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Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR) -hanke

• Lapin tutkimusorganisaatioiden muodostaman osaamiskeskittymän 
perustaminen
• Vahvistaa organisaatioiden kykyä vastata yritysten TKI-tarpeisiin 
→ Vahvistaa tutkimuksen roolia maakunnan innovaatioekosysteemissä

• Edistää organisaatiorajat ylittävien konsortioiden syntymistä sekä toimijoiden 
kv. verkostoja 
→ Edistää EU-rahoituksen saamista Lappiin

• Mahdollistaa alueen TKI-infrastruktuurin yhteiskäytön
→ Tehostaa ja ohjaa investointeja

(hankkeen koordinoija)



2020

Lapin maakunnallinen TKI-
osaamiskeskittymä toiminnassa

Osaamiskeskittymän toimijoiden 
osaaminen ja osaamisympäristöt 
toimivat yhdessä

Osaamiskeskittymän 
kansainvälinen verkostoituminen 
on käynnissä ja tuottaa tuloksia = 
paremmin kiinni suoraan EU--
rahoitukseen

Pilotoitu toimintamalli, jonka 
avulla tunnistetaan TKI-
toiminnasta kaupallisesti 
sovellettavia ideoita ja osaamista 
sekä viedään idea, oivallus (tuote, 
palvelu, uusi tapa tehdä asioita) 
kohti markkinoita

2022

Lapilla on innovaatiostrategia, 
jota toteuttaa maakunnallinen 
innovaatioyhtiö tai -toimija

lnnovaatioinvestoinnit käynnissä

lnvestointiportfolio

Osaamiskeskittymä kattaa Lapin, 
sillä on alueellisia osaamis-
keskittymiä ja yhteinen brandi

Kansainvälisten verkostojen 
kanssa tehtävä yhteistyö ja 
mahdollisia kv. hankkeita

Osaamiskeskittymän strategia 
2030 on vahvistettu ja toiminta 
on sopimuspohjaista

Osaamiskeskittymällä on yhteinen 
hallinto

2024

Osaamiskeskittymän toteuttajat 
hyödyntävät tiloja ja fasiliteetteja
sopimuspohjaisesti

Kv. rahoituksen kasvu (9. puite-
ohjelma)

Yritysten TK-investoinnit ja 
yrityskoot kasvussa

Lapin 2020-malli (labra- ja 
ympäristöyhteistyö) toimii

Plug&Play-ympäristot kv. 
tarjottimella

Lappi osana valtakunnan TK-infraa 
kokonaisuutena

2026

lnvestointiportfolion mukaisia 
investointeja Lappiin

Lapin vetovoima kasvaa 
(osaamiskeskittymän rooli)

TK- ja kv. rahoitus kasvaneet

Tuotteet, innovaatiot ja patentit 
kasvussa ja menossa kohti kv. 
markkinoita

Uusia yhteistyömuotoja 
kehittyy ja ne ylittävät rajoja

2028

Osaamiskeskittymä toimii 
pohjoiskalotin alueella

Osaamiskeskus tekee yhteisiä 
investointeja ilman 
organisaatiorajoja

Lappi on mallialue monilla 
osaamiskeskittymän aloilla ja 
on toimiva kokeilu-
ja innovaatioympäristö, jolla 
on kv. asiakkaita

→ Visio 2030: Lappi on yksi Suomen vetovoimaisimmista ja osaavimmista kokeilu- ja innovaatioympäristöistä

Osaamiskeskittymän tavoitteet ja visio



ASR hanke ja Lapin TKI 
osaamiskeskittymä eli 
Innovaatioekosysteemin 
ydin



Innovaatiomaturaatio TRL-IRL



Digiloikkaa – digitaaliset innovaatiohubit

• Lapin 1. DIH: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/21200/view

• Lapin 2 toimijaa mukana jatkossa ja EU haussa EDIH: Artic EDIH https://tem.fi/digitaaliset-
innovaatiohubit

• Tavoite 3, Digipolis klusterin ja Sitra kiertotalouskeskus johdolla Kiertotalouden DIH?

• Tavoite 4, kasvavan tuotannon ja niiden jalostuksen Biobased-DIH (Pro-Agria, Luke jne…)?

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/21200/view
https://tem.fi/digitaaliset-innovaatiohubit



