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Taustaa:

• Taustalla EU:n S3 (Smart Specialisation Strategy) l. 

älykkään erikoistumisen strategia

• Älykäs erikoistuminen liittyy Eurooppa-neuvoston vuonna 

2010 hyväksymään talous- ja työllisyysstrategiaan, jonka 

visiona on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Siinä 

asetetaan koko EU:ta koskevia tavoitteita mm. 

työllisyydelle, tutkimus- ja kehitysmenoille sekä 

koulutukselle 

• Suomi on asettanut strategiaan vastaavat kansalliset 

tavoitteet, jotka puolestaan vaativat alueellisia toimia

• S3-strategian kansallinen toteuttaminen perustuu yleensä 

maakuntaohjelmaan, muihin maakunnassa aiemmin 

tehtyihin strategioihin ja selvityksiin sekä maakunnan omiin 

vahvuuksiin

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/81113/Smart+Regions+Video/324c97bd-104c-4829-9fa9-7591a14b46db
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Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri 

Miten klusteri toimii
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Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri
osana Lapin S3-strategiaa

11/26/2020



11/26/2020Yhteinen palvelumalli

Palvelu-
rajapinta

Yritys

Asiantuntijat

Kehitys-
ympäristöt

Ratkaisu

Rahoitus-
vaihtoehdot



11/26/2020

Yhteisen palvelumallin kulmakivet

1. Tieto toistemme 

osaamisesta (TRL)

2. Tieto toistemme 

valmiustasoista ja 

mahdollisuudesta 

reagoida 

(Palvelumuotoilu)

3. Yhtenäiset 

palvelukuvaukset ja 

palvelurakenne

5. Klusterin strateginen 

linjaus 

(klusterisopimus)

4. Tieto rahoitusinstru-

menteista (ASG)

Tuotteistus Palvelumuotoilu

Klusterin 

johtaminen

2016 2018 2020

6. Toiminnan 

laajentaminen (älykäs 

erikoistuminen S3)
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Teknologisen valmiustason (TRL) arviointi



Palvelun pilotointi 2019–2020

• TKI-organisaatioiden välistä yhteistä palvelutoimintaa 

pilotoidaan todellisilla yrityscaseilla

• Tavoitteena on toteuttaa vähintään kuusi pilotticasea, 

joista tähän mennessä toteutettu viisi

• Toimintamallia laatuarvioidaan, ja arvion perusteella 

tehdään korjaavia ja kehittäviä toimenpiteitä



Case 1. Rukses Oy

Suunnitella ympäristön kannalta kestävä 

muovipullo lappilaisen veden 

saattamiseksi kansainvälisille markkinoille

Lapin AMK:n, Luonnonvarakeskuksen ja 

Lapin yliopiston asiantuntijoiden 

yhteistyönä

Innovatiivisesti muotoiltu pullo, jossa 

materiaalia käytetty uudella tavalla

Yritys jatkaa TKI-panostusta, tavoitteena 

perustaa tuotantolinja

Tavoite

Toiminta

Tulos

Tulevaisuus



Case 2. Säynäjäkangas Oy
Selvittää tuhkalannoituksen 

kannattavuutta Lapin metsissä

Lapin AMK:n ja Suomen 

metsäkeskuksen asiantuntijoiden 

yhteistyönä

Selvitys tuhkan saatavuudesta ja 

mahdollisista asiakkaista Lapissa 

Yritys jatkaa TKI-panostusta ja pyrkii 

Lapin markkinoille

Tavoite

Toiminta

Tulos

Tulevaisuus



Case 3. Japa Pets Oy

Ympäristön kannalta kestävän 

(keinotekoisen) saunavihdan 

suunnittelu 

Luonnonvarakeskuksen, Lapin 

AMK:n ja Lapin yliopiston 

asiantuntijoiden yhteistyönä

Ympäristön kannalta kestävä, 

innovatiivisesti muotoiltu saunavihta, 

jossa materiaalia käytetty uudella 

tavalla

Yritys jatkaa tuotteen kehittämistä

Tavoite

Toiminta

Tulos

Tulevaisuus



Tarve korvaavalle, kotimaisiin raaka-

aineisiin pohjautuvalle ravintolan 

omalle ruokakastikkeelle  

Luonnonvarakeskuksen ja 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 

REDUn (Kemijärven koekeittiö)  

asiantuntijoiden yhteistyönä

Uusi korvaava kotimaisiin raaka-

aineisiin pohjautuva talon kastike 

Toimeksianto ei ole vielä täysin 

valmis

Tavoite

Toiminta

Tulos

Tulevaisuus

Case 4. Ravintoalan yritys



Case 5. Maataloustuottaja

Perunoiden hyödyntäminen 

uudentyyppisessä lappilaisiin raaka-

aineisiin pohjautuvassa 

elintarvikkeessa  

Lapin yliopiston taiteiden 

tiedekunnan, Rovaniemen 

koulutuskuntayhtymä REDUn ja 

Lapin AMK:n asiantuntijoiden 

yhteistyönä

Uudentyyppinen, lappilaisista raaka-

aineista kehitetty perunapohjainen 

elintarvike

Kehitystyö vielä menossa

Tavoite

Toiminta

Tulos

Tulevaisuus



Yrityksen kehittämistarve
Yritys ottaa yhteyttä klusteriin tai 

sen yksittäiseen toimijaan (ardico.fi)

Klusteri ja yritys sopivat palvelun 
sisällöistä ja toteutuksesta 

(Vaativuusmäärittely)

Klusteritoimija kokoaa 
asiantuntijatiimin asiakkaan tarpeen 

perusteella ja opastaa yritystä 
soveltuvan TKI-rahoituksen 

löytämisessä ja hakemisessa

(Toteutussuunnitelma)

Klusteri ja yritys sopivat aikataulusta, 
hinnoittelusta ja muista 

toimitukseen liittyvistä ehdoista sekä 
laatii toteutuksesta tarjouksen.

(Tarjous)

Tiimi tuottaa asiakkaan tarpeen 
mukaisen selvityksen, tutkimuksen 

tai kehitysprojektin

(Toteutus)

Klusteri luovuttaa tulokset 
asiakkaalle, laskuttaa ja lähettää 

palautekyselyn

(Tulosten luovutus)

Klusteri kehittää palveluaan edelleen 
asiakkailta saadun palautteen 

perusteella

(After sales)

Toimeksiannon toteutusprosessi



Ardico.fi-portaali

11/26/2020

Arktiset kehittämisympäristöt



Toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa: 

älykkään erikoistumisen yhteistyö

Arktisten ekosysteemien palvelulähtöinen ajattelu

Keski-Pohjanmaa
Centria AMK

Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius 

KOSEK Oy

Pohjois-Pohjanmaa
Oulun yliopisto

Business Oulu

Oulun AMK

Lappi
Lapin AMK

Lapin yliopisto

Luke

GTK

Kainuu
Kajaanin AMK

Pohjois-Savo
Itä-Suomen yliopisto

Savonia AMK

Business Kuopio

Etelä-Savo
LUT-yliopisto

Kaakkois-Suomen AMK

Pohjois-Karjala
Itä-Suomen yliopisto

Karelia AMK
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1. vaihe

Klusterien 

muodostaminen

2. vaihe

Klusterin 

kehitysympäristöjen 

listaus ja TRL-

luokittelu

3. vaihe

Klusterien 

kehitysympäristöjen 

palveluiden 

tuotteistaminen

4. vaihe

Klustereiden 

palvelulähtöisen logiikan 

testaus (yksitasoiset ja 

monitasoiset toiminnot) 

Yhtenäisen palvelurakenteen suunnittelu
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat, 2020–

2020 2021 2022 2023→
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