollut patoutunutta kysyntää, joten muun muassa kotimaan 
matkailijoita on päässyt Lapin kohteisiin paremmin sen vuoksi, että esimerkiksi Kiinassa on ollut yhä 
voimassa tiukat koronarajoitukset. Kotimaan matkailijoiden osalta kuitenkin haastatteluiden 
perusteella hankaluudeksi muodostuu se, että kotimaan matkailu keskittyy lomaviikkoihin, jolloin 
kotimaan matkailu ei täysin voi korvata ulkomailta saapuvia. Lisäksi ohjelmapalveluita käytetään 
enemmän ulkomaisten matkailijoiden toimesta. 
 
Vastuullisuus ja puhdas luonto ovat Lapin matkailubrändin kannalta äärimmäisen tärkeitä. 
Matkailijat ovat yhä tiedostavampia ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Siksi kierrätys- ja 
lajitteluastioiden löytyminen esimerkiksi hotelleista on yhä tärkeämpää. Matkailukeskusten 
biojätteen kierrätyksen ja jatkokäsittelyn suhteen on olemassa myös kiertotalousmahdollisuuksia. 
Lapin biojätteiden (ml. majoitustoiminnasta tulevat biojätteet) osalta Lapin liitto tuotti vuonna 2021 
selvityksen, jonka liitolle teki LCA Consulting. Selvityksen tuloksena sanotaan, että Rovaniemelle olisi 
kannattavaa perustaa oma biokaasulaitos. (Lapin liitto 2021a.) Esimerkiksi tällä hetkellä Napapiirin 
Residuumin keräämät biojätteet viedään käsiteltäväksi Ouluun. (Napapiirin Residuum 2022.) 
 
Vihreän siirtymän kehitys- ja innovaatiotoiminta matkailualalla on tarkoittanut paljolti 
majoituskohteiden siirtymistä energiaratkaisuissa vihreämpiin ratkaisuihin, kuten maalämpöön 
lämmitysmuotona. Vastuullisuuden osalta matkailualalla on ollut nousussa myös sitoutuminen 
erilaisiin sertifikaatteihin ja ympäristömerkkeihin (esim. Arctic TreeHouse: Green Key ja Lapland 
Hotels: EkoKompassi). Lapin matkailun osalta kuitenkin yhä suurin päästökohde on Lappiin 
pääsemiseksi vaadittava matkustaminen. Ulkomaisten matkailijoiden kohdalta on vaikea odottaa, 
että he vaihtaisivat suurissa määrin Helsingissä kaukolennon jälkeen junaan. Keskusteluissa kävi 
ilmi, että toive olisi saada Lappiin kulkemaan nopeat junayhteydet. 
 
Lapissa matkailijoiden liikkumiseen ja siinä hiilijalanjälkeen on mietitty ainakin synergiahyötyjen 
löytymistä muun muassa koulubussiliikenteestä, jossa koululaiset kouluun vievä bussi voisi kuljettaa 
matkailijoita ”samalla reissulla”. Lisäksi Lapin sisäinen bussiliikenne sai muutoinkin vähäisyydestään 
kritiikkiä. Myös yhteyksiä naapurivaltioihin, erityisesti Lapista Ruotsiin ja Norjaan tapahtuvaan 
liikenteeseen, toivottiin parannettavan. 
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Yhtenä mahdollisuutena matkailualan vihreänä siirtymänä on noussut sähkömoottorikelkat. 
Sähkömoottorikelkat kelkkasafarien kulkuvälineenä kuitenkin vaatii tällä hetkellä isoja investointeja 
muun muassa latausinfraan. Sähkökelkkojen osalta Lapissa on jo olemassa älykästä erikoistumista, 
kun Lapin AMK:sta on lähtenyt liikkeelle sähkökelkkoja valmistava Aurora Emotions. 
 
Digitaalisuutta tarkasteltaessa on huomattava erityisesti korona-aikana lisääntynyt 
virtuaalimatkailun tarjonta. Tosin virtuaalimatkailu lienee paremminkin markkinointia mahdollisista 
kokemuksista kuin ”aitoa matkailua”. Virtuaalimatkailun hankaluutena on myös paljon rajatumpi 
segmentti kuin perinteisessä matkailussa. Virtuaalimatkailusta Lapissa hyvänä esimerkkinä käy 
House of Laplandin Visit Virtual Lapland, jossa pääsee tutustumaan muun muassa revontuliin ja 
Lapin luontoon. Samalla virtuaalimatkailija saa tietoa Lapissa olevista mahdollisuuksista ja neuvoa, 
mistä voi varata varsinaisen Lapin matkan. (House of Lapland 2022.) 
 

4.2.2 Kaivosteollisuus 
 
Kaivosteollisuus tuottaa Tilastokeskuksen mukaan 75 % Suomen jätteistä (Tilastokeskus 2021c). 
Jätefakta ohjaa siihen, että kaivosteollisuuden innovaatiopotentiaaleista monet liittyvät 
kiertotalouteen. Toisena tärkeänä innovaatiokohteena kaivosteollisuudessa on vihreän siirtymään 
tarvittavat mineraalit. 
 
Rakennusteollisuus kertoo verkkosivuillaan, että Suomessa käytetään 100 miljoonaa tonnia 
kiviainesta vuosittain esim. talojen rakentamiseen ja maanteiden sekä ratojen ylläpitoon. 
Haastatellut kaivostoimijat sekä usea kyselyyn vastannut kaivostoimija nosti kaivosten sivuvirtojen 
paremman hyödyntämisen esimerkiksi juuri rakennusteollisuuden raaka-aineena yhdeksi 
potentiaaliksi, missä kasvua on luvassa. Haastatteluissa ihmeteltiin sitä, miksi louhitaan samaan 
aikaan neitseellisiä luonnonvaroja vain kivien takia, kun voisi hyödyntää kaivosten sivuvirtoja. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että yksi kaivosteollisuuden älykäs erikoistuminen voisi olla eri 
teollisuuden toimialojen ja ympäristöasiantuntijoiden koolle saattaminen pohtimaan sivuvirtojen 
tehokasta hyödyntämistä. Tulee kuitenkin huomata, että sivuvirtojen kiertotalouden 
hyödyntämistoimintaa Lapissa toteuttaa jo Tapojärvi Oy, joka on toiminastaan palkittu niin 
Suomessa kuin Australiassa (Tapojärvi 2022). Lapin AMK:n verkkolehti Lumenissa vuonna 2020 
julkaistussa artikkelissa geologi Jouko Karinen huomautti, että sivuvirtojen hyödyntämisen 
tutkimista tarvittaisiin lisää. Karisen mukaan prosessoimalla sivuvirtoja voitaisiin niistä saada 
mahdollisesti raaka-aineita maarakentamiseen ja samalla pienentää kaivosten aiheuttamaa 
ympäristökuormitusta. (Karinen 2020.) 
 
Kaikki kaivosteollisuuden toimialalta haastattelemani henkilöt totesivat, että vihreää siirtymää ei 
tapahdu ilman kaivosalaa. Haastatteluissa todettiin, että kuparin tarve esimerkiksi on niin valtaisia, 
että meidän täytyisi maailmassa kaivaa kuparia seuraavan 30 vuoden aikana yhtä paljon kuin on 
tähän mennessä maailman historiassa kaivettu. Uutistoimisto Reuters julkaisi artikkelin koskien 
kuparin ja nikkelin tarvetta osana vihreää siirtymää marraskuussa 2021. Artikkelissa kerrottiin 
australialaisen kaivosyrityksen BHP:n mallinnusarvioista, jotka kertovat, että tulemme tarvitsemaan 
nikkeliä seuraavan 30 vuoden aikana nelinkertaisen määrän ja kuparia tuplaten sen määrän, mitä 
olemme käyttäneet edeltävän 30 vuoden aikana. Samoin jo aiemmin, toukokuussa 2021, 
kansainvälinen energiajärjestö IEA tuotti raportin, joka totesi, että siirtymä vähäpäästöisiin 
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energiamuotoihin sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttäminen tarkoittaa 
nelinkertaista mineraalien tarvetta vuoteen 2040 mennessä. (Reuters 2021, IEA 2021.) 
 
Haastatteluissani todettiinkin, että vihreä siirtymä ei ainoastaan ole mahdollisuus 
kaivosteollisuudelle, vaan sen on yhteiskunnan asettama pakko, joka vaatii kaivostoiminnan 
toteuttamista. Lapin osalta on todennäköisesti luvassa kaivostoiminnan mineraalien kysynnän 
kasvamista. Lapin ja pohjoisen kaivostoiminnan osalta vastuullisuuskysymykset tulevat myös 
olemaan avainasemassa globaalissa menestyksessä. Tällä hetkellä esim. kobolttia ja nikkeliä 
tuotetaan paljon Kongossa ja Kiinassa, joissa IEA:n raportin mukaan on kasvava 
luonnonkatastrofivaara, sillä alati korkeammalla kohoava lämpötila ja suuret tulvat uhkaavat 
kaivostoiminnan prosesseja (IEA 2021), jolloin Lapin kaivosteollisuuden olosuhdeosaaminen ja 
Suomen tarkat luvituskäytänteet tarjoaisi maailmanlaajuisesti katsottuna paremman kaivosmiljöön. 
 
Myös haastatteluissani korostettiin sitä, että raaka-aineiden löytyminen läheltä esim. 
eurooppalaisten akkutehtaiden toimintaa puoltaa Lapin mineraalien kysyntää. Tällä hetkellä katseet 
akkuteollisuuden osalta ovat vahvasti Skellefteåssa, jonne avautuu Northvolt Ett -akkutehdas. Tässä 
akkutehtaassa hyödynnetään paljon myös kiertotaloutta ja vanhojen akkujen uusiokäyttöä. 
 
Lapin älykkäänä erikoistumisena kaivostoiminnassa korostuu myös olosuhdeosaaminen. Lapissa on 
tehty toimia vastuullisuuden eteen jo pitkään. Tästä käy hyvänä esimerkkinä, että Natura-alueella 
sijaitsevalla Sakatin malminetsintäalueella tykitetään talvisin lunta suoalueen päälle valtavat 
määrät, jotta malminetsintää voidaan toteuttaa luonnolle ja suolle kestävästi. Samoin Sakatin 
kaivossuunnitelmissa on tarkoitus mennä kaivokselle suon alle 5 kilometrin pituista tunnelia pitkin. 
 
Digitaalisuuden nähtiin kaivosteollisuudessa tarkoittavan malminetsintä ja louhintamenetelmien 
automatisoitumista. Tämä on vaatinut osaamisen täydennys- ja uudelleen kouluttamista. 
Haastatteluissa mainittiinkin, että kaivosteollisuuden osaajat ovat jatkossa digitaalisuuden osaajia 
ennemmin kuin fyysisen työn tekijöitä. 
 

4.2.3 Metsäteollisuus 
 
Metsäteollisuuden voi jakaa karkeasti kahtia paperi- ja massateollisuuteen sekä 
puutuoteteollisuuteen. Etlan vuonna 2021 tekemästä Suomen metsäteollisuuden tulevaisuutta 
käsittelevästä raportista selviää, että teollisuuden aloista paperi- ja massateollisuus edustavat 
metsäteollisuuden vientipuolta, kun taas puutuoteteollisuus sijoittuu paljolti kotimaan markkinoilla 
käytettäviksi tavaroiksi. Näiden teollisia tuotteita valmistavien alojen lisäksi voidaan metsiin liittää 
metsätalous, joka tarkoittaa alkutuotantoa eli metsien istutusta ja korjuuta. (Etla 2021, 4.) 
 
Metsäteollisuudessa selvästi nouseva innovaatiotrendi on ollut muovin ja muiden fossiilisesti 
tuotettujen materiaalien korvaaminen puuta raaka-aineena käyttävillä tuotteilla. Erityisesti 
kartongin käyttö pakkausmateriaaleina on yleistynyt. Tämä trendi perustuu puun kykyyn sitoa hiiltä 
ja olla sitä kautta ilmastolle parempi valinta raaka-aineena kuin fossiiliset raaka-aineet.  
 
Samaan aikaan merkittävä suunnanmuutos metsäteollisuudessa on ollut graafisen paperin käytön 
huomattava väheneminen, jolloin kartongin käytön lisääntyminen sekä graafisen paperin käytön 
väheneminen on tarkoittanut paperikoneiden sulkemista tai saanut metsäyhtiöitä muuttamaan 
paperikoneita kartonkikoneiksi. Luonnonvarakeskus (Luke) kertookin, että kartongista tuli vuonna 
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2021 Suomen metsäteollisuuden tärkein vientituote. Luken mukaan kartongin osuus koko 
metsäteollisuuden viennistä vuonna 2021 oli 25 %. (Luke 2022.) 
 
Metsäteollisuuden arvoketjujen alkupään, eli metsätalouden osalta innovaatiomahdollisuuksina 
kyselyissä ja haastatteluissa pidettiin metsäkonekuljettajaa avustavan tekniikan kehittämistä ja 
kehittymistä. Mainintoja keräsivät muun muassa konenäkö ja lasertekniikka. Tärkeimpänä tietona 
kuljettajalle pidettiin puunrungosta kertyvää tietoa. Tiedonhankintaan yhtenä vaihtoehtona 
pohdittiin tulevaisuudessa erilaisten röntgentekniikoiden käyttöä puunrunkojen kunnon 
tarkistamisessa ennen puunkorjuuta.  
 
Metsäteollisuudessa otetaan tarkasti huomioon polttoaineen kulutus puunkuljetuksen suhteen. 
Kuljettajille annetaan niin metsään puunkorjuuseen kuin puun logistiseen siirtoon 
ajotekniikkakoulutusta kulutuksen suhteen.  Samalla metsäteollisuudessa on toiveita lisätä 
Suomeen lisää HCT-väyliä. HCT on lyhenne sanoista High Capacity Transport, jolla tarkoitetaan yli 
25,25 metriä ja yli 76 tonnia painavia ajoneuvoyhdistelmiä. HCT-kuljetuksiin sisältyy 
tutkimusvelvoite, jolloin sellaisia ajoneuvoyhdistelmiä käyttävät metsäteollisuuden toimijat 
raportoivat tuloksiaan Traficomille. Metsätehon raportin mukaan HCT-kuljetuksien yleistymisen 
vaikutuksena voisi muun muassa puunkuljetuksen vuosittainen polttoaineenkulutus vähentyä 6-20 
%:ia. Samalla yleistyminen tarkoittaisi Metsätehon mukaan vuosittain 102 000–240 000 
puutavarankuljetusta vähemmän. (Venäläinen & Poikela 2020.) 
 
Liikkumiseen liittyy myös Lapin osalta erityisiä kysymyksiä metsäteollisuudessa. Lapin tieverkoston 
harvuuden vuoksi Lapissa korostuvat maaperän kantavuuteen liittyvät kysymykset. Lapissa on 
haastatteluiden perusteella erityisen hankalaa pitkien soiden kohdissa, jossa on paljon pehmeitä 
alueita. Lapin talven pituus kuitenkin auttaa. Lisäksi Lapissa puunkuljetuksessa korostuu 
raideliikenteen toimivuus, johon liittyen haastatteluissa mainittiin länsiradan, eli Kolariin menevän 
junaradan, huonokuntoisuus. Länsirataa tullaan tulevaisuudessa muun muassa Metsä Fibren 
biotuotetehtaan raaka-ainekuljetuksissa taatusti hyödyntämään yhä enemmän.  
 
Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu. Ilmastopaneeli on kiinnittänyt viime aikoina vakavaa 
huomiota siihen, että Suomen koko maankäyttösektori on hiilinieluina toimimisesta kuitenkin 
kääntynyt päästöjen aiheuttajan puolelle. Ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen 
mukaan maankäyttösektori tuotti vuonna 2021 päästöjä 2 miljoonaa tonnia. (MTV Uutiset 2022.) 
Tämän vuoksi metsäteollisuudessa myös metsien hoidon vaikutusten ymmärrys on erinomaisen 
tärkeää. Haastatteluissa tuotiin esille myös ajatus siitä, että Lapin liiton kaltainen julkinen toimija 
voisi asettaa Lapissa yksityismetsää omistaville tavoitetasot hiilinielulaskennan tuloksiksi, joihin 
pääseminen voisi tarkoittaa lappilaisen metsän hilinielusertifikaatin saamista. On hyvä myös 
huomioida, että yksityisen omistuksen metsiä Lapissa on 27 % ja valtion omistamia metsiä 70 %, 
joten erityisesti valtion ja metsähallituksen hoitamat metsät ovat Lapin hiilinielujen kannalta 
avainasemassa (Pilke 2020). Metsänomistajien hiilinieluymmärryksen lisäämisen ohella 
haastatteluissa toivottiin panostuksia korjuuyrittäjien hiilijalanjälkilaskennan ymmärtämiseen. 
Erityisesti sitä, minkä tyyppisiin investointeihin korjuuyrittäjiä olisi hyvä kannustaa, jotta heidän 
hiilijalanjälkensä pienenisi.  
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4.2.4 Terästeollisuus 
 
Terästeollisuus on erityisen vahva toimija Lapissa. Lisäksi terästeollisuudessa tapahtuu paljon 
länsirajan toisella puolella Ruotsissa. Meri-Lapin ja Norrbottenin alueen terästeollisuuden TKI- ja 
muu kehitysnäkymä onkin erittäin hyvä, erityisesti kun tarkistelee sitä vihreän siirtymän kautta. 
 
Lapin terästeollisuuden vihreään siirtymään liittyvistä tuotteista voi mainita esimerkiksi 
Outokummun valmistama hyvin pienen hiilijalanjäljen omaavan ruostumattoman teräksen. 
Hiilijalanjäljen pienuuteen vaikuttavat mm. biokoksimenetelmän käyttö sekä tuotantokoneissa 
bioenergiaan siirtyminen. (Yle Uutiset 2022b.) Terästeollisuuden toimijoiden kanssa keskusteluissa 
kävi myös ilmi, että digitaalisuudella on tärkeä rooli myös terästeollisuuden tuotannossa. 
Digitaalisuus tarjoaa muun muassa simulointimahdollisuuksia, koenäön kautta saatavaa dataa 
tuotannosta sekä erilaisia raportteja muun muassa tuotannon alkuvaiheen tehokkuudesta. Lisäksi 
erityisenä digitalisaation mahdollisuutena mainittiin kaivosteollisuuden kuljetinjärjestelmien 
digitalisointiin liittyvät toimet. 
 
Terästeollisuudessa innovaatiopotentiaalia nähtiin olevan myös metallien 3D-tulostamisessa ja sen 
kaupallisen käytön kustannustehokkuuden nousemisessa. Yle Uutiset (Yle Uutiset 2018) kirjoitti jo 
vuonna 2018 metallien 3D-tulostamisen olevan mahdollisesti neljäs teollinen vallankumous.  
 
Terästeollisuuden parissa arvioitiin Pohjois-Ruotsin hiilivapaan teräksen niin sanottujen ”green 
steel”-hankkeiden tuovan mahdollisesti kehitystoimintaa ja investointeja myös Lapin 
terästeollisuuteen. Esimerkiksi reilun 100 kilometrin päässä Meri-Lapista sijaitsevaan Bodeniin 
aiotun H2 Green Steel -tehtaan vuosittaiseksi tuotantokapasiteetiksi tavoitellaan 5 miljoonan tonnin 
hiilivapaan teräksen vuosituotantoa vuoteen 2030 mennessä (H2 Green Steel 2022.) 
 
Terästeollisuuden toimijoiden haastatteluista syntyi näkemys, että teollisuus on jo vahvasti mukana 
vihreässä siirtymässä. Muun muassa kaikkien energiahankkeiden uskottiin olevan jatkossa 
hiilivapaita, jolloin se asettaa myös energiahankkeissa käytetyillä rakennus- ja raaka-aineelle, kuten 
teräs- ja metallituotteille hiilivapauden tavoitteen.  
 

4.2.5 Haastattelujen tuottamia muita huomioita 
 
Lapin olosuhteiden kautta yhtenä erikoistumisalana voi pitää Lapin ajoneuvotestaustoimintaa. 
Lapissa testataan maailman suurimpien rengasvalmistajien renkaita sekä samoin maailman 
suurimpiin lukeutuvien autotehtaiden uusia ajoneuvoja. On huomioitavaa, että pääasiassa tällä 
hetkellä Lapissa testataan nimenomaisesti sähköajoneuvoja, joiden rinnalle on nousemassa vetyä 
polttoaineena käyttävät ajoneuvot. Tämän vuoksi voidaan todeta, että Lapin testitoiminnassa 
pystytään tekemään vahva analyysi tulevaisuuden ajoneuvoteollisuudesta.  
 
Lapin erikoistuminen ajoneuvotestaukseen liittyy olosuhteisiin. Lapista löytyy ajoneuvoille 
ääriolosuhteita, kuten pimeää ja kylmää sekä liukkaita kelejä. Lisäksi Lapin kesän viileys on tehnyt 
myös kannattavaksi pitää sisähalleja, joissa samanlaiset talviolosuhteet voidaan simuloida myös 
kesäisin. Lapin älykkään erikoistumisen kannalta ajoneuvoteollisuus näyttäytyykin 
kylmäteknologiaan erikoistumiselta.  
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Kun ajoneuvo- ja kylmäteknologiateollisuus sähköistyy, kasvaa kuitenkin Lapissa testausdatan 
siirtymiseen liittyvät tarpeet. Tämä tarkoittaa Lapissa vahvemman 5g- ja tulevaisuudessa 6g-verkon 
rakentamista. Tukiasemien ja datasiirron tehostamisen suunnitteluun ja investointeihin toivottiin 
haastatteluissa mukaan myös julkisia toimijoita. Datan siirron lisäksi testausteollisuuden tarpeisiin 
liittyy sähkölatausinfran ja tulevaisuudessa myös vetylatausinfran lisääminen Lapissa. 
 
Logistiikka-alalla nähtiin isona vihreän siirtymän tavoitteena fossiilisista polttoaineista luopuminen 
ja niiden korvaaminen sähkö- ja vetytekniikalla. Eli kyseessä on sama ilmiö, joka näkyy 
ajoneuvotestauksessa liikkumisen tulevaisuuden energiasuuntauksena.  Erityisesti vedyn 
käyttövoimana hyödyntämisen suhteen nähtiin kuitenkin vielä matkaa. Tällä hetkellä ei ole infraa 
eikä oikein raskaan kuljetuksen ajoneuvoja, jotka käyttäisivät vetyä.  
 
Mielenkiintoinen nosto logistiikka-alan haastatteluissa oli toive Lapin hiilineutraalitavoitteen 
selkeyttämisestä. Sillä nähtiin olevan kannustava vaikutus kehittää ja investoida vahvemmin 
logistiikka-alan vihreään siirtymään Lapissa. Alalla kerrottiin olevan tarkemmat 
hiilineutraalivaatimukset muun muassa Etelä-Suomen työmaa-ajoissa kuin Lapissa, jolloin myös 
vähäpäästöisemmän kaluston investoinnit suuntautuvat ennemmin Etelä-Suomeen. 
 
 

4.3  Elinkeinoelämälle 18.8.2022 järjestetyn tilaisuuden tuloksia 
 

Lapin kauppakamarin Kemin Lumilinnassa 18.8.2022 järjestämään tilaisuuteen osallistui yhteensä 
44 älykkäästä erikoistumisesta kiinnostunutta elinkeinoelämän, Lapin liiton, Lapin korkeakoulujen 
ja Lapin kauppakamarin edustajaa. Tilaisuudessa käsiteltiin kauppakamarin selvityksen alustavia 
tuloksia sekä ylipäätään älykkään erikoistumisen merkitystä Lapin yrityksille. Lisäksi tilaisuudessa 
järjestettiin työskentelyä viidessä eri ryhmässä, jotka kukin käsittelivät kahta älykkään 
erikoistumisen päivitystyön kannalta olennaista teemaa: 1) yritysten osallisuutta TKI-toiminnassa ja 
2) vihreän siirtymän haasteita ja mahdollisuuksia. Käyn tässä luvussa tilaisuuden antia erityisesti 
juuri yritysten osallisuuden edistämisen ja vihreän siirtymän suhteen läpi. 
 
Osallisuuden osalta kävi ilmi, että ehkä on syytä pohtia tutkimuslaitosten tarjoaman tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan osalta ajattelun kääntämistä toisin päin. Nyt usein korkeakoulu tai 
muu TKI-toimija tarjoaa ja etsii kumppaniaan osaamiselleen, kun taas ehkä hedelmällisempää olisi, 
jos yritys tarjoaisi omaa ongelmaansa, johon vastattaisiin ja haarukoitaisiin sopivaa maakunnan TKI-
osaamista. Toisin sanoen TKI-toiminnasta pitäisi tulla asiakaslähtöistä. Työpajassa nähtiin myös, että 
olisi hyvä tuoda selkeästi ilmi, mitä yritykseltä halutaan, kun se osallistuu TKI-toimintaan. Mikä on 
TKI-palvelun hinta, siihen käytettävät työtunnit ja yleisesti panos-tuotossuhde.  
 
Usea ryhmä nosti esiin, että TKI-toimijoiden olisi syytä markkinoida paremmin palvelujaan 
yrityksille. Tämän voi nähdä myös komppaavan aiemmin mainittua ajattelumallin muutosta. 
Elinkeinoelämän edustajat toivoivat saavansa lisää tietoa maakunnan TKI-palveluista ja -
mahdollisuuksista. Samalla toivottiin säännöllisempää verkostoitumista maakunnan 
elinkeinoelämän ja TKI-toimijoiden välillä. Toiveena oli ”maakunnan kohtaamispaikan” 
toteuttaminen. Elinkeinoelämän edustajat näkivät, että Lapissa on suhteellisen paljon hajanaisesti 
olevia toimijoita ja hankkeita, jolloin TKI-verkosto ei hahmotu heille. 
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Osallistumishaasteena älykkääseen erikoistumiseen ja klusteritoimintaan nähtiin sen 
julkisuusperiaate, sillä yrityksellä voi olla hankala lähteä ”yleishyödylliseen” hankkeeseen. Tässä 
kohdin pohdittiin muun muassa julkisen hankkeen synnyttämän TKI-tiedon immateriaalioikeuksia.  
 
Työpajassa pohdittiin myös, että esim. EAKR-rahoitteisen hankkeen byrokratian pyörittäminen 
yrityksessä vaatii todella paljon työtä ja ajankäyttöä. Tähän kun yhdistetään mahdollisesti vielä se, 
että toimialalla olisi käytössä luvituskäytäntö, nähtiin byrokratian kanssa toimiminen käytännössä 
mahdottomaksi. Tämän vuoksi onkin syytä pohtia Lapissa, miten TKI-palvelujen lisäksi 
elinkeinotoimijoille voitaisiin tarjota hanketyön asiantuntijapalveluita. 
 
Vihreän siirtymän osalta työpajassa käytiin läpi siirtymän tuomia haasteita ja mahdollisuuksia 
elinkeinoelämälle. Vihreän siirtymän osalta todettiin euron olevan hyvä konsultti. Yritykset tekevät 
vihreän siirtymän investointeja, kun investoinneilla on selkeä tuottopotentiaali, ne parantavat 
yrityksen asiakasvirtoja tai tuottavat yritykselle uusia toimeksiantoja. Myös vihreään siirtymään 
ohjaava tukipolitiikka kannustaa vihreän siirtymän ratkaisuihin. Asiakasvirroista todettiin, että 
esimerkiksi matkailualalla tämän hetken asiakkaan odote on, että matkailupalveluissa otetaan 
vihreän siirtymän tematiikka huomioon. 
 
Vihreän siirtymän uskottiin tuovan myös Lappiin työtä. Lapissa on monia globaalin vihreän siirtymän 
vaatimia raaka-aineita, kuten mineraaleja sekä puuta. Mutta samaan aikaan nähtiin, että Lapin 
tarvitsisi maakuntana tehdä visio siitä, mitä Lappi on, missä käsiteltäisiin myös vihreän siirtymän 
näkymiä Lapin kannalta. Lapin sijainti kaukana myös puhututti, sillä sijainti luo aina kustannuksia ja 
vaadetta tavarankuljetukseen. Tavarankuljetuskustannuksien lievittämiseen esitettiin ratkaisuna 
raiderahdin kehittämistä Lapissa. 
 
Työpajoissa toivottiin myös Lapissa tehdyistä vihreän siirtymän ratkaisuista koostetta, jolla 
osoitetaan vihreän siirtymän mahdollisuuksia. Ajatus on, että vihreän siirtymän esimerkeillä 
pystyttäisiin kannustamaan yhä suurempaa joukkoa yrityksiä näkemään vihreän siirtymän 
mahdollisuuksia. 
 
Lapissa kaivosteollisuuden osalta näyttäytyy haasteena se, että toimialaa ei nähdä vihreän siirtymän 
toimialana. Silloin kaivannaisteollisuuden tuottamien, muun muassa akkumineraalien, saantia 
hankaloittaa päätöksenteon huono ennustettavuus. Työpajassa toivottiinkin oikeusasteille lisää 
resurssointia, jotta esimerkiksi valitusprosessien päätöksentekoa saataisiin nopeutettua. Samalla 
myös toivottiin yritysten vihreään siirtymään liittyvän juridiikan tietoisuuden parantamista. 
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5. Lapin älykäs erikoistuminen kasvaa luonnosta – selvitysraportin 
tulosten yhteenveto 

 
Lapin älykäs erikoistuminen perustuu luontoon ja olosuhteisiin – kiertotaloudesta kasvaa Lapin valtti 
 

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset Lapin luonnolle ja olosuhteille – ja täten elinkeinoille – ovat 
merkittäviä, joten älykäs erikoistuminen Lapissa tulee liittyä tällä ohjelmakaudella erityisesti 
1) pk-yrityksien resilienssin kehittämiseen ja 2) kestävien ratkaisujen valinnan vaikutusten 
ymmärtämiseen. Muun muassa metsänomistajien hiilinielulaskurin tuottaminen tai 
metsänhoidon hiilijalanjäljen laskenta ovat tarvittavia palveluita. 

• Lapin ääriolosuhteiden osaaminen ja luonnosta tuleva arvonlisä tarjoavat hyvän alustan 
yritysten hiilikädenjäljen tuottamiseen. Tähän liittyvä kehitystyö on myös hyvä huomioida 
älykkään erikoistumisen strategiassa. 

• Lapin erityistä olosuhdeosaamista ovat kylmäteknologiaosaaminen ja etäisyyksien hallinta. 
• Lapin hiilineutraalisuutavoitteen askelmerkit tulevat olemaan tärkeässä osassa lappilaisten 

yritysten kehitystä. Nyt vähäpäästöisten koneiden investoinnit voivat karata alueille, jotka 
vaativat yritykseltä tiukempaa päästötavoitetta. 

• Kiertotalous on kärkitoimialojen näkökulmasta Lapin valtti. 1) matkailualalla 
majoituspalveluissa syntyvien biojätteiden hyödyntäminen energian lähteenä, 2) 
kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen muiden teollisuuksien raaka-aineena ja 3) 
metsäteollisuuden valmistavien biotuotteiden kysyntä ovat Lapille suuria erikoistumisen 
mahdollisuuksia. 

• Vihreä siirtymä pitää nähdä mahdollisuutena Lapissa. Lapissa on kaikki potentiaali olla 
vihreän siirtymän menestyjä, sillä 1) meillä on globaalisti tunnistetut testiolosuhteet 
käyttövoimamuutoksiin, 2) pohjoiseen tehdään runsaasti tuulivoimainvestointeja, joiden 
lisäksi vetyinvestoinnit ovat Lapin kannalta kiinnostavia, 3) olemme kiertotaloudessa jo 
vahvasti mukana ja 4) maakunnan alueella sijaitsee moneen muuhun alueeseen verrattuna 
runsaasti vihreän siirtymän vaatimia mineraaleja. 

 
Vähemmän klusterijargonia – enemmän asiakaslähtöistä kehittämistä 
 

• Lapin elinkeinoelämä ei hahmota lappilaista TKI-verkostoa. Yritysten vastauksissa 
maakunnan TKI-verkosto vaikutti hajanaiselta, jolloin yrityksen kiinnittyminen nähtiin 
verkostoon vaikeaksi. Lisäksi hankebyrokratia on yrityksen näkökulmasta hankalaa. 

• Klusteri- ja kehittämistoiminta tulee olla asiakaslähtöistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
viestintään. Usein yritykset eivät ymmärtäneet älykkään erikoistumisen -käsitteistöä, mutta 
ei heidän tarvitse välttämättä sitä ymmärtääkään. TKI-palveluiden ja klusteritoiminnan 
käyttämä kieliasu tulee olla yrityksien tarpeista lähtevää. 

• Lapin elinkeinoelämän kasvun mahdollisuuksien painottuminen toimialat poikkileikkaavasti 
luontoon kannustaa eri klusterien väliseen yhteistyöhön, kuten teollisuus ja kiertotalous -
klusterin ja matkailu ekosysteemin yhteiseen toimintaan. Tällä on tarkoitus pyrkiä siihen, 
että maakunnan kehitystyö hyödyttää mahdollisimman laajasti koko elinkeinoelämää.  

• Elinkeinoelämän näkökulmasta keskittyminen kärkitoimialojen – matkailu, malmit, ja metsät 
– ympärille klusteritoiminnassa toisi klustereihin selkeyttä ja tehokkuutta. Esimerkiksi 
käynnistyneellä ohjelmakaudella arktinen teollisuus ja kiertotalousklusteri -klusteri näyttelee 
merkittävää osaa, kun pohditaan Lapin elinkeinon vihreää siirtymää. Tämä tarkoittaisi myös 
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klusterien osalta tiettyjen klusterien painottamista kärkiklustereina älykkään erikoistumisen 
työssä. 

• On hyvä, että arktiset kehittämisympäristöt ja arktinen muotoilu -klusterit ovat 
yhdistymässä, mutta olisi hyvä keskustella mikä kehittämisympäristöt-klusterin rooli 
maakunnan älykkäässä erikoistumisessa on. Kehittämisympäristöt-klusteri näyttäytyy 
enemmän laaja-alaisena palvelukonseptina yrityksille kuin yksittäisenä toimialaa 
kehittävänä ympäristönä. Silloin kehittämisympäristöt-klusterin rooli tulisi näkyä 
strategiatasolla selvästi yleisluontoisempana kuin muiden toimialakohtaisten klusterien. 
Tällä toimella kehitetään klusteritoiminnan ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. 

• Lapin älykkään erikoistumisen klustereissa tulisi näkyä enemmän maakunnan TKI-osaaminen 
juridiikassa (maakunnassamme on yksi koko Suomen neljästä oikeustieteen tiedekunnista). 
Ymmärryksen nosto esim. ympäristö-, EU- ja immateriaalioikeuksien kehityskaarista olisi 
hyvä lisä klusterit läpileikkaavasti. Usea kärkitoimiala mainitsi lainsäädäntötyön ennakoinnin 
osaamisen olevan innovaatioita mahdollistavia tekijä. 

• Lapin maakunnan elinkeinojen ja TKI-toimijoiden yhteistyön kannalta on hyvin tärkeää Lapin 
yliopiston ja Lapin teollisuustoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Molemmin puolisen 
ymmärryksen lisääminen toiminnasta ja yhteistyön rajapinnoista on tarpeen. Lapin 
yliopiston sisällä olisi hyvä keskustella maakunnalle tärkeän teollisuuden alan edustajan 
houkuttelemisesta yliopiston hallitukseen sen seuraavalle toimikaudelle. 

• Moni Lapin kärkitoimialoista oli tehnyt yhteistyötä toisen alueen TKI-toimijan, kuten 
yliopiston kanssa. Lapin älykkäässä erikoistumisessa on syytä pohtia, voisiko 
klusteritoiminnassa olla mukana toisen maakunnan TKI-toimijaa.    

 
Maakunnallinen edunvalvonta mahdollistaa älykkään erikoistumisen 
 

• Lapin älykäs erikoistuminen vaatii vahvaa edunvalvontaa. Lapin maakunnassa ihmisten, 
palvelujen, tavaran ja tietoliikenteen sujuva liikkuminen on erityiskysymys myös älykkään 
erikoistumisen kannalta. 

• Lappilaisten toimijoiden on syytä vaatia tulevalla vaalikaudella investointeja niin raideverkon 
kuin tieverkoston kehittämiseen. Samalla myös 5g – ja lähitulevaisuudessa 6g – ovat tärkeitä 
prioriteetteja mm. Lapin kylmäteknologian kehittämis- ja testaustyön kannalta. 

• Raideverkon osalta kehittämistä vaativat niin länsirajan raideverkon kunnon kehittäminen 
kuin myös etelään nopeampien yhteyksien saaminen. Ruotsin raideverkon yhteyden kautta 
voivat avautua myös tärkeät raideyhteydet Eurooppaan ja Pohjois-Atlantille. 

• Useita Lapin kärkitoimialoja vaivaa myös se, ettei niitä oteta tosissaan. Matkailualalla 
toivotaan matkailusta erityisesti vastaavaa ministeriä, jonka vastuulle kuuluisi alan 
edunvalvonta ja edistäminen. Tämä tarve korostui mm. koronarajoituksia koskettavissa 
päätöksissä. Kaivosteollisuus puolestaan näkee, ettei sen toiminnan arvoa tunnusteta 
Suomessa, eikä roolia vihreän siirtymän toteuttamisessa. 

• Kaikkein tärkein edunvalvonta älykkään erikoistumisen ja TKI-työn osalta Lapissa liittyy 
kuitenkin akuutin osaajapulan ratkaisemiseen. Se nähtiin isona tulppana kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan kautta tulevalle kasvulle.  
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