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Rakennerahastot ovat tarjonneet erinomaiset mah-
dollisuudet Arktisen tuotekehityksen valmiuksien 
parantamiseen. Tuloksetkin ovat erinomaisia: tuo-
tekehityksen tukipalvelujen rakentamisessa on voi-
tu hyödyntää uusimpia teknologioita, ja sisällyttää 
niihin kuluttajakäyttäytymisen muutoksen, globaalin 
tuotantomurroksen sekä julkisen sääntelyn vaati-
musten näkökulmia.

Arktinen tuotekehitys kattaa myös palvelujen kehit-
tämisen. Palvelumuotoilussa onkin saavutettu no-
peasti harvinainen palvelutaso, valmius tuloksekkaa-
seen yhteistyöhön kaikenkokoisten yritysten kanssa 
mikroyrityksistä kansainvälisiin suuryrityksiin.
Arktisen tuotekehityksen tutkimus- ja testausympä-
ristöt muodostavat Arkisten Kehittämisympäristöjen 
klusterin, jonka palvelut yltävät kansainväliselle ta-
solle. Tunnustuksena kehitystyöstä ESCA (European 
Secretariat for Cluster Analysis) on myöntänyt Prons-
sisen Merkin (Bronze Label).

Pohjoisen arktiset olosuhteet sekä arktisen tuoteke-
hityksen ympäristöt ja palvelut täydentävät toisiaan. 
Vaativissa olosuhteissa toimivat ratkaisut soveltuvat 
myös vähemmän vaativiin olosuhteisiin.

Saatteeksi
Tulevaisuudessa PK-yritysten ja kansainvälisenä yh-
teistyönä toteutettujen toimien painoarvoa tulee 
saada kasvatettua. Potentiaalia on.

Mika Riipi
maakuntajohtaja

Lapin liitto
Kuva: Arctic Warriors

Euroopan unionin tuen avulla olemme voineet 
kehittää perinteisistä, tutkitusti puhtaista ja 
ravinteikkaista Lapin yrteistä helppokäyttöisiä 
tuotteita nykykuluttajalle. Lapissa on hyvä 
yrittää!

- Toimitusjohtaja llkka Kauppinen, 
Arctic Warriors

Kuva: Visit Rovaniemi

Kuva: Lapin liitto

https://www.youtube.com/watch?v=-LZ8twSe3Ts


• Teknologian kehittyminen on vaikuttanut mer-
kittävästi tuotteiden suunnitteluun.

• Globalisaation myötä kansainvälisen kilpailun 
vaikutukset alkoivat kohdistua myös Lapin yri-
tyksiin.

• Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaatii yrityksiltä 
parempaa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista.

• Vielä 2000-luvun alussa julkisten toimijoiden ja 
yritysten toimintatavat olivat liian kaukana toi-
sistaan. Tuotekehityksen valmiuksien paranta-
minen aloitettiin koulutus- ja tutkimuslaitosten 
verkostoitumisella yritysten kanssa, joiden selvi-
tysten pohjalta teimme ensimmäiset strategiset 
valinnat ja päätimme painopisteistä.

• Olemme tukeneet kehittämisympäristöjä, julkisia 
opetus-, tutkimus-, tuotekehitys ja –testausym-
päristöjä, joita on rakennettu koulutus- ja tutki-
muslaitosten yhteyteen. Kehittämisympäristöjä 
on n. 50. Niistä 44 kuuluu Arktiset kehittämisym-
päristöt –klusteriin, joka on sittemmin saanut ES-
CAn (European Secretariat for Cluster Analysis) 
Bronze Labelin tunnustuksena kehitystyöstään.

Rakennerahastojen painotukset 
tuotekehityksen edistämiseksi 2000 - 2015

• Korkealaatuisia sekä monipuolisia 
tuotteita ja palveluja markkinoille

• Uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia, ja sitä  
kautta työmahdollisuuksia

• Uusimman tiedon soveltamista, 
ajan tasalla pysymistä

• Koulutuksen ja työelämän 
käytäntöjen lähentämistä

• Kansainvälistymisen ja 
vuorovaikutuksen kasvattaminen

• Ainutlaatuista arktista 
olosuhdeosaamista

• Alueen vahvuuksista lähtevää 
elinkeinotoimintaa, älykästä 
arktista erikoistumista

• Lappi aktiivisena toimijana 
eurooppalaisessa yhteistyössä

• Pohjoisuudesta nousevia 
kestäviä tuotteita ja ratkaisuja 
eurooppalaisille markkinoille, 
eurooppalaisen kilpailukyvyn 
kasvua

• Puhtaita luonnontuotteita 
elintarvikemarkkinoille

• Yritysten kilpailukyvyn 
parantamista

• Rakennettu uusia 
tutkimus-, koulutus- ja 
innovaatioympäristöjä

• Uutta liiketoimintaa ja 
innovatiivista yrittäjyyttä

• Työpaikkoja erityisesti nuorille, 
työttömyyden vähenemistä

• Lappiin investointeja ja rahoitusta 
aluetalouden kasvattamiseen

• Muotoilun huippuosaamista 
vahvan imagon luomiseksi

Euroopalle

Alueellisesti ja 
kansallisesti

Lappilaisille

Rakennerahastovarojen hyödyt tuotekehitykseen

Rakennerahastojen vaikutus
julkisiin arktisen tuotekehityksen 

valmiuksiin 2000-luvulla

Tuotekehityksen
yhteistyön alkuvaihe Digitaalisuuden vaihe

Asiakas-
kokemuksen ja
vaatimusten-

mukaisuuden vaihe

2001: Kappale- ja
mekaniikkasuunnittelu

2003: Arctic Power
-kelkkatestaus

2005: Olosuhdetestaus

2007: CAD- ja CAM-
suunnittelu, konenäkö,

anturiteknologia

2011: Laserkeilaus,
3D-tulostus (AM),

skannas, skaalautuvuus

2013: Eko-desing,
CE-merkinnät

Sinisen
meren

strategia
Koneellinen

käsityö Käsiteollinen Teollinen 3D Standardit
ja sertifiointi

Tilanne ennen
tuotekehitykseen

panostamista

• Lisäsimme tuotekehitysosaamista koulutuksen ja 
oppilaitosten työelämäyhteistyön kautta.

• Vahvistimme tuotekehityksessä muotoilun ja de-
signin osaamista, ja panostimme myös palvelu-
muotoiluun.

• Viimeisten vuosien aikana T&K&I-ympäristöjen 
palveluja on alettu yhdistää kehittämisympäris-
töiksi, ja niiden henkilöstöä verkostoksi, joiden 
avulla voimme vastata monitieteellisiin ja laadul-
lisesti monimutkaisempiin ongelmiin.

Tuotekehityksen uudistumisen  
ajurit 2000-luvulla

• Sääntelyn lisääminen on johtanut yhä uusiin 
tuotteita ja tuotantoa koskeviin vaatimuksiin ja 
rajoitteisiin.

• Havahduttiin jalostusarvon alhaisuuteen: 
raaka-aineiden tuottamisen sijaan on ryhdytty 
panostamaan kohti jatkojalostusta.

• Eettisyys ja ekologisuus korostuvat tuotekehi-
tyksessä.



Älykäs erikoistuminen 
– lisää kansainvälistä yhteistyötä Lappiin

• Lapin tuotteilla kilpaillaan ylivoimaisilla ominai-
suuksilla ja optimaalisilla ratkaisuilla, ei mas-
satuotannolla. Enää ei riitä, että kierrätetään 
kotimaista osaamista, vaan on yhdistettävä 
omat kyvyt eurooppalaisen osaamisen kanssa. 
Tavoitteena on korkein mahdollinen jalostus-
aste. Lappilainen kilpailuvaltti on kyky vastata 
täysin niihin vaatimuksiin, joita asiakkaat asetta-
vat tuotteille.

• Julkisen sektorin tuotekehittäjien lisäksi myös 
yritykset viedään Eurooppaan. Kansainvälisty-
minen on elinehto, ja siihen olemme luoneet 
edellytyksiä rakennerahastovaroilla. Menestyäk-
semme kansainvälisesti tarvitsemme yhä tiiviim-
pää verkostoitumista maakunnan sisällä.

• Laboratorioiden kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyttä 
sekä teknologisia valmiuksia kehitetään. Esimer-
kiksi ammattikorkeakoulujen laboratoriot ovat 
edistyneitä tuotekehityksessä ja -testauksessa 
rakennerahastorahoituksen ansiosta. Teknologi-
sen kehittyneisyys mahdollistaa myös kaupalli-
sen menestyksen.

• Tulevaisuutemme riippuu siitä, pystyvätkö lappi-
laiset pk yritykset  tuottamaan  sellaisia ominai-
suuksia palveluihin ja tuotteisiin , joista ollaan 
valmiit maksamaan.

• Hankimme kehittämisympäristöille European 
Secretariat  for Cluster Analysis’n myöntämänä 
vähintään Silver Label tason

• Täytämme kaikessa arktisessa tuotekehityk-
sessä vaatimustenmukaisuutta osoitta-
vien standardien edellyttämän tason - esim. 
EcoDesign-vaatimukset, CE-standardit, joiden 
saavuttamiseen tarvitaan osaamista, kumppa-
nuuksia, eurooppalaista yhteistyötä

• Sisällytämme kiertotalous-näkökulman jo 
tuotteiden kehittämisvaiheeseen

• Teemme kehittämisympäristö-klusterin 
globaalisti houkuttelevaksi

• Hankimme vähintään 150 yritystä mukaan 
kehittämisympäristö-klusterin toimintaan

• Tehostamme valmiuksia tuotekehityksen etä-
työskentelyyn; laitteistot ja valmiudet (Remo-
te Presence)

• Hyödynnämme digitaalisia menetelmiä ko-
konaisvaltaisesti sekä tuotteissa että palveluissa, 
AM, BigData, IoT, VR, AR, MaaS

Näin me sen teemme:

Nämä me saavutamme:

• Yritysten tuotteisiin ja palveluihin uutta lisäar-
voa sekä uusia tuotteita ja palveluja

• Yhä useammissa yrityksissä tuotekehitys noste-
taan strategiseen asemaan

• Syntyy uusia yrityksiä, myös tuotekehityksen 
alalle

• Lapin TKI-menojen osuus koko maan 
TKI-menoihin verrattuna kaksinkertaistuu

• Raaka-aineiden nykyisen 200 M€:n jalostus-
arvon kasvaminen moninkertaiseksi

• Arctic Design nousee tunnetuksi eurooppalai-
seksi brändiksi

Kuva: Roadscanners Oy Kuva: Photokrafix



Kuva: Test World

• Euroopan unionin rakennerahastojen osarahoittamille hankkeille EU:n ja 
valtion tukea on myönnetty 2000-luvulla n. 30 miljoonaa euroa

• Tuen avulla rakennettu tutkimus- ja kehitysympäristöjä, kuten laboratorioi-
ta sekä tutkimus-, testaus- ja pilottilaitteistoja yhteensä yli 50 eri toimialalle

• Kehittämishankkeissa on parannettu valmiuksia hyödyntää ympäristöjä 
ja laitteistoja, esimerkiksi julkisten tuensaajien elinkeinoelämäyhteistyön 
lisäämiseksi 

• Ilman rakennerahastojen tukea nykyisen tason saavuttaminen ei olisi ollut 
mahdollista

Tuki innovaatiojärjestelmän ja T&K&I –toiminnan 
kehittämiseen 2000-luvulla

Polar Metalli
Ensimmäinen oma tuote – savupellit – kohosi no-
peasti Suomen luotetuimmaksi. Nykyisin Pohjois-
maiden johtava savupeltien sekä useiden muiden 
omien tuotteiden valmistaja. Sukupolvenvaihdos on-
nistunutta - henkilökunnan ikärakenne on toimialalla 
poikkeuksellisen nuori.

Pentik
Keramiikka- ja nahkatuotteita kansainvälisille mark-
kinoille valmistava tehdas. Yritys starttasi vuonna 
1971 Anu Pentikin keramiikka- ja nahkaharrastuksen 
pohjalta. Maailman pohjoisin keramiikkatehdas vi-
hittiin käyttöön vuonna 1974.

Vaaran Saha
Perinteisen standardisahatavaran lisäksi sisustus- ja 
rakennuspaneeleja. Tuotanto on pitkälle automati-
soitua ja tietokoneohjaukseen perustuvaa. Sahaus-
toiminta alkoi Tervolan pitäjässä 1900 -luvun alussa.

Lappset Group
Puutavarasta leikki- ja liikuntavälineiden sekä tee-
moitettujen aktiviteettipuistojen kansainvälinen val-
mistaja. Perheyritys on perustettu vuonna 1970.

Arctic Warriors
Lappilaisten pienviljelijöiden ja kerääjien yrteistä ra-
vinto- ja kosmetiikkatuotteita valmistava innovaatio-
yritys.

Kataja Innovations
Tuotekehitystä, tuotteistusta ja palvelumuotoilua 
tarjoava yritys.

Flatlight Creative House
Filmi- ja videotuotantoja tarjoava yritys, joka on eri-
koistunut tarinallisiin tuotantoihin.

Yritysten menestys 
vaikuttaa koko Lappiin

“Lapin maantieteellinen sijainti luo 
kansainvälisen kiinnostuksen ja 
mahdollisuuden erottautua 
kilpailijoista. Ympäristö inspiroi 
ja luo mahdollisuuksia uudenlaiseen 
liiketoimintaan. Seuraava askel 
on tehdä Lappiin kansainvälisesti 
tunnettu yhteisöllinen co-working tila.” 

- Miikka Niemi, 
Toimitusjohtaja, 

luova johtaja, 
Flatlight Creative House

Kuva: Flatlight Creative House

http://www.polarmetalli.fi/
http://www.onlyinlapland.com/
https://www.pentik.com/
http://www.veljeksetvaara.fi/
http://www.lappset.fi/
https://www.arcticwarriors.fi/
http://katajainnovations.fi/
http://www.flatlight.fi/


#Palvelumuotoilu

#IPR

#ProductDesign

#Hackathon
#Asiakaskokemus#Tuotemuotoilu

#3DPrint

#BusinessDesign

#Käyttäjälähtöisyys

#Arcticdesign

#ProductDevelopment

#StartUp

#Tuotetestaus

#Testausympäristö

Kuva: Lappset Group oy / Antti Kurola

#Vaatimustenmukaisuus

#TRL

#Arcticsmartness



Kuva: Visit Rovaniemi
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