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HAASTATTELUN TEEMAT  
 

I TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2030 

Maailma jossa elämme 2030 
 

1. Visio ja ulkoiset muutostrendit 
Muutostrendit toimintaympäristössä arktisen meriteknologia-alan näkökulmasta 
 

2. Yhteistyötrendit Itämeren alueella 
Itämeren alueen, Venäjän ja Suomen arktisen teknologiaosaamisen yhteistyö 

 

3. Heikot signaalit ja villit kortit 
Millaisia uusia orastavia ilmiöitä, ns. heikkoja signaaleja  havaitset,  joihin arktisen meriteknologian alan tulisi 
reagoida mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tai/jotka voivat vaikuttaa alaan? Millaisia villejä kortteja, 
epätodennököisiä, mutta toteutuessaan laajasti vaikuttiva ilmiöitä havaitset? 
 

4. SWOT-analyysi 
Uudenmaan arktisen meriteknologia suhteessa (kansainvälisiin) kilpailijoihin 
 

II MERITEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN UUDELLAMAALLA 

Keskeiset kehittämisen painopistealueet 
 

5. Arktisen meriteknologian käsite 
 

Vertikaaliset teemat – yksittäisiä verkostoja tukevat 
 

6. Kärkituotteet ja palvelut, Bostonin tuoteportfolioanalyysi 
 

Millaista arktista teknologiaosaamista muutostrendit edellyttävät? 

Mitkä ovat kärkituotteet, joilla toimintaympäristön muutokseen tulisi vastata? Näkökulmana  

mm. tulevaisuuden työllisyysnäkymät; mm. laivatelakat ja niihin liittyvät alihankintayritykset, kuten 

teräsrakentajat, kone- ja laiteasentajat, lvi- ja sähköasentajat, automaatio- ja elektroniikka-asentajat, 
sisustusvarustelijat; offshore-teollisuus, arktinen meriteollisuus, pientelakat, korjaustelakat, 
kunnossapitopalvelut, potkurilaiteteollisuus, laivamoottoriteollisuus, meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajat, 
meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja suunnitteluohjelmistojen valmistajat, toimialan muu 
palveluliiketoiminta, alan kaupallinen tutkimus- ja koulutustoiminta;jääluokan aluksia, tukialuksia, 
öljynporausaluksia, offshore-teknologiaa, merenalaisteknologia, teräs- ja metalliosaamista. 

Mitkä ovat tämän hetkiset ja mitkä tulevat klusterit/miniryppäät,/tuotealueet tai toimialat, joilla  muutokseen 
tulisi vastata? (”nousevat”, ”tähdet”, ”lypsylehmät”) 
 

7. Miniklustereiden tunnistaminen ja kehittäminen 
 

Horisontaaliset teemat – kaikkia verkostoja tukevat 
 

8. Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen 
Millaisia innovaatioympäristön kehittämistarpeita em. edellyttävät Uudellamaalla? (mm. verkottuminen, 
viennin edistäminen, koulutus, tutkimus, tuotekehitys) 
 

9. Kansainvälistymisen haasteet 
Kansainvälistymisen erityiset pullonkaulat ja haasteet arktisen meriteknologian viennin näkökulmasta 

 

III KESKEISET KEHITTÄMISHANKEAHIOT 

Keskeiset kehittämishankkeet 1-5 vuoden aikajänteellä 

 

IV TULOSTEN TOIMEENPANO JA VIESTINTÄ 

 

V VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT JA MUUT KEHITTÄMISSUOSITUKS. 
Muut esille tulevat ideat arktisen mahdollisuuksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Suositukset Delfoi-panelisteiksi 
(mm. potentiaalisten miniklustereiden edustajia). 
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ENNAKOINTIHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

HANKKEEN TAVOITTEET  

”Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt meriteollisuuden ennakointihankkeen, jossa 

ennakoidaan arktisen meriteknologian mahdollisuuksia Uudenmaan pk-yrityksille. Hankkeessa 
edistetään alan toimijoiden verkostoitumista sekä pyritään synnyttämään miniklustereiden avulla 

uudenlaisia liiketoimintaideoita sekä kansainvälistymismahdollisuuksia toimialan yrityksille. 

Lisäksi ennakoidaan mm. Helsingin telakan tulevaisuuden osaamistarpeita.Tavoitteena on 

hyödyntää ennakointitietoa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituksen kohdentamisessa 

meriteollisuuden toimialalla. Näin voidaan edistää toimialalla toimivien ja meriteollisuuteen 

verkottuvien yritysten kehittämistä esim. yritystukien sekä koulutus- ja konsultointihankkeiden 

avulla.” (Uudenmaan ELY-keskus 15.3.2012) 
 

YHTEYSTIETOJA 

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna Uudenmaan ELY-keskuksen lisäksi TEM, Meritaito 

Oy, Merima Oy sekä RD Aluekehitys Oy. Ennakointihankkeen rahoittaa Uudenmaan ELY-

keskuksen Osaamisen ennakoinnilla kasvua -ESR-projekti.Lisätietoja: projektipäällikkö Sasu 

Pajala, puh. 040 864 1437, kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen, puh. 040 722 2328″. Lisätietoja 

antaa myös hankkeen Delfoi-manageri erikoistututkija Yrjö Myllylä, puh. 0500-450 578, sp. 

yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net. 

 

TUTKIMUSASETELMA 
 

Kuva 1. Ennakointihankkeen tutkimusasetelma. 

 

 

 

 

 
 
 

DELFOI-PANEELIN 1. HAASTATTELUKIERROS 

Delfoi-menetelmä 

 Delfoi-menetelmän perusominaisuuksina pidetään anonyymisyyttä, useita kierroksia ja 
palautteen toimittamista panelisteille. Delfoi-soveltamisen pääsuuntaukset ovat ryhmän 

yksimielisyyttä tavoitteleva Delfoi ja intressiryhmien mielipiteitä ja niiden perusteluita 

kartoittava politiikka-Delfoi. Ominaisuudet ovat läsnä tässä tutkimuksessa. 

Aikajänne ja vastaamisen näkökulma 

 Toimintaympäristön muutosta katsotaan vuoteen 2030. Tulevaisuuden tekemisen 

toimenpiteitä katsotaan 1-5 vuoden aikajänteellä. Vastaajia pyydetään hahmottamaan 

sellaista tulevaisuuden kuvaa, johon hän uskoo ja toivoo, jos kaikki asiat menevät 

kohdalleen, toisin sanoen kuvaamaan ”toivottu  ja mahdollinen tulevaisuus”. 

Kierroksen tavoite 

 Kierroksen tavoitteena on erityisesti testata ja arvottaa näkemyksiä ja ideoita, arktisen 
meriteknologiaan liittyen, jotka ideat nousivat esille ns. Pilottihaastattelu-kierroksella, joka 

toteutettiin tammi-helmikuussa 2012.  

 

I MUUTOSVOIMAT 

 

Ulkoiset muutos-

trendit/Megatrendit/ 
 

Vahvat vaikuttatavat 

trendit 
 

Heikot signaalit/ 

Uudet ilmiöt  

 

Villit kortit/vaikuttavat, 

epätodennäköiset 
 

 SWOT 
 

II MERITEKNOLOG. 

KEHITTÄMINEN 

UUDELLAMMAALLA 

Bostonin tuoteportfolio-

analyysi ja teknologian 

ja palv. kehittämis-tarp. 
 

Klusteroituminen/minikl

usterit 
 

Koulutuksen ja inno -

ympäristön kehittäminen 
 

Kansainvälist.haasteet 

ja mahdollisuudet 

 

 

IV VIESTINTÄ JA 

TOIMEENPANO 
 

 
 

IMPLEMENTOINTI 

ELYn, yritysten, 

oppilaitosten  yms. 

strategiat ja 

toimintaohjelmat 

III KEHITTÄMIS-

HANKKEET 

 

 

Painopisteet ja 

kehittämisuositukset 

 

Kehittämishankeaihioid

en tunnistaminen ja  

niiden kehittäminen 

http://www.ely-keskus.fi/fi/uutiset/uutiset_alueilta/Sivut/Meriteollisuudenennakointihankekaynnistetty.aspx
http://amtuusimaa.net/yhteystiedot/yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net
mailto:yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net
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SYVENTÄVIÄ LÄHTÖKOHTATIETOJA 

 

Aiemmin suoritetut haastattelut 

 

 Pilottihaastattelut suoritettuun 19.1.-29.2.2012.  Tällä haastattelukierroksella haastateltiin 

kasvokkain 12+2 henkilöä, jotka edustivat Arktisen meriteknologiaan liittyviä näkökulmia 

alla olevan ennalta muodostetun valintataulukon mukaisesti. 

 

Taulukko 4.  Intressi-kompetenssi –matriisi panelistien valitsemiseksi.  Pilottihaastattelu. 

Table 2. 

Interest > 
 
 

Competence 

Companies Research, 
product 
development 

and education 
institutions 

Decisionmakers, 
politicians 

Independent 
(associations, 
students, free 

newspaper etc) 

ALL 

 Main JME
1
 Main JME Main JME Main JME Main JME 

Shipbuilding 2 1 1 1 1  1  5 2 

Offshore 2 1    1 1  3 2 

Other 2 1 1  1  1 1 5 2 

ALL 6 4 2 1 2 1 2 1 12 4-8 

 

 Em. haastatteluista suoritti 2 kpl Itä-Suomen kansainvälisessä maisterikoulussa opiskeleva 

yhdysvaltojen ja Suomen kansalainen Jon McEwan. Jon tekee rinnakkaista opinnäytetyötään 

ja haastattelee mm. globaalisti toimiva USAlaisia ja muita öljy-yhtiöitä. Nämä hyödyttävät 

tätä arktisen meriteknologian ennakointihanketta ja sen johtopäätöksiä. Jon McEwan on 

myös käytettävissä yritysten tai muiden toimijoiden toimeksiantoihin jatkossa. 

 

Taulukko 3. Panelistien määrä työsuunnitelman mukaan. 

 
Table 3.  

 Main  Jon McEwan  Kari Synberg ALL 

 Finland USA+Canada etc. Russia  

Pilot 12 2-4 - 12+ 

1.round 30 f to f + 20 Inet 8-12 10-12 50+ 

2.round 40 Inet ? ? 40+ 

ALL  12-16  10-  

 

 Alkuperäisen työsuunnitelman mukaan kaikki haastattelut toteutetaan Suomessa. Jon 
McEwanin kautta haastatteluita voidaan tehdä luontevasti rinnakkaisesti mm. USA:ssa ja 

Kanadassa  sekä Murmanskin ex-konsulin ja Venäjä-tutkija Kari Synbergin kautta Venäjällä 

uskottavan markkinatiedon, mm. alueella toimivien öljy-yhtiöiden näkemysten, saamiseksi. 

Molemmat on liitettävissä tähän RD Aluekehityksen kautta toteuttavaan Arktisen 

meriteknologian ennakointiprojektiin. (=Sponsorointimahdollisuus halukkaille yrityksille tai 

muille toimijoille.) 

 

  

                                                 
1
 Jon McEwan opiskelee Itä-Suomen kansainvälisessä maisterikoulussa. Hänen tutkimuksensa on tarkoitus toteuttaa 

synergisesti niin, että se myös antaa ideoita Uudenmaan arktisen meriteknologian ennakointihankeelle. Virallista 
päätöstä ohjausryhmältä ei ole McEwanin työn liittämisestä osaksi ennakointihanketta, mutta Yrjö Myllylä toimii hänen 
tutkimustyönsä yhtenä ohjaajana. 
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Haastateltavien valinta Delfoi-paneeliin 

 

 Haastateltavien ideointiin 1. haastattelukierrokselle pilottihaastattelun ehdotusten sekä alla 

olevan Taulukon  perusteella 

 

Taulukko 2.  Intressi-kompetenssi –matriisi panelistien valitsemiseksi.  Delfoi-paneelin 1. 

haastattelukierros. Taulukon soveltaminen varmistaa erilaisten näkökulmien mukaansaamisen 

paneelin. Arktisen meriteknologian jäsentely tarkentuu prosessin edetessä.  

 
Intressi-kompetenssi -matriisi Yritykset 

Tuotanto, 

palvelut 

Tutkimus 

Tutkimus, 

testaus, 

tuotekehit., 

suunnittelu; 

koulutus; 

viestintä ja 

markkin. 

Rahoitus 

Vakuutusyht., 

institutionaali

set sijoittajat, 

muut 

Valtio 

Keskushallin

to, ELYt, 

ym. 

Kuntasektori 

Yrityspalvelut 

ym. 

Järjestöt Yhteensä 

1 Ilmatiede, sää, mittaus, 

seurantajärjestelmät 

2 1 1 1 1 1 5-7 

2 Tutkimus ja poraus 2 1 1 1 1 1 5-7 

3 Navigointi 2 1 1 1 1 1 5-7 

4 ICT, ohjelmistotuotanto 2 1 1 1 1 1 6-7 

5 Kuljetus-, logistiikka, 

järjestelmät 

2 1 1 1 1 1 4-7 

6 Offshore 3 1 1 1 1 1 6-8 

7 Laivanrakentaminen 3 1 1 1 1 1 7-8 

8 Merenalainen 

rakentaminen 

2 1 1 1 1 1 5-7 

9 Ympäristönsuojelutekn., 

turvallisuus, pelastus 

2 1 1 1 1 1 7 

Yhteensä 20 9-12 3-6 5-9 5-9 2-6 50 

 

 Kriteeristössä keskeistä on ollut arktisen meriteknologian erilaisten näkökulmien mukaan 
ottaminen. Paneeli on hyvin muodostettu, jos siinä ovat mukan kaikki asiaan vaikuttavat 

näkökulmat ja intressitahot, niin asian ”kannattajat” kuin ”vastustajat”. 

 Tässä Delfoi-haastattelussa asiantuntijat voivat edelleen ehdottaa haastateltavia tälle 

kierrokselle tai sähköisenä haastatteluna suoritettavalle Delfoi-paneelin 2. varsinaiselle 

haastattelukierrokselle (kyse on ns. lumipallo-otannan hyödyntämisestä). 

 Delfoi-haastattelu ei ole mielipidehaastattelu vaan pikemmin strukturoitu teemahaastattelu, 
joka auttaa ryhmää käsittelemään kompleksista aihetta. Tämän vuoksi otoskoon suuruus ei 

ole ratkaisevaa, vaan juuri näkökulmien erilaisuus tutkittavan ilmiön näkökulmasta on 

onnistuneen paneelin mittari. Tyypillisesti Delfoi-paneelissa on 15-50 vastaajaa. 

 

Tietojen käsittely, hyödyntäminen ja viestintä 

 

 Haastattelutiedot käsitellään anonyymisti niin, että yhteenvetotulosteissa vastauksia ei voi 

yhdistää suoraan persoonaan. Haastateltaville toimitetaan kierroksen yhteenvetoraportti 

ennen sähköisen haastattelukierroksen käynnistämistä viimeistään syksyllä 2012, arviolta 

elokuussa. Delfoi-paneelien 1. ja 2. kierrosten yhteenvetoraporttien sekä teemaan liittyvän 

seminaarin tulevaisuusverstaan pohjalta laaditaan varsinainen tulosten yhteenvetoraportti / 

hankkeen loppuraportti loppuvuoden 2012 aikana. Hankkeen keskeiset materiaalit 

sijoitetaan nähtäväksi, kommentoitavaksi ja levitettäväksi osoitteeseen 

www.amtuusimaa.net. 

 

 

  

http://www.amtuusimaa.net/
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I TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2030 

Maailma jossa elämme 2030 
 

 

1. Visio ja ulkoiset muutostrendit 
 

1.1 Visio ja ulkoiset muutostrendit 

Millainen on arktisten alueiden ja arktisen meriteknologian tulevaisuuden visio, toivomanne ja 

mahdollisena pitämänne tulevaisuuden kuva? Mikä on Uudenmaan rooli arktisen 

meriteknologian tuottamisessa?  
 

Perustelut_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1.2 Antakaa painoarvo seuraaville ulkoisille  muutostrendeille sen mukaan kuinka tärkeänä 

pidätte niiden vaikutusta (/ huomiomisen tarvetta) arktisen meriteknologian kehittämiseksi 

Uudellamaalla. Valitkaa 5 tärkeintä. (Vaihtoehdot perustuvat pilottihaastattelussa esille 

nousseisiin ajatuksiin) 
 

- Teknologisen kehityksen edistyminen (mikä tarkemmin)   ___ 

- Alumiinihitsausmetodien kehittyminen    ___ 

- Pinnoitusteknologian kehitys     ___ 

- Materiaaliteknologian kehitys (mm. nano)     ___ 

- Arktisten mineraalien arvon ja merkityksen kasvu   ___ 

- Energiaitsenäisyyteen pyrkiminen eri valtioiden toimesta  ___ 

- Globaalit valtasuhteet ovat muutoksessa    ___ 

- Greenpeacen ja ympäristöjärjestöjen vaikutuksen kasvu   ___ 

- Iranin ja Hormuzin salmen riskit – epävakauden kasvu Lähi-idässä  ___ 

- Maapallolla tapahtuva voimakas kaupungistuminen     ___ 

- Liuskekivikaasun ja maakaasun tasapainotilan asettuminen –  

suurten uusien perinteisten kaasukenttien avaamisen viivästyminen  ___ 

- LNG:n yleistyminen, putkilinjojen merkitykseksen väheneminen (LNG:n hinta) ___ 

- Poliittisen tahtotilan kehitys Koillisväylän hyväksi kasvaa  ___ 

- Raaka-aineidella käytävä spekulatiivisen kaupan nousu   ___ 

- Valtioiden merkityksen lisääntyminen kaupanteossa (omistavat luonnonvarat etc.) ___ 

- Venäjän keskiluokan vaurastuminen    ___ 

- Väestömäärän kasvu maailmassa    ___ 

- Öljyn- ja kaasun etsinnän lisääntyminen    ___ 

- Muu, mikä? _______________    ___ 
 

Perustelut_____________________________________________________________ 

 

1.3 Antakaa painoarvo seuraaville ulkoisille  muutostrendeille sen mukaan kuinka tärkeänä 

pidätte niiden vaikutusta (/ huomioonottamisen tarvetta) arktista meriteknologiaa 

kehitettäessä Uudellamaalla. Antakaa painoarvo 1-5, jossa 1=vähän tärkeä/vaikuttava, 

5=erittäin tärkeä/vaikuttava. (Vaihtoehdot ovat melko yleisesti käytettyjä ”megatrendejä”) 
  

- ILMASTONMUUTOS (mm. jäätiköiden sulaminen Jäämerellä)   ___ 
- POHJOISUUDEN MERKITYKSEN KASVU (mm. luonnonv. kasvava kysyntä) ___ 

- GLOBAALISAATION JATKUMINEN (mm. talouden painopiste itään)  ___ 

- ARVOJEN MUUTOS (mm. ympäristön- ja ei materiaalisten arvojen nousu) 

- TEKNOLOGINEN KEHITYS ( mm. kuljetus-, energia- ja ymp.tekn., ICT)  ___ 

- SOSIOEKONOMISET MUUTOKSET (glob.väestön kasvu, työvoiman ikäänt.) ___ 

- YHTEISTYÖ ITÄMEREN ALUEELLA (mm. verkostoit. Venäjään ja Saksaan)   ___ 

- MUU, MIKÄ? _______________    ___ 
 

Perustelut_____________________________________________________________ 
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2. Yhteistyötrendit Itämeren alueella 

Itämeren alueen, Venäjän ja Suomen arktisen teknologiaosaamisen yhteistyö 

 

Toiminta ja teknologiaratkaisujen tuottaminen arktisille alueille edellyttää yhteistyötä Itämeren 

alueella. Esimerkiksi teknologinen yhteistyö maailman johtavan teknologiamaan Saksan tai  

arktisen suurvallan Venäjän kanssa voi olla edellytys suomalaisten yritysten menestymiselle.  

 

2.1 Pohtikaa lyhyesti mitkä ovat Uudenmaan alueen yritysten strategiset(=tärkeimmät) 

yhteistyösuunnat/-maat? (Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksilla ideat jäsennetään ja 

arvioidaan tarkemmin) 

 

Vastaus_________________________________________________________________ 

 

 
 

2.2 Antakaa painoarvo seuraaville Itämeren alueen yhteistyöhön liittyville muutostrendeille tai 

mahdollisuuksille sen mukaan kuinka tärkeänä pidätte niiden vaikutusta arktisen 

meriteknologian kehittämiseksi Uudellamaalla. Valitkaa 5 tärkeintä. (Vaihtoehdot perustuvat 

pilottihaastattelussa esille nousseisiin ajatuksiin) 
 

- Jos esim. yhteydet Suomesta Murmanskiin kunnossa (mm. Sallan kautta), esimerkiksi 

Hamina-Kotka, Helsinki, Hankokin, voisivat olla luontevia varasto- ja satamapaikkoja 

Eurooppaan meneville konteille     ___ 

- Jos Suomi haluaa hyötyä arktisista mahdollisuuksista, Suomen  

teknologiateollisuuden on tiivistettävä yhteyksiä teknologiassa johtavaan Saksaan ___ 

- Jos Suomi haluaa hyöytä arktisista mahdollisuuksista, Suomen teknologiateollisuuden on 

tiivistettävä yhteyksiä Venäjään     ___ 

- Projektinjohto- ja monitorointipalveluista on kasvavaa kysyntää  ___ 

- Rikkidirektiivin voimaantulo Suomessa v. 2015, mutta ei Venäjällä  ___ 

- Telakkayhteistyön tarve Hgin, Pietarin ja Viipurin telakoiden kanssa  ___ 

- Transitokuljetusten väheneminen Suomen kautta   ___ 

- Valtion johdon painoarvon kasvu kauppapolitiikan edistämisessä  ___ 

- Venäjän kaivosteollisuus tarvinnee uudentyyppisiä aluksia malmin kuljetuksiin Kiinaan___ 

- LNG-carriereitä tarvitaan energian kuljetukseen Kiinaan, joilla voidaan tuoda kontteja 

Kiinasta esim. Murmanskiin tai Kirkkoniemeen, josta ne voidaan edelleen juna- tai 

merikuljetuksina viedä Hampuriin, Rotterdamiin etc.    ___ 

- Venäjän laivaston modernisointi, n. 2000 laivalla lähivuosina  ___ 

- Yamalille ja Stokmaniin tarvitaan nesteytysasemia, merellä siirrettäviä laitoksia, varastoja ja 

kuljetusaluksia, huoltoaluksia, arktisia ydinvoimalla toimivia jäänmurtajia ___ 

- Öljyntorjunnassa on vahvaa suomalaista osaamista ja mahdollisuus klusteroitua ___ 

- Tarvitaan hotelli, ravintola- ja huoltoaluksia    ___ 

- Hotellialuksia mm. Pietarin hotellikapasiteetin lisäämiseksi   ___ 

- Hotelliaukset mm. kaasukentillä operoitaessa    ___ 

- Modulaariset taloelementit, joista saadaan kustannustehokkaasti asuntoja, hotelleja, 

sairaaloita, kouluja ja omakotirakennuksia    ___ 

 

Perustelut ja kommentit __________________________________________________________ 
  



9 

 

3. Heikot signaalit ja villit kortit 
 

3.1 Heikot signaalit  

Millaisia uusia orastavia ilmiöitä, piilossa olevia mahdollisuuksia, ”hiljaisten nurkkien 

kuiskauksia”, ts. ns. heikkoja signaaleja  havaitsette,  joihin arktisen meriteknologian alan tulisi 

reagoida mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tai/jotka  muuten voivat vaikuttaa alaan2?  

Valitkaa 5 tärkeintä. 

- Aluevaltauksien lisääntyminen (”ennen kuin on tapeltu”)   ___ 

- Arktisen alueen poliittinen uusjako     ___ 
Jos Jäämeren reunavaltiot jakavat arktisen merialueen, Kiinalla intressi. Miten suuret teollisuusvaltiot kokevat, 
jos 6 jakaa? Millä logiikalla hyväksyttävissä rantavaltioiden jako? Kiinan lausunto heijastelee, että tulee 
tärkeäksi > seuraa sotilaalliset intressit – Kiina ei hyväksy suurta jakoa. 

- Enemmän LNG:tä Kiinaan     ___ 

- Greenpeace ja muut ympäristöjärjestöt aktivoitumassa   ___ 

- Hiilidioksidin talteenoton kehittyminen ja vanhojen tyhjien öljy- ja kaasukenttien 

hyödyntäminen tarkoitukseen     ___ 

- Hyvinvointikysymysten nousu arktisessa toimittaessa (haastavat työolot)  ___ 

- Häkämies/Venäjän kauppaministeri Hristenko: laivanrakennukseen liittyvän 

yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen joulukuussa 2011  ___ 

- Ice management – Sakhalinissa supply-alukset estävät suurten jäälauttojen ajelehtimisen  

öljynporauslauttoja vastaan  (ei vain murreta vaan siirretään hlöaut. ja bussin kokoisia jäälauttoja) ___ 

- Itämeren rikkipäästöjen rajoittaminen     ___ 

- Itämeri huono vaihtoehtoa suomalaisten satamien kautta tapahtuvalle liikennöinnille – 

liikennöintiä on parempi hoitaa Norjan ja Venäjän kautta   ___ 

- Jos laivanrakentamista halutaan Suomeen, arktinen ainoa mahdollisuus  ___ 

- Komin alueella puunjalostusteollisuuden kehittyminen   ___ 

- Kylmäasujen tuottaminen meriteollisuudessa    ___ 

- Laivat käyttävät kaasua moottoreissaan    ___ 

- Nenetsiassa tuulivoima tullut vahvasti esille     ___ 

- Oppi pitää hakea Venäjälle laivoja ja ratkaisuja myymällä ja sitten myydä muualle (mm. 

Arctech-case)       ___ 

- Pietariin palkataan Meriteollisuusyhdistyksen edustaja, venäläinen kaveri, joka edustaa 

Suomea Finpron nimissä     ___ 

- Rungon osuus 15 % (hitsaamisessa säästäminen ei siis säästä)   ___ 

Samsungille 60-70 % erikoisaluksia, 15.5. mrd:n euron tilauskirjat  ___ 

- Sotakorvausalusten vuoksi Suomella erityisasema Venäjällä. Mm. STX hoksasi, että pääsee 

Suomen kautta Venäjälle. > Koko telakka rakennetaan Pietariin  ___ 

- STX aikoo myydä offshore-telakat, risteilyalukset ovat sen tulevaisuutta  ___ 

- Suomessa on osaamista mihin vaan, miten kilpailukykyisesti, on kysymys ___ 

- Suuret öljy-yhtiöt kiinnostuneet uusista ja erilaisista ratkaisuista arktisessa ___ 

- SYKE+Lamor-yhteistyö     ___ 

- Tilaako kanadalaiset enää Suomesta, kun ovat ensimmäiset tehneet – on kysymys ___ 

- Venäjän energiasäästöohjelma, tullut ylhäältä laki   ___ 

- Venäjän WTO-jäsenyys: palvelusektorin vapautuminen kilpailulle  ___ 

- Venäläiset pidemmällä hitsaamisessa, (esim.yhdellä saumalla 50(?) mm rautaa ___ 

- Öljynporauksen jälkeen öljyputkien asennus porausreikiin (case, jossa Venäjälle ensin) ___ 

- Öljyntorjunnassa arktisessa pyritään ennalta ehkäisyyn, jos öljyä pääsee ympäristöön, 

puhdistaminen vaikeaa     ___ 

- Muu, mikä? __________________    ___ 

Perustelut ja kommentit___________________________________________________________ 

                                                 
2
 Heikon signaalin vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen, ei toivottava. Useinmiten heikoista signaaleista 

haetaan positiivisia mahdollisuuksia. Positiiviset heikot signaalit tarvitsevat tukea voimistuakseen, negatiivisten 
heikkojen signaalien kehitystä sen sijaan tulee pyrkiä estämään. 
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3.2 Villit kortit  

Millaisia villejä kortteja3, epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan laajasti vaikuttavia ilmiöitä 

havaitsette? (Jotka vaikuttavat  arktisen meriteknologian alaan; ilmiöt voivat olla 

vaikutuksiltaan myös positiivisia.) Valitkaa 3-5 mielestänne todennäköisimmin toteutuvaa. 
 

- Liittoutuminen isojen pelureiden kanssa (yksittäisiin hankkeisiin tähtäämisen sijaan ennalta 

verkottuminen ja palvelupaletin tarjoaminen suurille yhtiöille ja toimijoille)  ___ 

- Erikoistalousalueiden luominen venäläisten kanssa Murmanskiin tai Viipuriin tai 

norjalaisten kanssa Kirkkoniemeen (alueella voisi olla teknologiakeskuksia, jotka kehittävät 

tarvittavia teknologioita, meriteknologian lisäksi energia- ja kaivosteknologia)  ___ 

- Aurinko, tuuli, aaltoenergia, energiatuotannon hajautus – em. vaikuttavat öljyn- ja 

kaasuntuotantoon ja käyttöön     ___ 

- Ydinvoimalaonnettomuudet     ___ 

- Kalat kuolevat öljynonnettomuuden yhteydessä   ___ 

- Kaasun hinnan romahdus     ___ 

- Kiinan talouskasvun pysähtyminen    ___ 

- MAD, Mutual Assured Destruction can happened (tuho ydinohjuksilla)   ___ 

- Öljyn hinnan romahdus     ___ 

- Öljy- tai muu merkittävä katastrofi arktisessa     ___ 

- Muu, mikä? _________________    ___ 
 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 
 
 

SWOT-analyysi 
 

Markkina-aseman ”positioinnissa” auttavat ns. SWOT-analyysi, jota käsitellään seuraavassa. Pohdi 

Uudenmaan/Suomen arktisen meriteknologian asemointia suhteessa kansainväliseen toimintaympäristöön.  

 

 

4. SWOT-analyysi 

 

Valitse kustakin SWOT-tekijästä 5 mielestäsi tärkeintä tekijää ja lisää tarvittaessa oma. Tekijät on 

ideoitu ns. pilottihaastattelukierroksella. 

 

Vahvuudet 
- Perinne: 50-70 vuoden perinne jäänmurtajien tekemisestä, perinne jatkuu, Suomi on tehnyt 500 alusta 

Venäjälle      ___ 
- Azipod: 2 Azipodia, 1 perinteinen (uudet perinteisten ja uusien laiv. voimansiirtojärj. kombinaatiot ___ 
- Ilmatieteen laitos ja SYKE mukana öljy- ja kaasualan työryhmässä   ___ 
- Jäämallilaboratoriot:  Jäätutkimusta Uudellamaalla (jääominaisuuksien tutkimusta, + jäässä operoivien  

alustan tutkimusta, kokeiluja porauksia, Aker Arcticin jäälaboratorio)   ___ 
- Lähellä:  Venäjän läheisyys     ___ 
- Innovativiisuus: Omaa kovaa luokkaansa innovatiivisuudessaan ja teknisessä osaamisessaan (Azipodit, 

laivamoottorit, jäänmurto, öljyntorjunta).    ___ 
- Osaaminen: arktinen laivanrakennus, hitsaus, suunnittelu, rakentaminen, vahvat verkostot, osaamista  

arktisella puolella ei ole hukattu     ___ 

- Sijainti. Vuosaari etc. logistisesti painopisteessä (Sama onko Pohjanlahdella vai Vuosaaressa).  
Osaamisen arvoketjusta kysymys.     ___ 

- Sosiaalinen pääoma (”pohjoinen luottamus”), venäläinen luottamus suomalaiseen osaamiseen ___ 
- Tutkimus toimii isojen yritysten kanssa, tiedon  virta pk-yrityksiin    ___ 
- Erityisen monipuoliset tutkimusyksiköt maantieteellisesti lähellä toisiaan > Maailman tihein 

yliopistokeskusverkosto (ylivoimaisesti maailman tihein, 70-80 000 opiskelijaa)+  

sovelletut tutkimusyksiköt, VTT 3000 etc.+sektoritutkimuslaitokset.   ___ 
- Muu, mikä?__________________     ___ 

                                                 
3
 Villi kortti voi olla vaikutuksiltaan myös positiivinen, vaikka useimmiten sen vaikutukset mielletään negatiivisiksi. 
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Heikkoudet 
- Osaaminen vain muutamissa tyypeissä: Esim. Aker Arcticissa VTT:ssä pientä  ___ 

- Arctech-STX teknologia voidaan siirtää    ___ 
- Ei omisteta alueita, rajoitetut resurssit.      ___ 
- Hajanainen kansallinen tahtotila     ___ 
- Heikkoutena uusien innovaatioiden rahoitus.    ___ 
- Helsingin telakka on pienempi kuin muut, esim. Etelä-Koreassa telakat suuria  ___ 
- Hukattu yhteistyö venäläisten kanssa, ei ole pidetty tärkeänä, päätetty tehdä vain risteilyaluksia. ___ 

- Kansallisen tahtotilan heikkous Suomen yhteisenä hankkeena   ___ 
- massatuotanto, vs. erikoistuotanto > hävitään > mieluummin erityskysymyksiin. Esim. 

jäänmurtajateknologiassa ei tule olemaan massatuotantoa   ___ 
- Pidemmän tähtäimen ennakointi  meriteknologiassa puuttuu   ___ 
- STX Canada BC Vancouver myös huomioitava    ___ 
- Telakkakapasiteetin skaalautuvuus  heikkoa    ___ 

- Muu, mikä?__________________     ___ 

 

Mahdollisuudet 
- Ajattelevat ihmiset      ___ 
- Johtavaa kouluttajaa ei ole olemassa, Suomi/Uusimaa/Aalto-yliopisto voisi ottaa vastuulle? 

Aalto yliopisto tms. voisi tarjota huippukursseja (vrt.,Oulu Mining School), voisi liittyä  
ilman poliittisia ratkaisuja (mm. Kanadaan ja Saksaan suunnattuina).    ___ 
5-10 enkilöä ensin, sitten 30 hengen sisäpiiri, sitten 150 – tällöin alkaa syntymään ajatuksia, 

 jotka kantavat (kansainvälisen koulutuksen järjestämisen malli, voisi lähteä yliopiston projektina ja rahoituksella, sitten o hjelmana. Ks. 

esim. Aalto-innovation.) Merkittävät toimijat mukaan, Kiina, Japani > kv-kurssit vaaraton tapa. 

- Arktinen tutkimusohjelma, joka tiedeperustaisesti löytää alan uudet innovaatiot ja toisaalta  tukee yritysten 

esille tuomia kehittämistarpeita.     ___ 
- Etelä-Suomen akselin pitäisi laajentaa Pohjois-Suomeen Ouluun   ___ 
- Lisää työtä Uudellemaalle = lisää laivoja tehtäväksi    ___ 
- Nopeat yhteydet Pietariin      ___ 
- Pohjois-Atlantin hankkeet     ___ 
- Suuri yritysjoukko löytyy muualta kuin Uudeltamaalta    ___ 

- SWOTin laajentaminen koko Suomeen     ___ 
- Tekninen etumatka on, jos päätetään satsata, se on mahdollisuus 

 (= W:n paikkaamista=resurssien allokointia)    ___ 
- Uuden telakka-alueen kaavoittaminen     ___ 
- Uusia alustyyppejä tarvitaan ilmastonmuutoksen vuoksi 
- Uusimaa voisi keskittyä pienempiin ja intensiivisiin tapauksiin (laivoissa)  

(450 tonnia optimini, 660 tonnin liian isoja Uudellemaalle)   ___ 
- Muu, mikä?__________________     ___ 

 

 

Uhkat 
- Hajautetaan toimenpiteitä liian laajasti, resurssit > ei löydy keihäänkärkeä, koska intressit erilaisia ___ 
- Jos kehitämme hyvät suhteet Venäjälle, molemmat hyödymme   ___ 
- Kiina on maailman suurin satama ja  telakka.    ___ 
- Koulutuksen painotukset     ___ 

- Riskinä luonnollisesti teknologian siirto Venäjälle ja muualla / muiden oppimisen jälkeen 
teknologiaomavaraisuus tulevaisuudessa.     ___ 

- Teknologian siirto Venäjälle,      ___ 
- Uhkana, että ei tarkkailla kilpailuympäristöä, saksalaisia etc. ei pidä vähätellä,  

Kiinan osaamistaso nousee.     ___ 
- Uhkat liittynevät lähinnä poliittiseen riskiin (erityisesti Venäjä)   ___ 

- Muu, mikä?__________________     ___ 
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II MERITEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN UUDELLAMAALLA 

Keskeiset kehittämisen painopistealueet 
 

Mitä arktinen meriteknologia itse asiassa on? Millaista arktista teknologiaosaamista muutostrendit 

ja heikot signaalit edellyttävät, mitkä ovat kärkituotteet tai palvelut ( tai tuote- tai palveluryhmät), 

joilla kehityksen haasteeseen tulisi vastata? 
 

5. Arktinen meriteknologian käsite 

 
5.1 Määrittele 2-5 avainsanalla, mitä arktinen meriteknologia on, mikä on sanan keskeinen 

sisältö. (Tulokset jäsennetään ja arvotetaan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella.) 

 

Vastaus______________________________________________________________________ 

 

 
5.2 Mitkä arktiset ominaisuudet tulisi huomioida klustereiden /miniryppäiden/tuotealueiden (1-

10) kehitettämiseksi Uudellamaalla? Valitset 2-3 tärkeintä huomioitavaa ominaisuutta / teema 

1-10. 

 

 Kylmä Lämpötilan 

vaihtelut 

Pimeys Valo Herkkä 

luonto 

Ilmaston 

muutos 

Pitkät 

etäisyydet 

Muu, 

mikä? 

1 Ilmatiede, sää, 

mittaus, 

seurantajärjestelmät 

        

2 Tutkimus ja poraus         

3 Navigointi         

4 ICT, 

ohjelmistotuotanto 

        

5 Kuljetus-, 

logistiikka, 

järjestelmät 

        

6 Offshore         

7 Laivanrakentaminen         

8 Merenalainen 

rakentaminen 

        

9 Ympäristönsuojelu-

teknologia 

        

10  Turvallisuus, 

pelastus 

        

11 Muu, mikä?         

 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 

 

 

5.3 Mitkä ovat kärkituotteet tai palvelut, minkä varaan arktisen meriteknologian 

kehittäminen tulisi rakentaa Uudellamaalla (ottaen huomioon I osioissa esittämäsi  

muutostrendit ja heikot signaalit) (Tulokset jäsennetään ja arvotetaan Delfoi-paneelin 2. 

haastattelukierroksella.) 

 

Vastaus______________________________________________________________________ 
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5.4 Mikä on erityisesti kylmää kestävän materiaalitekniikan ja metalliosaamisen kysyntä, sen  

suomalaisten tämänhetkinen osaaminen ja sen kehittämisen tärkeys jatkossa? 

Vastaus______________________________________________________________________ 

Vertikaaliset teemat 

 
6. Kärkituotteet ja palvelut, Bostonin tuoteportfolioanalyysi 

 

6.1 Antakaa  seuraaville tuotealueille painoarvo 1-5 sen mukaan kuinka tärkeää on kehittää 

niitä Uudellamaalla lähivuosien aikana arktisen meriteollisuuden kysyntään 

vastaamiseksi. Antakaa painoarvo 1-5, jossa 1=vähän tärkeä/vaikuttava, 5=erittäin 

tärkeä/vaikuttava. Näkökulmana  mm. tulevaisuuden työllisyysnäkymien parantaminen. 

 

- Laivatelakat ja niihin liittyvät alihankintayritykset, ___ 

- kuten teräsrakentajat,    ___ 

- kone- ja laiteasentajat,   ___ 

- lvi- ja sähköasentajat,    ___ 

- automaatio- ja elektroniikka-asentajat,   ___ 

- sisustusvarustelijat   ___ 

- Offshore-teollisuus,    ___ 

- Pientelakat,    ___ 

- Korjaustelakat,     ___ 

- Kunnossapitopalvelut,   ___ 

- Potkurilaiteteollisuus,    ___ 

- Laivamoottoriteollisuus,    ___ 

- Meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajat,   ___ 

- Meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja  

suunnitteluohjelmistojen valmistajat,   ___ 

- Toimialan muu palveluliiketoiminta,   ___ 

- Alan kaupallinen tutkimus- ja koulutustoiminta;  ___ 

- Muu, mikä? _______________   ___ 
(Jaottelun lähde, Meriteollisuuden rakennemuutostyöryhmän muistio 30.3.2011, KPu.) 

 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 
 

Bostonin tuoteportfolioanalyysi
4
 

 

Bostonin portfolioanalyysissa lähtökohta on, että tuotteilla on elinkaari. Tietyssä vaiheessa tuote on  
1. ”Kysymysmerkki”, kehittymässä oleva, sen markkina-osuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on 

vähäinen, mutta kasvu nopeaa. Seuraavaksi tuote voi muuttua  

2. ”Tähtituotteeksi”, sen markkinaosuus on suuri, se merkitsee yritykselle tai alueelle paljon, sen kasvunopeus on 
suuri. Tuote ei ole kuitenkaan vielä välttämättä tuottava, vaan vaatii ulkopuolista rahoitusta, kassavirtaa, jota 
tulee 

3. ”Lypsylehmä” tuotteista. Tähän kategoriaan kuuluvat tuotteet, klusterit tai toimiala, jotka ovat suuria, niin 
markkinaosuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on suuri. Kate on pientä, mutta volyymi tuottaa 
yritykselle tai alueelle sillä hetkellä tärkeimmän kassavirran mm. tähtituotteiden kehittämiseksi. Tähtiklusteri-

tuotteet muuttuvat aikanaan lypsylehmätuotteiksi. Neljäntenä ryhmänä on 
4. ”Lemmikit” tai ”kulkukoirat”, joiden markkinosuus tai volyymi on pientä ja kasvunopeus on pieni niin ikään. 

Oikeastaan näitä tuotteita ei pitäisi olla välttämättä olemassa, tämä edustaa tuotteen elinkaaren päätä ja ajoissa 
luopuminen voisi olla perusteltua. 

                                                 
4
 Bruce D. Hendersson (1970). The Produc Portfolio. Teoksessa Stern, Carl W. & Michael S. Deimler (toimittajia) (2009): The Boston Consulting 

Group on Strategy. Classic Concepts and New Perspectives.  35-37. John Wiley & Sons, Inc. 2. painos. 
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6.2 Sijoittakaa alla olevat teema-alueet/klusterit/tuotealueet nelikenttään Uudenmaan vuoden 

2030 mukaisessa tilanteessa. Voitte keksiä myös omia nimikkeitä tai tarkentaa ao. 

nimikkeiden sisältöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Markkinaosuus tai volyymi 
(Uudenmaan alueella työpaikkojen 
näkökulmasta)  

K
a

s
v

u
n

o
p

e
u

s
 

K
o

rk
e
a
 

Korkea  Matala 

”Tähtituotteet” (star) 

 

 
 
 

”Kysymysmerkki” (?) 
 
 

M
a
ta

la
 

”Lypsylehmät” (cow) 

 
 
 
 
 
 

”Lemmikit” (pet) 

 
 

 

 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 

 

 

Laivanrakentaminen ja telakkateollisuus on yksi keskeinen osa meriteknologiaosaamista. Osion I 

analyysin perusteella voidaan arvioida myös erilaisten laivojen ja niihin liittyvien osatoimitusten 

rakentamisen potentiaalisuutta Suomessa ja Uudellammaalla. 

 

6.3 Minkä seuraavien alustyyppien rakentamisen (huomioiden myös osatoimitukset, kuten 

koneet ja laitteet) tulisi lisääntyä/niihin liittyvien työtilaisuuksiin saamiseen pitäisi 

panostaa eniten Uudellamaalla? Valitse 5 tärkeintä. 

- Tutkimusalukset     ___ 

- Öljynporausalukset    ___ 

- Huoltoalukset    ___ 

- Jäämanagement-alukset    ___ 

- Jäänmurtajat    ___ 

- Ydinjäänmurtajat    ___ 

1.Ilmatiede, sää, mittaus, 

seurantajärjestelmät,  

2.Tutkimus ja poraus,  

3.Navigointi,  

4.ICT, ohjelmistotuotanto,  

5.Kuljetus-, logistiikka, 

järjestelmät,  

 

6.Offshore-rakentaminen,  

7.Laivanrakentaminen,  

8.Merenalainen rakentaminen,  

9.Ympäristönsuojeluteknologia, 

10.Turvallisuus ja 

pelastustoiminta 

11,Muu, mikä?_____________ 

 



15 

 

- Öljyntankkerit    ___ 

- Öljyntuotantoalukset   ___ 

- LNG-tankkerit    ___ 

- LNG-tuotantoalukset   ___ 

- Öljyntorjunta-alukset   ___ 

- Malmirikasteriden kuljetusalukset  ___ 

- Puutavaran kuljetusalukset   ___ 

- Konttikuljetusalukset   ___ 

- Pelastusalukset    ___ 

- Sotilasalukset    ___ 

- Voimalaitosalukset    ___ 

- Asumisratkaisu- ja hotellialukset   ___ 

- Sairaala-alukset     ___ 

- Hybridi/monitoimialukset (millaisia?)__________ ___ 

- Muu, mikä? _____________   ___ 

 
7. Miniklustereiden tunnistaminen 

 

7.1 Millaisia tarkempia tuotteita tai tuotealueita mainitut teema-alueet (/klusterit/tuotealueet) 

pitävät sisällään ja mitkä yritykset edustavat niitä Uudellamaalla? 

 

 Tuotealueet  Yritysedustajat  
(kokonaistoimittajat, osatoimittajat…) 

1 Ilmatiede, sää, mittaus, 

seurantajärjestelmät, 

  

2 Tutkimus ja poraus,   

3 Navigointi,   

4 ICT, ohjelmistotuotanto,   

5 Kuljetus-, logistiikka, 

järjestelmät, 

  

6 Offshore,   

7 Laivanrakentaminen,   

8 Merenalainen rakentaminen,   

9 Ympäristönsuojeluteknologia   

10  Turvallisuus, pelastus   

11 Muu, mikä?   

 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 

 

7.2 Mitkä ovat tämän hetkiset ja mitkä tulevat klusterit/miniryppäät,/tuotealueet tai 

toimialat, joilla  muutokseen tulisi vastata?  

Voit hyödyntää edellisen kysymyksen vastauksia, mitkä mainitsemasi tuotealueet tai yritykset 

voisivat toimia yhdessä toisiaan hyödyntäen ja voisivat myös hyötyä esim. ELY-keskuksen 

suuntaamista kehittämistoimenpiteistä esim. kansainvälistämisen edistämistoimista tai 

koulutuksesta? Esim. yhdistä kaksi yritystä ja esitä heitä yhdistävä asiakas. 

 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 
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Horisontaaliset teemat 

8. Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen 
 

Millaisia innovaatioympäristön kehittämistarpeita em. Osiossa I esittämäsi toimintaympäristön 

muutokset ja Osiossa II kohdissa 6. ja 7. esittämäsi teknologian kehittämistarpeet edellyttävät 

Uudellamaalla? (mm. koulutus, verkottuminen, tutkimus, tuotekehitys, viennin edistäminen,) 
 

8.1 Mainitse 2 ”keihään kärkeä”, joiden ympärille arktisen meriteknologian ja sen 

innovaatioympäristön kehittäminen voitaisiin rakentaa 
 

Vastaus ja perustelut__________________________________________________________ 
 

8.2. Mitkä ovat tärkeimmät arktista meriteknologiaa palvelevat horisontaaliset teema-alueet 

(ts. kaikkia alan yrityksiä palvelevat, myös kilpailevia, kuten koulutus, tutkimus, tuotekehitys)  
 

Vastaus ja perustelut__________________________________________________________ 
 

8.3 Ottakaa kantaa seuraaviin väitteisiin, kuinka tärkeänä tai paikkansapitävänä pidätte niitä 

Uudellamaalla arktisen meriteknologian kehittämiseksi. Antakaa painoarvo 1-5, jossa 

1=vähän tärkeä/vaikuttava, 5=erittäin tärkeä/vaikuttava. Näkökulmana  mm. tulevaisuuden 

työllisyysnäkymien parantaminen. (Väitteet ovat nousseet esille prosessin 

pilottihaastattelukierroksella) 

- Aalto-yliopiston Innovation ryhmän hyödyntäminen on merkittävä mahdollisuus, kv- ryhmä 

pitää joka kesä 10 vrk seminaaria, ja se voisi pohtia arktista meriteknologiaa ___ 

- Asiantuntijuuskeskuksen kehittäminen    ___ 

- Engineering ohjelman kehittäminen    ___ 

- ”Ensin on tultava tutuksi, sitten vasta taloudellinen yhteistyö”  ___ 

- Iso virta syntyy tiedeperustaisesti    ___ 

- Iso virta syntyy yrittäjälähtöisesti (mm. keksintöjen muiden ideoiden käyttöönotto) ___ 

- Luonnonvarojen omistajina ovat valtiot ja isot yritykset > 

On verkotuttava omistajien kanssa, joille tarjotaan tuotepaletti (ei tule vain myydä). ___ 

- Maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmat yliopistossa teemaan liittyen  ___ 

- Olennaiseksi kysymykseksi alueellisen klusterikehityksen kannalta  muodostuu, että 

päästäänkö suuriin virtoihin (esim. öljyn, kaasun, mineraalien) tuotanto kiinni  ___ 

- On keskityttävä kapeille erikoisalueille, mikä ei johda alueelliseen klusteroitumiseen 

Uudellamaalla vaan yhteistyökumppaneiden etsimiseen maailmanlaajuisesti ___ 

- On tärkeää löytää meriteknologian ja kaivospuolen yhteiset tuotealueet,  

mahdollisuuksia mm. komponenttipuolella    ___ 

- Projektiosaamisen vahvistaminen (sis. mm. tapauskohtaisen räätälöinnin)  ___ 

- Suuressa kuvassa tärkeitä maita ovat Venäjä, Kanada ja USA,  

joihin suomalaisten toimijoiden tulisi verkottua   ___ 

- Suuri mahdollisuus ja kilpailuetu on kylmyyden tuottamisen teknologian kehittäminen 

kylmää ilmanalaa hyödyntämällä mm. LNG-tuottamiseksi   ___ 

- Tulisi pitää alan innovaatiopäiviä, jossa ideoita heitettäisiin ilmaan ja focusoitaisiin ___ 

- Tutkimusalukset on tulevaisuuden tärkeä tuotealue   ___ 

- Työnjohtajien/teknikkotason koulutus on merkittävä telakkateoll. kehitt. pullonkaula ___ 

- Tärkeä työkalu on Finnod-Venäjä heikkojen signaalien analysoimiseksi  ___ 

- Uudenmaan alueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä koulutuksen profiilin  

nostaminen arktisella teemalla     ___ 

- Muu, mikä? ________________     ___ 
 

Perustelut ja kommentit__________________________________________________________ 
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Yritysvastaajat –osio 

 

Uudenmaan ELY-keskus on keskeinen koulutuksen ostaja. Mm. ELY-keskusten koulutustarpeiden 

ennakointia varten on kehitetty ns. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuskonsepti, joka on myös 

palkittu EU:n parhaimpana alueellisen ennakoinnin käytäntönä EU:n komission rakennemuutoksen 

hallintaseminaarissa Brysselissä 18.10.2010. Seuraavat kysymykset hyödyntävät tämän konseptin 

vakiintuneita kysymyksiä.  Huomaa, että tiedot käsitellään anonyymisti ts. tuloksia ei tulostetan 

yksittäisen yrityksen tasolla. Koulutuskysymyksiin vastausten saaminen on erittäin tärkeää, jotta 

Uudenmaan ELY-voisi suunnata koulutusta Arktisen meriteknologian tarpeisiin. 

 

8.4 Millaisia ammattinimikkeitä yrityksessänne on käytössä? Luetelkaa tavanomaisimpia. 

 

Vastaus ____________________________________________________________________ 

 

Optiokysymykset 8.5-8.7 (– vastaa ainakin yhteen) 

8.5 Miten paljon yritys käyttää vuokratyövoimaa, missä tehtävissä ja % osuus kokonaistyövoimasta 

 

Vastaus ____________________________________________________________________ 
 

8.6 Onko yritys työllistänyt maahanmuuttajia? Mihin tehtäviin? Miten paljon? Mistä maista? 

 

Vastaus ____________________________________________________________________ 
 
 

8.7 Onko yrityksessä ulkomaista työvoimaa? Miten paljon? Missä tehtävissä Mistä maista? 

 

Vastaus ____________________________________________________________________ 
 
 
 

Henkilöstön määrä ja rakenne – haastateltavan näkemys, arvio henkilöstömäärän kehittymisestä 
 

8.8  Arvioitu henkilöstömäärä 

 

Haastatteluhetkellä ______ henkilöä 

Puolen vuoden kuluttua ______ henkilöä 

Vuoden kuluttua ______ henkilöä 
 
 

8.9 Arvio työvoiman tarpeen kehityksestä yrityksessä/organisaatiossa seuraavan viiden 

vuoden kuluessa 

 

 

Suorittava taso Johtajat, asiantuntijat 

Vähenee reilusti ___  ___ 
Vähenee jonkin verran ___  ___ 

Pysyy samana  ___  ___ 

Kasvaa jonkin verran ___  ___ 

Kasvaa reilusti  ___  ___ 
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Työvoiman muutokset 

 

8.9 Suunnitellut lisäykset: 
 

Ammattinimike Heti 

(määrä) 

Vuoden 

kuluessa 
(määrä) 

1. Korkeakoulu/ammatttikorkeakoulu, 

2. Ammatillinen koulutus,  
3. Ammattikurssi,  
4. Ei koulutus/tutkintovaatimusta 

Rekrytointiongelma 

     

     

     

Lisäosaamisvaatimukset pyritään täsmentämään tarkemmin: ammatillinen osaaminen, atk, kielitaito ym., ks. alla 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8.10 Koulutustarve – Nykyisen henkilöstön koulutustarve 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tarkennetaan ja täsmennetään mm. atk-taitojen ja kielitaitojen koulutustarvetta. Voidaan kysyä, mikä koulutustarpeen 

aiheuttaa: asiakaskunnan muutokset, teknologian kehitys, kansainvälistyminen tms. Voidaan tiedustella, miten yrittäjän 
mielestä osaamis- ja koulutustarpeet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. 

 
 
 
 

 
 

 
  

Ammattinimike Heti 

(hlöä) 

Vuoden kuluessa 

(hlöä) 

Lisätietoja (taitojen 

täsmennys, ks. ao. 
lista) 

 

     

     

     

     

B.Työpaikan ominaisuuksiin liittyvät 
9. Työn osa-aikaisuus 
10. Työn tilapäisyys 
11.Vuorotyö tai muuten epäsopivat 
työajat 
12.Työmatkaan / toimipaikan sijaintiin 
liittyvät syyt 

13.Palkkaukseen liittyvät syyt 
14.Muut työpaikan ominaisuuksiin 
liittyvät syyt 
C.Muut syyt 
15.Työttömyysturvaan tai 
sos.etuisuuksien saantiin liittyvät syyt 

16.Muut työvoiman saatavuutta 
vaikeuttavat syyt 

Rekrytointiongelman syyt 
A.Työnhakijan ominaisuuksiin liittyvät 
1. Riittämätön ammatillinen 

peruskoulutus 
2. Riittämätön työkokemus 
3. Työntekijän henk.koht.ominaisuudet 
4. Tehtävän vaatima työpaikkakohtainen 
osaaminen 
5. Kielitaitovaatimukset 

6. Monitaitoisuuden vaatimukset 
7. Tietotekniikkaan liittyvät vaatimukset 
8. Muut amm.taitoon tai henk.koht. 
omin. liittyvät syyt 

A. TOIMIALASTA 
RIIPPUMATTOMAT 
YLEISTIEDOT JA –TAIDOT 

1. Laadussa 
2. Tietotekniikassa 
3. Kielissä 
4. Tiimityössä 

B. TUOTANTOON LIITTYVÄT 
TIEDOT JA TAIDOT 

7. Metallialalla 
10. Muovialalla 
11. Rakentamisen alalla 
12. Sähköalalla 

C. PALVELUIHIN LIITTYVÄT 
TIEDOT JA TAIDOT 

17. Kuljetuksissa 
18. Korjauksessa ja huollossa 
20. Suojelussa ja turvallisuudessa 

 

D. HALLINTOON JA TALOUTEEN 
LIITTYVÄT TIEDOT JA TAIDOT 
21. Markkinoinnissa 

22. Yrityshallinnossa 
23. Taloudessa 
24. Henkilöstöhallinnossa 
25. Ostossa ja myynnissä 
26. Asiakaspalvelussa 

E. TUOTEKEHITYKSEEN 

LIITTYVÄT TIEDOT JA TAIDOT 
27. Tuotekehityksessä 
28. Kansainvälistymisessä 

F. MUUT 
29. Muu osaaminen 
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Toimialatieto 

 

8.11Mitä muutoksia eri ammateissa, esim. työn sisällössä tai toimintatavoissa toimialallanne 

on tapahtumassa?  

(Haetaan toimialan tai ammattien muutostrendejä, muutokset pyritään kuvaamaan 

ammattiryhmittäin. Tiedustellaan myös ammattien ja niiden sisältöjen muutosten 

kehitysnäkymiä. Yritetään täsmentää myös ammattien ja työn sisältöjen muutosten syitä.) 

 

Vastaus ____________________________________________________________________ 

 

 

8.12Ideoita verkostoitumisesta tai yritysideoita Uudellemaalle (huomioi myös yrityksen 

alihankintatarpeet ja ulkoistamissuunnitelmat, tavoitteena saada konkreettisia ideoita) 
 

 Sisältö Odotukset mm. ELY-
keskuksen suuntaan, mitä 
ELYn pitäisi tehdä 

Yritysidea:   

Verkostoitumisidea:   

 

Vastaus ____________________________________________________________________ 
 
 

8.13Palautetta ja ehdotuksia alueen koulutusorganisaatioille  

(Tiedustellaan myös onko työnantajalla halukkuutta työvoimatoimiston tarjoaminen 

palveluiden hyödyntämiseen. mm. työharjoittelun, työelämävalmennuksen ja/tai 

oppisopimuksen hyödyntämiseksi. 
 

Vastaus ____________________________________________________________________ 
 

 

Toimialan suhdannetilanne – Subjektiinen näkemys toimialan tilanteesta 

 

8.14  Suhdannetilanne yrityksessänne nyt (N) ja 

Suhdannetilanne yrityksessänne vuoden (V) päästä 

(Suhdannetilanne yrityksessänne viiden vuoden (5) päästä) 
 

 
Kuvan lähde TKTT-lomake/ASKO asiakkuuksien hallinta/ Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 

Kommentteja ____________________________________________________________________ 
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9. Kansainvälistymisen haasteet 
 

9.1 Mitkä ovat kansainvälistymisen erityiset pullonkaulat ja haasteet Uudenmaan arktisen 

meriteknologian viennin näkökulmasta 
 

Kommentteja ____________________________________________________________________ 
 

9.2 Pohdi seuraavien tekijöiden merkitystä / tärkeyttä arktisen meriteknologian yritysten 

kansainvälistymisessä (Anna painoarvo 1-5, jossa 1= vähän tärkeä, 5=erittäin tärkeä): 

- Pk-yritysten suhteet suuriin yrityksiin avainasemaan   ___ 

- Suurten yritysten strategiat ja niiden ajantasaisuus AMT-kysyntään nähden ___ 

- Valtion suhde suuriin yrityksiin     ___ 

- Pk-yritysten resurssien vähäisyys    ___ 

- Strategisten ”pelureiden” tunnistamisen haaste (mm. suuryritykset maailmalta,  

mitkä ovat potentiaalisimmat ”pelurit” Uudenmaan kannalta?)  ___ 

- Kilpailijoiden tunnistaminen, ketkä ovat tärkeimmät? Mainitse 2 tärkeintä ___ 

- Muu, mikä? ______________     ___ 
 

Vastauksia ja kommentteja________________________________________________________ 

 

9.4 Yritys harjoittaa vientiä tai on aikeissa aloittaa (suoraan tai välillisesti alihankintana) 
 

Kyllä    ___ 

Ei   ___ 

On aikeissa aloittaa  ___ 
 

Vienti on luonteeltaan enimmäkseen  

a. suoraa,    ___ 

b. välillistä   ___ 
 

Vientitoiminta on  

Kasvavaa   ___ 

Pysyy ennallaan  ___ 

Vähenevää   ___ 
 

Vientimaat, kolme tärkeintä nyt ja vuonna 2017 (jos kaikki menee toivotusti) 

   nyt/2012 v. 2017 

Pohjoismaat (valitse tärkein alakohta) ___ ___ 

- Norja   ___ ___ 

- Ruotsi   ___ ___ 

- Tanska/Grönlanti  ___ ___ 

- Islanti   ___ ___ 

Baltia   ___ ___ 

Venäjä   ___ ___ 

Kanada   ___ ___ 

USA   ___ ___ 

Saksa   ___ ___ 

Kiina   ___ ___ 

Singapore   ___ ___ 

Muu Aasia   ___ ___ 

Muu, mikä? ______________ ___ ___ 

 

Kommentteja ____________________________________________________________________ 
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9.5 Pohtikaa/kommentoikaa vielä lyhyesti seuraavia 

 

- Mainitse millaisia yhteisesiintymisiä ja missä tulisi toteuttaa lähitulevaisuudessa (mainitse 

esim. potentiaaliset messutapahtumat?   _____________________ 

- Millaisia klustereita tulisi koota ja tukea ELY-keskuksen ym. 

kansainvälistämisinstrumenteilla?   _____________________ 

- Mihin suuryrityksiin tai muihin keskeisiin toimijoihin yhteyksiä pitäisi rakentaa? _______ 

- Miten tutkimus- ja koulutus tulisi kytkeä klustereihin  _____________________ 

- Millaista tietoa markkinoista pitäisi tuottaa?     _____________________ 

 

 Kommentteja ja perusteluita______________________________________________________ 

 

 

III KESKEISET KEHITTÄMISHANKEAHIOT 

 

10. Keskeiset kehittämishankkeet 1-5 vuoden aikajänteellä 
 

10.1 Millaisia strategisia (=tärkeitä, vaikuttavia) kehittämishankkeita tulisi Uudellamaalla 

käynnistää välittömästi - 5 vuoden tähtäimellä, jotta toivomasi ja mahdollisena pitämäsi 

tulevaisuuden kuva voisi toteutua (etenkin em. Osioiden I ja II analyysit).  Mainitse yksi hanke, 

mikä olisi hankkeen tavoite, keskeinen sisältö, vastuutahot, kumppanit, resurssoijat, aikataulu? 

(esitetyt hankeaihiot viedään testattavaksi ja kehitettäväksi Delfoi-paneelin 2. 

haastattelukierrokselle) 

 

Vastauksia ja kommentteja________________________________________________________ 

 

Tämän haastattelukierroksen pohjalta muodostetaan uusia täsmennettyjä hanke-esityksiä, joista 

testataan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella. Seuraavassa on muutamia hyvin alustavia 

hankeaihioita alustavasti testattavana. Sisällöt kypsyvät ja vaihtoehdot kehittyvät seuraavalle 

kierrokselle. 

 

10.2 Valitkaa  5 tärkeintä kehittämishankeaihiota, joihin mielestänne tulisi panostaa 

Uudellamaalla lähivuosien aikana niiden positiivisten työllisyysvaikutusten vuoksi. 

1. Ajankohtaisiin arktisen alustilauksiin, kuten Aurora Borealiksen tai Suomen valtion 

kaavailemaan jäänmurtaja/monitoimialuksen, tilauspäätöksiin vaikuttaminen ___ 

2. Arktinen tutkimusohjelma, joka yhdistää Uudenmaan alueen tutkimus – ja 

koululaitoksia      ___ 

3. Arktisen meriteknologian patenttien globaali analyysi (korrelaatio patenteille ja 

toimialan globaalilla menestyksellä)    ___ 

4. Arktisten alusten, tuotantolauttojen yms. työolojen kokonaisvaltaiset sisustusratkaisut__ 

5. Hitsaamisteknologian kehittäminen (mm. robotiikan hyödyntäminen)  ___ 

6. Kansainväliset arktisen osaamisen innovaatio- ja koulutuspäivät ja huippukurssit (vrt. 

esim. Oulu Mining School –konsepti)    ___ 

7. Koillisväylän tietoliikenne- ja reaaliaikaisten seurantajärjestelmien kehittäminen, mm. 

älypoijujen hyödyntäminen     ___ 

8. Kylmäasut ja muut työhyvinvointikysymykset arktisessa  ___ 

9. Kylmässä/arktisessa toimivien materiaalien kehittämisohjelma  ___ 

10. LNG-teknologioiden kehittäminen, kylmän ilmanalan hyödyntäminen, teknologinen 

yhteistyö mm. Saksan kanssa, mm. nesteytysasemien kehittämiseksi  ___ 

11. Merenpohjan kartoitushanke (EU-säännökset vaativat merenpohjan kaavoitusta) ___ 
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12. Meriteollisuuden ja kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien hakeminen ___ 

13. Miniklustereiden kokoamisen jatkaminen ja kansainvälistymistuen suuntaaminen 

ryhmille      ___ 

14. Moottoriteknologian teknologiahyppyjen rahoittaminen mentäessä entistä 

haasteellisimpiin jääolosuhteisiin    ___ 

15. Teknikkotason koulutuksen kehittäminen    ___ 

16. Telakkayhteistyö Helsinki-Pietari-Viipuri    ___ 

17. Tutkimuskonseptiin panostaminen ja keskittyminen   ___ 

18. Täsmätyövoimakoulutus arktisten meriteknologiayritysten tarpeisiin  ___ 

19. Uuden arktisen telakka-alueen kaavoittaminen Uudellemaalle  ___ 

20. Uudenmaan yritysten verkottumisen tukeminen muun Suomen yritysten kanssa 

(muun Suomen yritysten etabloitumisen edistäminen Uudellemaalle)  ___ 

21. Yhteisesiintymiset messuilla     ___ 

22. Yhteyksien hakeminen suuryrityksiin (uusmaalaisia tuoteperheitä suuryritysten 

verkostoon)      ___ 

23. Öljyn kylmässä käyttäytymisen tutkimus    ___ 

24. Toimialaraportin laadinta5 

25. Muu, mikä? ______________ 

 

Täsmennyksiä. Voitte myös tarkentaa tärkeimpinä pitämiesi hankeaihioiden tavoitetta, 

keskeistä sisältöä, vastuutahoja, kumppaneita, resurssoijia ja aikataulua. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

IV TULOSTEN TOIMEENPANO JA VIESTINTÄ 

 

Ajatuksenne viestinnästä, mm. tämän haastattelun yhteenveto- ja palautetiedon välittämisestä. 

Miten ja missä muodossa haluaisitte  saada palautetietoa? 

 

Vastauksia ja kommentteja________________________________________________________ 

 

 

V VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT JA MUUT KEHITTÄMISSUOSITUKS. 
Muut esille tulevat ideat arktisen mahdollisuuksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Suositukset Delfoi-panelisteiksi 
(mm. potentiaalisten miniklustereiden edustajia). 

 

Vastauksia ja kommentteja________________________________________________________ 

 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
Toimitamme haastattelukierroksen yhteenvedon viimeistään syyskauden alussa ennen Delfoi -

paneelin 2. haastattelukierroksen käynnistämistä. Lisätietoja osoitteesta www.amtuusimaa.net. 

 

                                                 
5
 TEM laatii toimialaraportteja tärkeiksi koetuista toimialoista. Toimialaraportti laaditaan tunnistamalla alan yritykset ja 

kokoamalla Tilastokeskuksen yms. toimijoiden kanssa tietoa muutamalta lähivuodelta yritysten / toimialan kehityksestä. 

Toimialaraportit laaditaan aloilta, joista halutaan saada lisätietoa ja jotka koetaan tärkeiksi. Esimerkiksi 
kaivosteollisuudesta ja bioenergiasta on laadittu perusteellisia toimialakatsauksia. Toimialaan perehtyminen kestää 
tyypillisesti muutamia vuosia ja toimialaa varten palkataan henkilö seuraamaan alan kehitystä. 

http://www.amtuusimaa.net/

