


Pohjois-Suomen kehittamisen 
strategiset painopistealueet 
Pohjoisen ulottuvuuden nakokulmasta Lapin ja Pohjois-Suomen alueella 

kehittamistoimintaa tulisi suunnata erityisesti ymparistdosaamisen, ohjelmis-

totuotannon, sisaltotuotannon, telekommunikaation, elektroniikkateollisuu-

den, hyvinvointiteknologian ja -palvelujen seka matkailun osaamisen kehitta-

miseen. Tulokset pohjautuvat tuoreeseen tutkimukseen, jossa Pohjois-

Suomessa kehitettavia avainklustereita tarkastellaan Pohjois-Euroopan 

markkina-alueen ja pk-yritysten kehittamisen nakokulmasta. Tutkimushank-

keen taustalla on nakemys siita, etta alueiden kansainvalistymisen, verkos-

toitumisen ja kehittymisen lahtokohtana on osaamisen keskittaminen yhtei-

sesti valituille avainaloille. 

Tutkimuksen mukaan Suomen kaupun-
kiseuduilla on hyvat mahdollisuudet 

olla mukana kehittamassa avainklustereita. 
Myos maaseudun alueilla on omat erityis-
mahdollisuutensa, jotka taman tutkimuk
sen valossa ovat erityisesti mekaanisen 
puunjalostuksen, matkailun kehittamisen 
ja hyvinvointiklusterin seka erikoiselintar-
vikkeiden ja funtionaalisten elintarvikkei-
den tuottamisen piirissa. Verkottuminen 
kaupunkimaisten kesvukeskusten kanssa 
mm. tutkimuksessa, koulutuksessajalogis-
tiikkapalveluissa mahdollistavat maaseu
dun avainklustereiden kehittamisen. 
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Pohjois-Suomen vahvuudet ja 
mahdollisuudet 
Pohjois-Suomen vahvuuksina tutkimuk
sessa nousevat esille mm. osaaminen, luotet-
tavuus, logistiikka, yhteinen tahtotila ja tie-
totekninen taso. Osaamisessa on huomioita-
va myos ns. taitek-osaaminen, jonka tunnis-
taminen tuo uusia mahdollisuuksia yhdis-
taa esimerkiksi kasityoammatteihin liittyva 
harjaaxitumisen kautta saatu osaaminen uu-
teen tutkimustietoon ja sen soveltamiseen. 
Tasta hyvana esimerkkina on mm. Oulun 
yliopiston tuotantotalouden yksikon ja 
kanteleen valmistajien yhteistyo konsertti-
kanteleiden tuotannon kaynnistamiseksi 
Suomessa. 

Heikkoutena Pohjois-Suomessa koros-
tuu koulutetun vaen puute avainklustereis-
sa (mika on osaltaan osoitus koulutusjarjes-
telman uudelleen suuntaamisen tarpeesta), 
kustannustaso, paaomien puute seka keski-
suurten yritysten puute. 

Mahdollisuuksina korostetaan EU- ja 
EMU-jasenyytta, mika on tuonut mm. va-
kautta ja imagoetua kansainvalisesta nako
kulmasta tarkasteltuna. Maantieteellista si-
jaintia seka EU:n Pohjoisen ulottuvuuden 
politiikkaa pidetaan ni in ikaan mahdolli-
suustekijoina. Uhkina puolestaan maini-
taan Venajan kehitys, kilpailijoiden valin-
nat ja ymparistokatastrofi. 

M u i h i n Suomen alueisiin verrattuna 
Pohjois-Suomessa korostuu erityisesti lahi-
alueiden luonnonvarojen korostaminen 
mahdollisuutena ja ymparistokatastrofi uh-
kana, mika osaltaan liittynee mm. matkai

lun tarkeyteen. Osaaminen, logistiikka ja 
maantieteellinen sijainti ovat yhteisia vah-
vuustekijoita myos muilla Suomen alueilla. 
Tarkeaa on, etta vahvuuksia markkinoidaan 
samanaikaisesti seka aluetasolla etta valta-
kunnan tasolla. Pohjois-Suomen tulisikin 
panostaa resurssejaan mm. valtakunnallisiin 
Iogistiikkapalvelujen markkinointiprojek-
teihin, koska Pohjois-Suomi on ollut viime 
vuosina lahes valkoinen kartta valtakunnal-
lisissa projekteissa. Naissa on tehty tunne-
tuksi Suomen logistiikkapalveluja ja maan
tieteellista asemaa idan ja lannen valittajana 
seka Suomea Pohjois-Euroopan liiketoi-
mintakeskuksena. 

Veturiyritykset 
Klustereissa tarvitaan veturiyrityksia, joiden 
keskeinen rooli on tuoteosaamisessa ja mark-
kinointikanavien hyodyntamisessa. Veturi
yritykset voisivat vetaa osatoimittajana pk-
yrityksia mukaan kansainvalistymisproses-
siin ja vientiin. Tutkimuksessa painotetaan 
alueella kehitettavien klusterien potentiaa-
listen tuotteiden ja tuoteperheiden edelleen 
maarittamista seka niiden yhteismarkki-
nointia. Julkisella sektorilla on ratkaiseva 
rooli markkinoiden synnyttamisessa ja tuot-
teistamisen edistamisessa mm. hyvinvoin-
tiklustereissa ostopalvelutoiminnan kautta, 
kun se keskittyy laatukriteerien ja pelisaan-
tojen kehittamiseen. Pohjois-Suomesta loy-
tyy esimerkkeja veturiyrityksista monilla 
avainklusterialueilla, jotka ovat verkottu-
neet tiiviiseen yhteistyohon mm. yliopisto-
jen kanssa. 
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Veturiyrityksia tulisi tarkastella eri alueiden 
nakokulmasta. Seutukuntien tulisi valita 
yhteisollisesti alueet ja veturit, joissa osaa-
mista halutaan kehittaa. Hyvana esimerkki-
na tallaisesta veturiyritysprosessista voidaan 
mainita Kemin LumiLinna- projekti, jossa 
on tuettu yhteisollisin resurssein veturi-
tuotteen markkinointia ja kehittamista. 
Hanke on vetanyt laajalta alueelta mm. mat-
kailuun liittyvia osatoimittajia mukaansa 
nyttemmin yhtioitetyn LumiLinna Oy:n 
osakkaiksi. 

Veturiyritysten kannalta haasteellisim-
mat avainklusterit Pohjois-Suomessa ovat 
hyvinvointi- ja ymparistoklusterit. Esi-
merkkina mainittakoonyksikko, jonka iiike-
ideana olisi yhdistaa ymparistoalan osaamis-
ta kansainvalisiin rahastoihin mm. Luoteis-
Venajan ympariston kehittamiseksi kau-
punki- ja yhdyskuntasuunnittelun alueella. 

Kansainvalistamisen 
tukipalvelujen kehittaminen 
Kansainvalistamisen tukipalveluissa tar-
keimmiksi toimijoiksi nousivat yritysten l i -
saksi erityisesti yliopistot seka muut tutki-
mus- ja oppilaitokset. Maakuntien liittojen 
rooliksi profdoitui tutkimuksen mukaan 
erityisesti alueen vahvuuksien etsiminen, 
visio- ja strategiaprosessin jatkuva yllapito 
seka erityisesti toimijoiden sitouttaminen 
prosessiin. TE-keskusten rooliksi muodos-
tui rahoitus- ja resursointi seka kansainvalis
tymisen tukeminen erilaisilla operatiivisilla 
valineilla, erityisesti neuvonnalla ja koulu-
tuksella. 

Muina kansainvalistymisen edistamisen 
painopistealueina nousivat esiin mm tutki-
mus- ja oppilaitosten yritysyhteistyomallien 
kehittaminen, logistiikkapalvelujen kehitta
minen, markkinainformaatiojarjestelmien 
kehittaminen, tuotekehityspalvelujen ke
hittaminen, vientitakuutoiminnan ja riski-
rahoituksen kehittaminen seka viestinnan ja 
koulutuksen kehittaminen. 

Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset 
Suomessa - Kehitettavat klusterit ja kansain
valistamisen tukipalvelut - tutkimushank-
keen taustatahoina ovat olleet kauppa- ja 
teollisuusministerid, sisaasiainministerio, 
FinnveraOyj, Finpro ja Valtion taloudelli-
nen tutkimuskeskus. Tutkimuksen on teh-
nytallekirjoittanut. • 
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T U T K I M U K S E N V I S I O S T A 
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Tiedottaminen, sitoutuminen 
ja vuorovaikutus (M&MC/RD) 

"Tutkimuksessa lahtokohtana oli pk-yritysten kansainvalistymismahdollisuuksien 
kartoittaminen uuden Pohjois-Euroopan markkinoiden nakokulmasta. Toiminta-
nakemyksena korostettiin "alhaalta yldspain"mall ia, kun yritysten ja yritysla-
heisten toimijoiden informaatiota keratti in Delfoi-paneelien haastattelukierros-
ten aikana aluekehitysviranomaisten kayttddn. Tutkimus vahvisti nain osaltaan 
public-private -tyyppisia verkostoja Pohjois-Suomessa." 

Strategiset painopistealueet Pohjois-Suomessa 

Tutkimusraportin mukaan strategisia painopistealueita Pohjois-Suomessa 
ovat erityisesti seuraavat toiminta-alueet: 

1. Avainklusterivalintojen tekeminen maakuntien liittojen, TE-keskusten 
ja seutukuntien tasoilla 

2. Veturiyritysten j a -prosessien identifioiminen avainklustereissa 
3. Tutkimus- ja oppilaitosten yritysyhteistyomallien kehittaminen 
4. Tietoliikenneyhteyksien ja informaatioteknologian hyodyntaminen 

kv-tukipalveluissa 
5. Logistiikkapalveluj en kehittaminen 
6. Markkinainformaatiojarjestelmien parantaminen 
7. Riskirahoituksen ja vientitakuutoiminnan kehittaminen 
8. Yritysverkostoitumisen mallien edistamisen 
9. Maaseutualueiden j a niiden avainklusterien osaamisen kehittaminen -

maaseutu kytkettava koulutuksen kautta kaupunkikeskusten koulutus-, 
tutkimus- ja osaamiskeskustukipalveluihin 

10. Koulutuksen kehittaminen osana em. painopistealueiden viestintaa. 
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Oy A luekeh i t y s RD kustantaa asiantuntija-artikkeleita sar jassaan 
Poh jo i s -Suomen keh i t tamis ta tukev ien art ikke le iden er ipa inoks ia . Yrjo 
My l ly lan k i r jo i t tamina on saatav i l la m m . seuraavat er ipa inokset: 

Asiantuntija-artikkeleita 

1. Pohjois-Suomen kehittamisen strategiset painopistealueet, 
Lapin yliopiston tiedotuslehti KIDE, 3/2000. 

2. Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa -tutkimushanke, 
pkt.fi/Liikkeenjohdon osaamisen lehti, 1/2000. 

3. Suomi Pohjois-Eurooppaa paiveieva informaatioteknologian ja logistiikan 
osaamiskeskus, Sisaasiainministerion tiedotuslehti Aluelntegraattori, 5/1999. 

4. Centre to Improve Transportation links within NW Russia, 
IBS, International Business Statistics, Northern Dimension, 1999. 

5. The Barents Euro-Arctic Corridor - The Development of Road 
Infrastructure from the viewpoint of Combined Transport, 
IRF Regional Conference, European Transport and Roads, Lahti, Finland 14-16 
June, 1999. 

6. Nelostieta" markkinoille, Tie- ja Liikenne, 5-6/1998. 

7. Euroarktisen kaytavan voimaa, Tie- ja Liikenne, 5-6/1997. 
8. Perameren satamat osana Pohjois-Suomen ja Luoteis-Venajan 

yhteysverkkoa, Lapin yliopiston tiedotuslehti KIDE, 7/1997. 

9. Barentsin kaytavan kehittamisseminaari, Tie- ja Liikenne, 5-6/1996. 
10. Itameren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat - Varsinais-Suomen 

asema Itameren yhteysverkossa, Tie- ja Liikenne, 5-6/1995. 

11. Hailuodon liikenneyhteyksien kehittaminen, Tie- ja Liikenne, 10/1994. 

12. Nelostien kehittaminen, T ie- ja Liikenne, 12/1992. 

13. Nelostie - valtakunnan selkaranka, Tie- ja Liikenne, 7-8/1992. 

14. Nelostievisio, T ie- ja Liikenne, 6/1992. 

15. Lentoliikennetutkimus, Liikenne-lehti, 1991. 

16. Sosiaalinen ydin - kaupungin alkupiste, Kunnallistekniikka, 3/1989. 

As iantunt i ja -ar t i kke le i ta voi t i lata h intaan 50 mk/kp l . 5 kpkeen 
ar t ikke l i sar ja 200 mk, 10 k p k e e n sarja 350 mk ja koko 16 kp keen sarja 
550 mk. Hinto ih in l isataan alv j a to imi tusku lut . L isat ietoja as iantunt i ja-
ar t ikke le i s ta oso i t teesta: 

Oy A luekeh i t y s RD 
Mer iv i r ta 5 B 
02320 ESPOO 
puh. 0 9 - 813 7707 
fax. 0 3 - 3139 0152 
sahkopos t i : vmy l lv la .a luekeh i tvs@sauna laht i . f i 
web-oso i te : www.rdmarket in fo .net . 


