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Johdanto
EU-alueen PK-yritykset voivat hakea SME Instrument -ohjelmassa rahoitusta innovaatioille, joilla on liiketoiminnallista potentiaalia. Uudet ohjelmakaudet tulevat korostamaan PK-yritysten osallistumista hankkeisiin, eli SME-indikaattoria. SME-indikaattorin perusteella voidaan määritellä, mitkä yritykset tästä rahoituksesta eniten
hyötyisivät. (Euroopan komissio 2018)
Best SME Match on työkalu, jolla kuvataan yritysten ja TKI-yhteistoiminnan vaikuttavuutta alueellisesti, mutta myös sen jatkuvuutta. Alueellisen vaikuttavuuden
mittarina on käytetty yrityksen toiminnan jatkuvuutta, mikä kuvastuu TKI-yritysrajapinnan yhteistoiminnassa. Best SME Match -mittaroinnin tavoitteena on selvittää,
miten ja mitkä yritykset vaikuttavat alueellisesti ja kansainvälisesti kaivannaisteollisuuden alalla. TKI- ja yritysyhteistyön selvitystä on tehty julkisten lähteiden ja tarkentavien haastattelujen perusteella. (Euroopan komissio 2018)
Yritysten alueellista vaikuttavuutta on arvioitu muuttujilla, jotka kuvaavat yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Näitä ovat mm. yrityksen osallistuminen
hankkeisiin, TKI-palveluiden hyödyntäminen, osallistuminen useamman TKI- ryhmän toimintaan, kansainvälisyys, yrityksen hakemat rahoitukset, sekä yrityksen taloustilanne, henkilöstöresurssit ja niiden kehittyminen ajan myötä. Esim. Tapojärvi
Oy:n ja Lapin AMK:n ASM-ryhmän välinen TKI-yhteistyö on johtanut NUOVAhankkeen valmisteluun. Lapin AMK:n kanssa kontaktoituneista yrityksistä on haettu
julkiset talous- ja henkilöstöluvut vuosien 2010–2016 välille.
Lapin maakuntaohjelmassa alueen kehittämisstrategiassa väestörakenteeseen liittyviä tavoitteita ovat mm. alueelle muuton lisääminen, nuoren väestön houkuttelu
Lapin alueelle ja syntyvyyden nostaminen. Elinkeinojen osalta tavoitteita ovat mm.
työpaikkojen lisääminen, alueellisen TKI-toiminnan vahvistaminen, opiskelumahdollisuuksien kehittäminen, sekä matkailun lisääminen. Merkittäviä kehittämistavoitteita ovat myös kierrätyksen lisääminen ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen. Intressinä maakuntaohjelmassa on erityisesti arktisen talouden merkityksen kasvu. (Lapin liitto 2018)
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman kehittämisstrategiassa mainittuja tavoitteita
alueen elinkeinojen osalta ovat yritysten kansainvälistyminen ja vienti, yritysten uusiutumiskyvyn vahvistaminen, osaavan työvoiman saanti, sekä osaamisen yhdistä-
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minen uusiin innovaatioihin. Myös liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen on
mainittu tavoitteissa. Väestörakenteeseen liittyviä tavoitteita ovat muuton lisääminen
alueelle mm. lisäämällä maahanmuuttajien vastaanottokiintiötä Joensuussa. Koulutuksen osalta strategiassa on mainittu tavoitteeksi ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittäminen, sekä korostettu oppilaitosyhteistyön merkitystä. (Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto 2018)
Raportin tarkoituksena on löytää Best SME Match -työkalulla 1–3 yritystä, joilla on
sellainen kasvupotentiaali mihin tarvitaan SME Instrument- tai muuta vastaavaa rahoitusta (nk. tähtiyritykset). Tavoitteena on myös selvittää, mitä yhteistä on PohjoisKarjalan ja Lapin alueiden TKI- ja yrityskentällä, sekä löytää Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden välille toimijoiden vastinparit TKI-yritysrajapinnassa.
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1 Vastinparit TKI
-yritysrajapinnassa
Tässä kappaleessa esitetään lyhyet toimijakuvaukset Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilla vaikuttavista yrityksistä, kehitysyhtiöistä ja tutkimusorganisaatioista. Kuvaukset
on tehty toimijoiden kotisivuilla esitettyjen tietojen ja toimijahaastattelujen perusteella. Kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden kuvauksissa on käytetty pääasiallisena lähteenä Kaivosvastuu-verkoston kotisivua.

1.1 LAPIN ALUE
1.1.1 Tutkimusorganisaatiot

Lapin AMK on Suomen pohjoisin ammattikorkeakoulu. AMK:n strategian merkittävimpiä teemoja ovat mm. arktiset olosuhdetestaukset, sekä teollinen bio- ja kiertotalous. Lapin AMK tekee tiivistä TKI-yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa opinnäytetöiden, oppimisprojektien, hankeyhteistyön ja palveluliiketoiminnan kautta.
Lapin yliopisto on Suomen pohjoisin yliopisto. Opetuksessa ja tutkimuksessa Lapin
yliopisto on erikoistunut kasvatustieteisiin, oikeustieteisiin, taiteeseen ja muotoiluun,
sekä yhteiskuntatieteisiin. Yliopiston tutkimus keskittyy arktisten alueiden muutoksiin oikeus- ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimusorganisaatio, joka tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä oppilaitosten ja yritysten
kanssa tarjoamalla näille asiantuntijapalveluita. GTK on erikoistunut asiantuntijapalveluissaan mineraalien hyödyntämiseen, energiatutkimukseen ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK:lla on toimipisteet Rovaniemellä, Kuopiossa, Espoossa ja Kokkolassa. Lisäksi GTK:lla on omistuksessaan Mintec-laboratorio Outokummussa, sekä
kairasydänarkisto Lopella.
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1.1.2 Kehitysyhtiöt

Kemin Digipolis Oy on Kemi-Tornion alueella vaikuttava kehitysyhtiö, joka toimii
kehitysympäristönä ja verkostoitumisalustana teknologiayrityksille. Digipolis tarjoaa
aloitteleville yrityksille yrityshautomo-palvelua, sekä eri vaiheessa oleville yrityksille
kehityspalveluita edistääkseen niiden innovaatioita ja liiketoimintaa. Digipolis myös
auttaa yrityksiä verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa TKI-yhteistyön edistämiseksi.
1.1.3 Yritykset

ABB Oy on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa niin sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen kuin teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut.
Ageos Oy tarjoaa geofysiikan palveluita konsultoinnista ja projektin hallinnasta
paikan päällä tehtäviin tutkimuksiin ja datan analysointiin. Palveluihin sisältyvät
mm. geofysikaaliset maastomittaukset ja kairareikämittaukset.
Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines
Limitedin tytäryhtiö. Se omistaa Kittilän kaivoksen ja harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Suurkuusikon kultaesiintymä, jonka
Agnico Eagle hankki Riddarhyttan Resources AB:ltä vuonna 2005, on yhtiön ensimmäinen Kanadan ulkopuolella sijaitseva esiintymä.
Akkoy Service Oy on teollisuuden kunnossapidon, prosessiteollisuuden ja teräsrakentamisen palveluita tarjoava yritys. Yhtiön palveluihin sisältyvät mm. kaivos- ja
teollisuuslaitteiden asennus- ja huoltopalvelut teollisuusprosessien eri vaiheissa. Akkoy Service Oy myös valmistaa ja toimittaa teräsrakenteita, putkistoja ja komponentteja asiakkaan asettamien toiveiden mukaisesti.
Atlas Copco Oy myy ja huoltaa kompressoreita, generaattoreita, rakennustekniikkakalustoa, teollisuustyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä. Yhtiö kuuluu konserniin,
joka toimii yli 180 maassa. Suomessa toimii kolme Atlas Copco-yhtiötä. Vuonna 2018
Atlas Copco eriytti omaksi yhtiökseen Epiroc Oy:n, joka on keskittynyt kaivosteollisuuteen, louhintaan ja yhteiskuntarakentamiseen.
Arctic Drilling Company Oy on vuonna 2004 perustettu malmin etsintään ja koekairaukseen erikoistunut yritys, joka myös valmistaa kairakoneita sekä omaan käyttöön että myyntiin.
Astrock Oy on geofysiikan konsultointiin ja tutkimuksiin erikoistunut yksityisyritys. Yhtiö tarjoaa palveluinaan mm. maan päällä tehtäviä mittauksia, lentogeofysiikkaa, kairareikämittauksia ja kairasydänten analysointia.
Boliden Kevitsa Mining Oy harjoittaa kaivostoimintaa Sodankylän Kevitsan kaivoksella, jonka päätuotteita ovat nikkeli- ja kuparirikasteet. Yhtiön emoyhtiö on ruotsalainen Boliden Ab, joka omistaa kaivoksia ja sulattoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Irlannissa.

10 Jouko Karinen, Rauno Toppila & Jukka Joutsenvaara

Cajo Technologies on erikoistunut lasermerkintäratkaisuihin teollisuudessa, sisältäen jäljitettävyys-, tunniste- ja tuotemerkintöjä. Merkinnät on mahdollista tehdä
metalleille, muoveille ja orgaanisille materiaaleille. Yhtiö toimii Suomen lisäksi muissa pohjoismaissa, USA:ssa, Keski-Euroopassa ja Japanissa.
Corrotech Oy on erikoistunut terästuotteiden valmistukseen. Yhtiö valmistaa mm.
keskiraskaita palkki-, levy- ja putkirakenteita, siltoja, rakennusten runkorakenteita
sekä hoitotasoja ja altaita. Corrotech Oy teettää alihankintana mm. konepajapalveluita, särmäystä, laserleikkausta ja plasmaleikkausta
Cramo Oyj on konserni, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluita, sekä vuokraa siirrettäviä toimitiloja. Yhtiö on erikoistunut palveluissaan rakennusalalle. Cramo Oyj toimii Pohjoismaissa, sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Dekra Oy on tarkastusyhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita teknisissä vaatimuksenmukaisuuden arvioinneissa. Yhtiö tekee tarkastuksia ja arviointeja paine-,
sähkö-, paloilmaisu- ja sammutuslaitteille, sekä teräsrakenteiden CE-merkinnän
edellyttämiä kantavien teräsrakenteiden suoritustason arviointeja. Yhtiö tekee myös
rikkomattoman ja rikkovan aineen koetuksen testejä.
Efora Oy on Stora Enson tytäryhtiö, joka on erikoistunut älykkään kunnossapidon
palveluihin. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. tela- ja pumppuhuollot, sekä teollisuuden tuotantolinjojen elinkaaren ja tuotantotehokkuuden maksimointiin liittyvät palvelut.
Epiroc Finland Oy on kaivos- ja rakennustekniikan palveluihin erikoistunut yritys.
Yhtiö tarjoaa palveluita mm. kallioporauksessa, maa-ainesten lastauksessa ja kuljetuksessa, sekä kaivostuuletuksen asennuksissa.
Etra Oy on teknisen kaupan erikoisliike, joka myy erilaisia teollisuustuotteita sekä
tuottaa teollisuuspalveluita. Etra:n tuotevalikoimaan kuuluvat mm. erilaiset työkalut,
työturvallisuustuotteet ja sähkötarvikkeet. Yhtiö teettää tuotanto- ja alihankintatyönä teknisten muovien työstöä, kumien ja muovien vesileikkausta, sekä teippien leikkausta.
Eurofins Scientific Finland Oy on bio- ja ympäristöanalyysejä tarjoava yhtiö, joka
kuuluu maailmanlaajuisteen Eurofins Scientific-konserniin. Yhtiöön on fuusioitunut
mm. Ahma ympäristö Oy, joka on erikoistunut ympäristökonsultoinnin ja viljavuustutkimusten palveluihin.
Geofcon Oy on maatutkalla tehtäviin tutkimuksiin erikoistunut yritys, joka on tehnyt maatutkaluotauksia maanpinnalla ja tunneleissa. Yhtiö tarjoaa myös muita geofysiikan ja maanmittausalan tutkimuksia ja näytteenottopalveluita.
Geovisor Oy on geofysiikan ja kivimekaniikan tutkimuksiin erikoistunut yritys,
joka tarjoaa palveluita mm. kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiön palveluihin sisältyvät mm. TEM-menetelmä, IP-menetelmä, magneettinen kuvaus, gravimetria, kairasydänten loggaus ja kuvaus, sekä kairasydänten TEM-mittaukset.
Hannukainen Mining Oy on vuonna 2015 perustettu kaivosyhtiö, jonka tavoitteena
on aloittaa rauta- ja kupari-kultarikasteiden tuotanto Kolarin Hannukaisen louhoksella. Yhtiö on Tapojärvi Oy:n omistuksessa. Kaivoshankkeessa on meneillään lupavaihe, joka tulee kestämään 3–5 vuotta.

Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten alueellisen vaikuttavuuden... 11

Havator Group Oy on nosto- ja kuljetuspalveluihin erikoistunut yritys. Yhtiön palveluihin kuuluvat teollisuuden nosturipalvelut, erikoiskuljetusten suunnittelu, valmistus ja toteutus, raskassiirrot sekä projektipalvelut.
Kalottikone Oy on vuonna 1982 perustettu yritys, joka kehittää koneita ja laitteita
asfalttimassojen tuottamiseen, tienpäällysteiden korjaukseen ja bitumistabilointiin.
Yhtiö kuuluu Savagroup-konserniin.
Kavamet-konepaja Oy on teräsrakenteiden ja niiden osien valmistukseen erikoistunut yritys. Yhtiön asiakkaita ovat suuret teollisuusyritykset, kuten Outokumpu
Oyj, Outotec Oyj ja Neste Oil Oyj.
Kemin Satama Oy on Perämerellä sijaitseva satama, jota käytetään Pohjois-Suomen
teollisuudessa vientiin ja tuontiin. Kemin satamasta rahtilaivojen reitit kulkevat mm.
Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin, sekä Venäjän Murmanskin alueelle.
Kone Kostamo Oy on murskaustöihin erikoistunut yritys. Yhtiön tuottamiin palveluihin kuuluvat mm. murskeen valmistus, seulonta, sekä lavetti- ja erikoiskuljetukset. Kone Kostamo Oy:llä on viisi siirrettävää murskausasemaa ja yrityksen toimintaalueena on koko Suomi.
Lapin Teollisuusrakennus Oy on rakennuspalveluihin erikoistunut yritys. Palveluihin sisältyvät mm. teollisuus-, uudis- ja korjausrakentaminen. Yhtiö on tehnyt urakoita kaivoksille ja kunnille eri puolilla Suomea.
Levanto Oy on vuonna 1937 perustettu, timanttityökalujen valmistukseen ja maahantuontiin erikoistunut yritys. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. timanttisahat, timanttiporat ja kairausterät.
Mawson Oy on kanadalainen malminetsintäyhtiö, joka etsii arvometalliesiintymiä
pohjoismaissa. Yksi yhtiön merkittävimmistä tutkimushankkeista on Ylitorniolla ja
Rovaniemellä sijaitseva Rompas-Rajapalojen kultaesiintymä. Yhtiö saa rahoitusta toiminnalleen kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.
Miilux Oy myy ja valmistaa kulutus- ja suojausterästuotteita sekä -ratkaisuja eri
käyttökohteisiin. Yhtiö tarjoaa myös termistä leikkauspalvelua teräksille. Miilux
Oy:n asiakkaita ovat mm. kaivokset, kaivoskoneiden valmistajat, konepajat ja maanrakennusyritykset Suomessa ja ulkomailla.
Mionex Oy on erikoistunut automatisoituun kuljetinhihnojen kunnon reaaliaikaiseen tarkkailuun 3-ulotteisella pintaskannauksella. Hihnavauriot ovat havaittavissa
hihnan pinnanmuotojen poikkeamina, jotka voidaan välittömästi havaita yhtiön toimittamalla optisella seurantajärjestelmällä.
New Paakkola Oy on kuljetusratkaisuihin erikoistunut yritys. Palveluihin sisältyvät mm. kuljettimien suunnittelu, asennukset ja huoltopalvelut. New Paakkola Oy on
konkurssin tehneen Paakkola Conveyors Oy:n tilalle perustettu uusi yritys.
Nordlift Oy toimittaa nostimia kaivosten, kunnossapidon ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön valikoimaan kuuluvat kiskokaluston nostimet, ajoneuvonostimet, raskaan kaluston nostimet, teollisuusnostimet, sekä tunkit ja tukipukit.
Norrhydro Oy on erikoistunut hydrauliikkakomponenttien huoltoon. Yhtiö luo
asiakassuuntautuneita ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja erilaisia käyttökohteita varten.
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Northdrill Oy on erikoistunut erilaisten kairaustöiden tekemiseen siirrettävällä
kairauskalustolla. Yhtiö toimittaa asiakkaillensa kallioperän kairausnäytteitä eri syvyyksiltä. Northdrill Oy:n asiakkaat ovat pääosin pohjoismaiset kaivos- ja malminetsintäyhtiöt.
Outokumpu Oyj valmistaa ruostumatonta terästä ja ferrokromia tuotantolaitoksissaan Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Yhtiö on erikoistunut muokkaamaan ruostumatonta terästä eri muotoihin ja käyttötarkoituksiin asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Palsatech Oy on geopalveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. erilaiset geologian, geokemian ja geofysiikan analyysipalvelut, sekä
kairanäytteiden analysointi. Yhtiö suorittaa myös kairauspalveluita alihankintana
Oy Kati Ab:ltä.
Pohjaset Oy on neljän yksikön muodostama konserni, joka on erikoistunut kierrätysmateriaalien ja puuhakkeiden käsittelyyn. Yhtiö tarjoaa palveluita liittyen kierrätysprosesseihin, murskaukseen ja haketukseen, sekä kuljetukseen ja logistiikkaan.
Polar-Automaatio Oy (ent. TILTEK Oy) on teollisuusautomaation suunnitteluun,
kokonaistoimituksiin ja huoltoon erikoistunut yhtiö, joka tekee koneiden ja tuotantolinjojen automatisointeja, modernisointeja ja kenttähuoltoja.
Polar Metalli Oy on ohutlevytuotteiden valmistukseen erikoistunut yritys Keminmaasta. Tuotevalikoimaan sisältyvät mm. takkojen ja leivinuunien levikepellit, sekä
savupellit. Yhtiön tarjoamiin palveluihin kuuluvat robottihitsaukset ja –särmäykset.
Radai Oy on lennokeilla suoritettavaan ilmakuvaukseen erikoistunut yritys. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. magneettikentän mittaukset, lämpö- ja infrapunakuvaaminen, digitaaliset maaston ja vesistön pohjien korkeusmallit, sekä ympäristön
tilan seuranta kaasumittareilla.
Savaterra Oy on pilaantuneiden maa-ainesten ja lietteiden käsittelyyn erikoistunut
yritys. Yhtiö hyödyntää työssään Savalan-lietteidenkäsittelytekniikkaa, jolla lietteestä saadaan tuotettua lannoitetta ja maanparannusainetta.
SMA Mineral Oy louhii kalkkikiveä, dolomiittia ja kvartsia, sekä valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia, magnesiumhydroksidia sekä kivimurskaa. Yrityksen
emoyhtiö SMA Mineral Ab toimii Ruotsissa ja vaikuttaa seitsemässä maassa.
SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja
tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.
Tapojärvi Oy on teollisuus- ja kaivospalveluihin erikoistunut yhtiö. Tapojärvi Oy
tarjoaa kaivosurakoinnin, materiaalien kierrätyksen ja käsittelyn, tehdas- ja teollisuusprosessien hoidon, sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan palveluita. Yhtiöön kuuluvat myös Hannukainen Mining Oy, sekä Tapojärven Kiinteistöt Oy.
Telatek Service Oy on teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys.
Yhtiön tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. on-site koneistukset, laadunvarmistukset, konepajapalvelut, sekä erilaiset huoltotoimenpiteet.
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Tornion Sähköpojat Oy on teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. sähkömekaaniset korjaukset, käämintä, työstöpalvelut sekä tasapainotus.
Tormets Oy on vuonna 1969 perustettu teräksen käsittelyyn ja teollisuuden huoltopalveluihin erikoistunut yritys. Yhtiö tarjoamiin palveluihin kuuluvat teräs- ja levytyöt, koneistus, prosessi- ja kaasuputkistojen toimitus, hydrauliikka ja voitelujärjestelmät, teollisuuden kunnossapito, sekä materiaalinkäsittelylaitteiden toimitus.
Toptester Oy tuottaa erilaisia testauspalveluita monialaisesti. Yhtiön tuottamiin
palveluihin kuuluvat mm. ympäristötestaukset, mekaaniset testit, ja vaurioanalyysit.
Veljekset Toivanen Oy on erikoistunut maanrakennus- ja tehdaspalveluihin. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. maanrakennus- ja kaapeliurakointi, tehdasten ja kaivosten aluekunnossapito, sekä kuljetukset ja nostot.
Ylitornion Betonituote Oy on erikoistunut erilaisten betonivalmisosien valmistamiseen. Yhtiön tuotevalikoimaan sisältyvät mm. julkisivuelementit, portaat, siltaelementit ja väestönsuojaelementit.

1.2 POHJOIS-KARJALAN ALUE
1.2.1 Tutkimusorganisaatiot

Itä-Suomen yliopisto on Joensuussa sijaitseva yliopisto. Itä-Suomen yliopisto on erikoistunut tutkimustoiminnassaan globaaleihin haasteisiin. Tutkimuksen profiilialueina ovat ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys, kulttuurien kohtaaminen,
oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, sekä ikääntyneiden terveys.
Karelia AMK on Joensuussa sijaitseva ammattikorkeakoulu, joka toimii yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Karelia AMK:ssa TKI-toiminnan merkittävimmät
painoalat ovat uudistuvat hyvinvointipalvelut, kestävät energiaratkaisut ja materiaalit
sekä digitalisaatio, kansainvälisyys ja yrittäjyys. TKI-toimintaa on integroitu osittain
opetukseen. Karelia AMK tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palveluliiketoimintana ja TKI-projekteissa. TKI-toiminnan tarpeet määräytyvät paikallisten
yritysten ja työelämän tarpeiden mukaisesti.
1.2.2 Kehitysyhtiöt

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy on kehitysyhtiö, joka palvelee Joensuun
seudun aloittavia ja liiketoimintaansa kehittäviä yrityksiä. JOSEK tarjoaa yrityksille
neuvontapalveluita yritystoiminnan kehittämiselle, kansainvälistymisen suunnittelulle, sekä sijoittumispalvelua Joensuun seudulle etabloitumista suunnitteleville yrityksille. JOSEK tarjoaa neuvontaa myös yrityksen perustamiselle, sekä ylläpitää yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyvää markkinapaikkaa Osuva-Yrityspörssiä.
Vuodenvaihteessa 2018 – 2019 JOSEK Oy ja Joensuun Tiedepuisto yhdistyvät ja uudesta toimijasta tulee nimeltään Business Joensuu.
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1.2.3 Yritykset

Alsiva Oy on kevytmetallien valuun erikoistunut yritys. Yhtiö suorittaa painevaluja
alumiinille ja sinkille, sekä jatkojalostuksena valetuille kappaleille koneistusta, jälkityöstöä, pintakäsittelyt ja kokoonpanon. Yhtiö kuuluu Ouneva Group-konserniin.
AM-koneistus Oy on vuonna 2000 perustettu metallin käsittelyyn erikoistunut
yritys. Yhtiön tuottamiin palveluihin kuuluvat mm. sahaukset, poraukset, hitsaus,
jyrsintä, sorvaus ja kokoonpanotyöt.
Carelia Tools Oy on erikoistunut erilaisten työkalujen ja -välineiden valmistukseen. Yhtiö valmistaa leikkaimia ja muotteja ruisku- ja painevalulla, sekä puhallusmuovauksella.
D-Hydro Oy on erikoistunut hydrauliletkutyökoneiden valmistukseen. Yhtiön
tuotevalikoimaan kuuluvat mm. puristimet, leikkurit ja kuorintakoneet.
E. Hartikainen Oy toimii maanrakennusurakoitsijana ja on yksi Suomen suurimmista yksityisistä maarakennusyrityksistä. Yhtiö tekee kaivosurakointia ja rakennuspaikan valmistelutöitä.
Endomines Oy on ruotsalainen kaivosyhtiö, joka harjoittaa kaivostoimintaa Ilomantsin Pampalossa. Yhtiöllä on malminetsintälupa Itä-Suomessa nk. Karjalan kultalinjan kattavalle alueelle, joka on yhteydessä Pampalon kultakaivokseen. Endomines omistaa kultaesiintymiä myös Yhdysvalloissa Idahon osavaltiossa.
Eswire Oy on erikoistunut elektroniikan ja sähkömekaniikan komponenttien valmistamiseen. Yhtiön valmistaa mm. johdinsarjoja ja järjestelmäkokoonpanoja. Eswire Oy kuuluu Ouneva Group-konserniin.
Feteco Oy on putkentaivutuksiin ja ohutlevyrakenteisiin erikoistunut yritys. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja
valssaus. Fetecon valmistamia tuotteita on käytetty metsäkoneissa, murskauskeskuksissa, sekä kallioporauslaitteissa.
FinnAust Mining Finland Oy on malminetsintäyhtiö, joka toimii Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Yhtiön emoyhtiö on FinnAust Mining Plc, jonka toimipaikka sijaitsee Lontoossa. FinnAust Mining Finland Oy:llä on malminetsintäluvat ja valtaukset yhteensä 11 317 hehtaarin alueella.
FinnCobalt on yksityinen kaivosalan kehitysyhtiö, joka omistaa Outokummussa
entisen Keretin kaivoksen alueella sijaitsevan koboltti-nikkeli-kupariesiintymän.
Esiintymällä on aiemmin harjoitettu kaivostoimintaa v. 1985 – 1986. Yhtiön tavoitteena on ottaa tämä esiintymä uudelleen tuotantoon. Päätuotteita tulevat olemaan koboltti-, nikkeli- ja kuparirikasteet. (Karinen et al. 2018)
Granlund Joensuu Oy on talotekniikkaan ja kiinteistönpitoon erikoistunut konsulttiyhtiö. Granlund Joensuu Oy kuuluu maanlaajuiseen Granlund-konserniin, jonka päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä. Granlundilla on ollut Joensuun aluetoimisto
vuodesta 2009 lähtien.
Hestek Oy on runko- ja teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Päätuotteita ovat teräsrakenteet, runkorakenteet, hoitosiltarakenteet, portaat ja kaiteet.
Yhtiön kotipaikka on Joensuun Enossa ja toiminta-alueena on koko Suomi.
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Hukka Design Oy valmistaa vuolukivestä tehtyjä lahjaesineitä ja keittiövälineitä.
Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. saunatuotteet, kattilat, paistokivet ja kynttilälyhdyt.
Ilomantsin Kivituote Oy on vuonna 2015 perustettu kivituotteiden valmistukseen
erikoistunut yritys. Yhtiöllä on Ilomantsissa kivitehdas, missä valmistetaan mm. hautakiviä ja pöytätasoja.
Itä-Suomen Metalli Ky on erikoistunut teräs- ja putkirakenteiden valmistukseen.
Yhtiön asiakkaita ovat olleet mm. Boliden, puolustusvoimat ja Talvivaara.
Itä-Suomen Murskauskeskus Oy on Joensuussa toimiva uudelleen hyödynnettävien
materiaalien vastaanottoon ja käsittelyyn erikoistunut yritys. Yhtiö käsittelee mm.
metallia, kiviaineksia, kierrätyspuuta ja betonimursketta.
Joensuun CNC-Machining Oy on CNC-koneistukseen erikoistunut yritys. Palveluihin kuuluvat mm. avarrukset, jyrsintä, sorvaus ja monitoimisorvaus. Yhtiö teettää
alihankintana poltto- ja laserleikkausta, särmäystä, hitsausta, pintakäsittelyä ja hiontaa.
Jotwire Oy on sähköteollisuuden komponenttien valmistukseen erikoistunut yritys. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. johdinsarjat, elektroniikka, ja järjestelmäkokoonpanot. Yhtiö kuuluu Ouneva Group-konserniin.
Juuan Dolomiittikalkki Oy on yksityinen maatalous- ja puutarhakalkin valmistamiseen erikoistunut yritys. Yhtiö omistaa avolouhokset Paltamossa ja Juuassa, mistä
saadaan raaka-aineet dolomiittipitoisen kalkin valmistamiseen.
Kaucon Oy on UN-hyväksyttyjen IBC-säiliöiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa IBC-kontteja ja suurpakkauksia elintarvike- ja kemianteollisuuteen, sekä ympäristö- ja kuljetusalan tarpeisiin.
Kimmelux Oy on luodinkestävien suojalasien valmistamiseen erikoistunut yritys.
Yhtiön tuotteita on käytetty turvallisuutta lisääviin lasituksiin, arkkitehtonisiin ratkaisuihin, merialuksiin ja sotilaallisille markkinoille.
KKR Steel Oy on metallien työstöön erikoistunut palvelukonepaja, joka on eriytetty omaksi yhtiökseen Konekorjaamo Riikonen Oy:stä. Yhtiön tuottamiin palveluihin
kuuluvat koneistus, robottihitsaus, teräslevyjen taivutukset ja levynleikkaukset.
Kuukivi Design Oy on betoni- ja luonnonkivituotteiden valmistukseen erikoistunut yritys. Tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset elementit, vuorauskivet ja muut vuolukivituotteet.
Konekorjaamo Riikonen Oy on perävaunujen, trailereiden ja lavettien korjaamiseen ja valmistukseen erikoistunut yritys. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm.
kaivinkoneiden kauhat, metsäkoneperävaunut, kuorma-autojen perävaunut, sekä sorapäällisrakenteet.
Kylylahti Copper Oy on ruotsalaisen Boliden Mineral Ab:n omistama kaivostoimintaa harjoittava yritys. Yhtiö tuottaa Kylylahden kaivoksesta päätuotteinaan kupari-kultarikastetta ja sinkkirikastetta. Kylylahti Copper Oy:llä on malminetsintälupaja valtausalueita yhteensä 13 800 ha.
Lakan Betoni Oy on erikoistunut kiviainespohjaisten rakennustarvikkeiden valmistukseen. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. betoniharkot, elementit, kivitalot ja
valmisbetoni.
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Mantsinen Group Ltd Oy on kone- ja prosessisuunnitteluun erikoistunut yritys.
Yhtiön tuotteita ovat materiaalinkäsittelykoneet, nostovälineet ja vaihtokoneet.
Mantsinen Group tarjoaa palveluita kehitysprojektien konsultoinnissa, kuljettajien ja
huoltotiimien koulutuksessa, sekä työkoneiden varaosien toimituksessa.
Metsä- ja Maansiirto Kastinen Oy on maanrakennus- ja maansiirtotöitä tekevä
yritys. Yhtiö on perustettu vuonna 1980 ja sen kotipaikka on Ilomantsi.
Mineral Exploration Network Ltd. on vuonna 2009 perustettu malminetsintäyhtiö,
joka on erikoistunut kultavarantojen kartoitukseen Suomessa, Norjassa, Ruotsissa,
Venäjän Karjalassa ja Espanjassa. Yhtiöön kuuluva Mineral Exploration Network
(Suomi) Oy harjoittaa kultapitoisten malmien etsintää Suomessa.
Mondo Minerals Nickel Oy omistaa Sotkamon ja Vuonoksen talkkilouhokset, mistä yhtiö tuottaa talkkia mm. paperi- ja keramiikkateollisuuden tarkeisiin. Yhtiön
emoyhtiö on hollantilainen Mondo Minerals B.V, jonka päätoimipaikka sijaitsee
Amsterdamissa.
Nunnanlahden Uuni Oy on tulisijojen valmistamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön
tuotteita ovat erilaiset tulisijat, mm. varaavat takat, injektoritakat ja vuolukivilaatat.
Nunnanlahden Uuni Oy kerää raaka-aineet tuotteisiinsa Nunnanlahden kaivospiirissä sijaitsevalta vuolukivilouhokselta.
Ouneva Oy on sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistukseen erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa asiakkaan toiveiden mukaisesti komponentteja ja järjestelmiä
mm. meistämällä, sorvaamalla ja koneistamalla. Ouneva Oy kuuluu Ouneva Groupkonserniin.
Outotec Turula Oy on Synertec-ryhmään kuuluva Outotec Oy:n Outokummun konepaja. Yhtiön palveluihin sisältyy laaja palvelu- ja tuoterepertuaari metalliteollisuuden, koneenrakennuksen, sekä kaivos- ja kaivannaisteollisuuden toimittajana.
Pohjois-Karjalan KTK Oy on maanrakennuspalveluihin erikoistunut yritys. Palveluihin sisältyvät mm. kiviaineksen myynti ja kuljetus, sekä maanrakennusalan urakointi. Yritys palvelee asiakkaita yksityisistä toimijoista suurempiin yhtiöihin.
Pro Grinding AM Oy on työkaluhuoltoon ja valmistamiseen erikoistunut yritys.
Yrityksen tuottamia palveluita ovat mm. teroitukset ja erikoisterävalmistus, sekä lastuavien työkalujen huoltopalvelu.
Process Genius Oy on digitaliseen suunnitteluun erikoistunut yritys. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. käyttöliittymäsuunnittelu, 3D-mallinnukset, järjestelmäkehitys, projektinjohto ja pelillistäminen.
Rösch Oy on lasiratkaisuihin erikoistunut yritys. Yhtiö tarjoaa tuotteita ja palveluita lasitustöihin liittyen. Tuotteita ovat mm. ikkunat ja ovet, sisustuslasit, lasiseinät,
lasikatot, julkisivulasit ja energiatehokas lasitusratkaisu Vitral.
Savon Kuljetus Oy on logistiikkaan erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna
1965 helpottamaan kuljetusten kysynnän ja kuljetusyrittäjien tarjonnan kohtaamista.
Yhtiö toimii kuljetus- ja infra-alan monialayhtiönä, joka tarjoaa erilaisten kuljetuspalveluiden lisäksi infrarakentamisen ja katujen kunnossapidon palveluita.
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Suomen Levyprofiili Oy on ohutlevyrakenteiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön tuottamiin palveluihin kuuluvat mm. laserleikkaus, särmäys, hitsaus, pulverimaalaus ja kokoonpano.
Tulikivi Oyj on maailman suurin varaavien tulisijojen valmistaja ja Suomen suurin
kivenjalostaja. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset takat, kiukaat, tasot ja laatat. Raaka-aineena käytetään vuolukiveä, jota Tulikivi Oy:n tehtaille tuodaan yhtiön
omistamilta vuolukivilouhoksilta.
Valukumpu Oy on Ouneva Group-konserniin kuuluva yritys, joka on erikoistunut
tarkkuusruiskuvaluun, meistoon ja pintakäsittelyyn. Yhtiö toimii alihankkijana teollisuuden eri aloille.
Vemta Oy on ohutlevytuotteiden valmistukseen erikoistunut yritys. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. hiekanerotuskaivot, kura-altaat ja erilaiset ritilät.
Viestra Oy on tele- ja sähkökaapeliurakointia harjoittava yritys, joka tekee myös
maanrakennustöitä ja alituspalveluita. Palveluihin kuuluvat mm. suuntaporaukset,
kunnallistekniikan työt, maakairaukset, ratatyöt ja kaapeliauraukset.
Viitek Oy on siltojen ja tunneleiden rakentamiseen, sekä teräsrakentamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön ydinosaamiseen sisältyvät mm. paalutukset, valutyöt, erilaiset metallityöt ja erilaiset purkutyöt.
Ylä-Karjalan Koneraivaus Oy on maanrakennukseen erikoistunut yritys. Yhtiö
suorittaa pohjarakennustöitä, maa-ainesten kuljetuksia, ruoppaustöitä ja kadunrakennusprojekteja.
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2 SME-mittarit
Yritysten osallistumiseen tutkimusorganisaatioiden ja hankkeiden toimintaan ei ole
olemassa yhteneviä mittareita. Yrityksen TKI-aktiivisuutta arvioitiin sillä, kuinka
monta kertaa yritys on ollut hankkeissa mukana ja onko yritys ostanut tutkimuspalveluita toistuvasti. TKI-aktiivisuutta arvioitiin myös sillä, onko yritys teettänyt päättötöitä AMK:lla.
Yrityksen edellytykset hakea rahoituksia riippuvat yrityksen resursseista. Taloudellisten resurssien ja henkilöstömäärän kehityksen perusteella arvioitiin yrityksen
kasvukykyä ja kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Näiden perusteella arvioitiin,
kuinka hyvät edellytykset yrityksellä on hakea ulkopuolisia rahoituksia.
Vaikka yrityksellä olisi tarpeelliset resurssit kasvulle, riippuu lopullinen kasvupotentiaali sen kasvuhalukkuudesta. Suuri osa menestyvistä yrityksistä on tyytyväisiä
nykytilaansa, jolloin niillä ei ole välittömiä laajentumistarpeita (vakiintuneet PKyritykset). Toimijoiden kasvuhalukkuus selvitettiin tarkentavilla haastatteluilla muutamien yritysten osalta.
Alueelliseen vaikuttavuuteen vaikuttaa myös yrityksen kansainvälisyys, jolloin sen
toiminta ulottuu kotimarkkinoiden lisäksi kansainvälisille markkinoille. Tällöin yrityksellä on liiketoimintaa ainakin naapurimaissa, kuten Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Vaikka yrityksellä ei vielä olisi liiketoimintaa ulkomailla, voi sillä olla potentiaalia ulkomaisille markkinoille.
Yrityksen alueellista vaikuttavuutta voidaan mitata myös tuotekehityksen volyymistä. Aktiivinen yritys kehittää jatkuvasti omia tuotteitaan ja palveluitaan kyetäkseen säilyttämään kilpailukykynsä muuttuvilla markkinoilla, sekä laajentamaan toimintaansa useammille toimialoilla. Tällä tavoin yrityksellä on edellytykset haalia
asiakkaita aiempaa laajemmasta kohderyhmästä. Tuotekehityksen intensiteettiä kuvastavat yritysten osallistuminen TKI-hankkeisiin, sekä oppilaitosyhteistyön hyödyntäminen tuotekehityksessä.
Mikäli yrityksellä on laaja kumppanuusverkosto, on yrityksellä mahdollisuus myydä suurempia kokonaisuuksia yritysverkostojen tai yhteenliittymien avulla. Tämän
perusteella myös kumppanuusverkostoja voidaan pitää yrityksen alueellisen vaikuttavuuden mittarina.
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2.1 HANKEOSALLISTUMINEN JA
TKI-PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN
Vuosina 2010–2016 eniten Lapin AMK:n Arctic Steel and Mining (ASM)- tutkimusryhmän palveluaktivointeja, sekä ASM-ryhmän hankkeisiin osallistumisia AMICklusteriin kuuluvista kaivosalan yrityksistä on ollut SSAB:lla (Liite 1). Myös Telatek
Service Oy on osallistunut aktiivisesti ASM-ryhmän hankkeisiin. Yritys on ollut mukana KuURaK-, KuLVak- ja MineSteel-hankkeissa (Liite 3). Muita aktiivisia ASMpalveluiden käyttäjiä ovat Levanto Oy, Miilux Oy ja Northdrill Oy. Nämä yritykset
ovat olleet kaksi kertaa mukana ASM-ryhmän palveluliiketoiminnassa. Palveluaktivoinnit ovat liittyneet kairaterien testaukseen, kovuusmittauksiin ja valmistuksen
suunnitteluun.
Muista yrityksistä aktiivisimmin ASM-ryhmän hankkeisiin ja palveluliiketoimintaan on osallistunut Outokumpu Oyj. Yhtiö on ollut mukana seitsemässä hankkeessa
ja osallistunut kolmeen palveluaktivointiin (Liite 2). Aktiivisesti ASM-palveluliiketoimintaan ovat osallistuneet myös Paakkola Conveyors Oy (nyk. New Paakkola),
Cajo Technologies, Tornion Sähköpojat Oy ja Tormets Oy. Tormets Oy on myös ollut
mukana kolmessa ASM-ryhmän hankkeessa.
Pohjois-Karjalan yritykset ovat osallistuneet moniin EAKR-rahoitteisiin investointihankkeisiin, prosessien kehittämishankkeisiin ja rakennushankkeisiin. Tarkastelluista yrityksistä aktiivisesti hanketoimintaan ovat osallistuneet Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, Joensuun CNC-Machining Oy, Kuukivi Design Oy ja AMKoneistus Oy. Hankkeet ja niihin osallistuneet yritykset on tarkemmin esitetty
liitteessä 4.

2.2 OPPILAITOSYHTEISTYÖN HYÖDYNTÄMINEN
Vuosina 2016–2018 Tapojärvi Oy on ollut aktiivisesti mukana Lapin AMK:n ASMryhmälle tehdyissä päättötöissä. Yhtiö on teettänyt Lapin AMK:lle kuusi tuotekehitykseen liittyvää opinnäytetyötä.
Vuosina 2010–2016 opinnäytetöitä Lapin AMK:n ASM-ryhmälle ovat palveluliiketoiminnan yhteydessä teettäneet Paakkola Conveyors Oy (nyk. New Paakkola Oy),
Ruukki Metals Oy (nyk. SSAB), Outokumpu Oyj ja Levanto Oy. Projektien yhteydessä opinnäytetöitä ovat teettäneet Oulun Yliopisto, Outokumpu Oyj, Corrotech Oy ja
Rautaruukki Oyj / Ruukki Metals Oy (nyk. SSAB). Taulukossa 2 on esitetty Lapin
AMK:n konetekniikan puolelta valmistuneiden tutkintojen määrät eri vuosina.
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Taulukko 1. Valmistuneiden tutkintojen määrät Lapin AMK:ssa ja Karelia AMK:ssa (Lapin
AMK Oy 2017, Lapin AMK Oy 2018, Tarnanen & Wrange 2017, Tiainen & Piiparinen 2018)

Vuonna 2017 Karelia AMK osallistui yhteensä 76:n TKI-hankkeeseen, joissa oli mukana 650 yritystä. Tuolloin TKI-toiminnan osuus opinnoista oli yhteensä 23,7 %. Taulukossa Y on eritelty Karelia AMK:n TKI-toiminnan osuus opinnoista. (Tiainen &
Piiparinen 2017)
Lapin AMK:ssa toteutettiin 109 ulkopuolisesti rahoitettua TKI-hanketta vuoden
2016 aikana. TKI-hankkeissa suoritettiin 8,03 opintopistettä per opiskelija samana
vuonna (Lapin AMK Oy 2017).
Taulukko 2. TKI- ja opetusintegraation tunnusluvut. Opinnäytetyöt ja harjoittelut on tyypillisesti määritetty osittain tai kokonaan TKI-toiminnaksi. Opintojaksoihin integroituna TKI
on esim. työelämätoimeksiantona tehdyn projektin kautta (Lapin AMK Oy 2017, Tarnanen
& Wrange 2017).

2.3 LIIKEVAIHTO JA RESURSSIT
Tässä kappaleessa on esitetty taloustiedot yrityksistä, jotka ovat kasvattaneet liikevaihtoaan tai henkilöstöään vuosien 2013–2017 välisenä aikana. Näiden yritysten taloudelliset tunnusluvut on kerätty Suomen Asiakastieto Oy:n sivuilta, sekä Fonectan
Finder-palvelusta.
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2.3.1 Lapin alueen yritykset

Lapin alueen yrityksistä vuosien 2013–2017 välillä liikevaihtoaan ovat kasvattaneet
selvimmin Tapojärvi Oy, Miilux Oy ja Arctic Drilling Company Oy Ltd. Näillä yhtiöillä myös henkilöstön määrä on kasvanut edellä mainitulla aikavälillä. Selkeimmin
henkilöstön määrä on noussut Veljekset Toivanen Oy:llä ja yhtiön liikevaihto on
noussut vuosi vuodelta korkeammaksi. Arctic Drilling Company:n liikevaihto on
kasvanut > 50 % ja henkilöstömäärä lähes 40 %:lla vuosien 2016–2017 välillä. Lapin
alueen liikevaihtoaan ja henkilöstömääräänsä kasvattaneiden yritysten talousluvut
on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Lapin alueen kasvaneiden yritysten liikevaihdon ja henkilöstön kehitys.

2.3.2 Pohjois-Karjalan alueen yritykset

Pohjois-Karjalan liikevaihtoaan ja henkilöstömääräänsä kasvattaneiden yritysten talousluvut on esitetty kuvassa 2. Joensuun alueen yrityksistä selkeimmin liikevaihtoaan ja henkilöstöään on vuosien 2013–2017 välillä kasvattanut Process Genius Oy.
Edellä mainitulla aikavälillä liikevaihtoaan ovat joka vuosi kasvattaneet myös Itä-
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Suomen Murskauskeskus Oy, Joensuun CNC-Machining Oy, Konekorjaamo Riikonen Oy, Granlund Joensuu Oy, Alsiva Oy, Vemta Oy ja Jotwire Oy. Näistä yhtiöistä
henkilöstömäärä on kasvanut Granlund Joensuu Oy:llä, Konekorjaamo Riikonen
Oy:llä ja Joensuun CNC-Machining Oy:llä.

Kuva 2. Pohjois-Karjalan alueen kasvaneiden yritysten liikevaihdon ja henkilöstön kehitys.

Vuosien 2014–2017 välillä Pohjois-Karjalan KTK:n liikevaihto on kasvanut 110 %:lla
ja KKR Steel Oy:n liikevaihto 75 %:lla. Pohjois-Karjalan KTK:lla selkein kasvu liikevaihdossa on tapahtunut vuosien 2016–2017 välillä ja KKR Steel:llä vuosien 2014–2015
välillä.
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2.4 HAASTATTELUT
Lapin alueen suurilla teollisuusyrityksillä on intressinä uusien toiminta-alueiden kartoitus tehdas- ja kaivospuolella. Tarpeita on myös uusien markkinapotentiaalien selvittämiseen ja kasvua haetaan laajentamalla toimintaa yhä enemmän ulkomaille.
Lapin pienkullankaivajilla edellytykset kasvulle riippuvat kullan maailmanmarkkinahinnasta. Kullan hinnan noustessa kasvulle on olemassa taloudelliset edellytykset. Erityispiirteenä Lapista kerätylle huuhdontakullalle on sen imago, joka tekee siitä
maailmanmarkkinahintaa arvokkaampaa. Pienkullankaivuussa rajoituksia toiminnan laajentamiseen aiheuttaa Suomen tiukka lainsäädäntö kaivannaisten taloudelliseen hyödyntämiseen. Lapista kerättyä kultaa on myyty ulkomaisille markkinoille
mm. Saksaan. Kullan lisäksi vientiä on tehty myös osaamisella tarjoamalla konsultointia kullankaivuuseen mm. Venäjälle ja Afrikkaan.
Useat Pohjois-Karjalan pienet metallialan ja kaivosteollisuuden tukipalveluita tarjoavat yritykset ovat kasvuhalukkaita ja niiltä löytyy tahtotila liittyä verkostoihin.
Tämä korostuu erityisesti pienimmillä yrityksillä. Syynä kasvuhalukkuuteen ovat
metallien hintojen noususuhdanne ja kysynnän kasvu. Myös innovaatioiden saaminen markkinoille on lisännyt toiveita kasvulle ja joillakin näistä yrityksistä löytyy
myös tahtotilaa kansainvälistymiselle. Osa Pohjois-Karjalan pienyrityksistä on saanut hyvän jalansijan markkinoilla, vakiintuneen asiakaskunnan ja maineen luotettavana toimijana. Näillä toimijoilla ei ole välittömiä laajentumistarpeita, vaikka resurssien puolesta kasvukyky löytyisikin.

2. 5 KANSAINVÄLISYYS
Tarkastelluista Lapin alueen yrityksistä 28 toimii myös ulkomaisilla markkinoilla.
Suurin osa näistä yrityksistä toimii ainakin Ruotsissa. Näistä 16 harjoittaa toimintaa
myös Pohjoismaiden ulkopuolella ja neljällä löytyy tahtotila laajentua Pohjoismaiden
ulkopuolelle. Ulkomailla toimivat Lapin alueen yritykset on kuvattu taulukossa 4.
Erityisesti Kemissä ja Torniossa sijaitseville yrityksille on tunnusomaista toiminta
Ruotsissa.
Tarkastelluista Pohjois-Karjalan yrityksistä 15 toimii ulkomaisilla markkinoilla ja
kolmella on intressiä laajentaa toimintaansa ulkomaisille markkinoille. Useilla Pohjois-Karjalan yrityksillä on toimintaa Venäjällä. Ulkomailla toimivat Pohjois-Karjalan yritykset on esitetty taulukossa 5.

24 Jouko Karinen, Rauno Toppila & Jukka Joutsenvaara

Taulukko 4. Ulkomaisilla markkinoilla toimivat Lapin alueen yritykset.

Taulukko 5. Ulkomaisilla markkinoilla toimivat Pohjois-Karjalan yritykset.
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2.6 KUMPPANUUSVERKOSTOT
2.6.1 Yhdistykset

Lapin Kullankaivajain liitto (LKL Ry) on yhdistys, joka toteuttaa Suomessa toimivien
kullankaivajien edunvalvontaa. Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää laillinen oikeus
kullankaivuuseen Lapin alueen irtokultaesiintymissä, vaalia kullankaivuuperinnettä,
sekä valvoa, että pienkaivostoimintaa harjoitetaan asianmukaisesti. Yhdistykseen
kuuluvat erityisesti Suomessa ammattimaista kullankaivuuta harjoittavat pienkaivosyrittäjät.
House of Lapland on Lapin markkinointia ja viestintää ylläpitävä verkosto, jonka
tavoitteena on luoda kasvua Lapin alueelle. House of Lapland auttaa jäseniään verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa, sekä levittämään tietoa toiminnastaan maailmalle. Verkostoon kuuluu useita lappilaisia kuntia, oppilaitoksia ja yrityksiä eri toimialoilta. Taulukossa 6 on lueteltu tässä raportissa käsitellyt House of Laplandin jäsenet.
Kestävän kaivostoiminnan verkoston eli Kaivosvastuu-verkoston tavoitteena on
verkostoida kaivostoimijoita keskenään toimimalla yhteisenä keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Kaivosvastuu myös kehittää menetelmiä vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi, sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi Suomessa. Verkostoon kuuluu Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden lisäksi myös
matkailu- ja luontaiselinkeinojen harjoittajien yhdistyksiä. Tässä raportissa tarkastellut Kaivosvastuu-verkoston jäsenet on lueteltu taulukossa 6.

Taulukko 6. Tässä raportissa tarkastellut, House of Lapland- ja Kaivosvastuu-verkostojen
jäsenet.
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2.6.2 Konsernit

Osa tarkasteltavista yrityksistä kuuluu useamman yhtiön muodostamiin konserneihin. Taulukossa 7 on lueteltu konsernit, joihin tässä raportissa tarkasteltavat yritykset
kuuluvat.
Taulukko 7. Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten muodostamat konsernit
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2.6.3 Sopimuskumppanuudet ja muut yhteistyöverkostot

Karelia-AMK kuuluu kumppanuusverkostoon, jossa strategisina kumppaneina ovat
Savonia AMK, Saimaan AMK ja Itä-Suomen Yliopisto. Lisäksi Karelia AMK:lla on
strateginen kumppanuus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Vuonna
2017 Karelia AMK:lla oli avainkumppaneina 60 yritystä, joiden kanssa on tehty
kumppanuussopimukset. (Tiainen & Piiparinen 2018)
Lapin AMK:n strategisia kumppaneita ovat Lapin yliopisto, sekä Kemin, Tornion
ja Rovaniemen kaupungit. Vuonna 2015 Lapin AMK:lla oli 45 avainkumppania, joihin
kuuluvat mm. Kemin Digipolis Oy, Outokumpu Oyj ja Kajaanin AMK. (Lapin AMK
Intranet)
Osa tarkasteltavista yrityksistä tekee yhteistyötä suurien yhtiöiden kanssa. Merkittävimmät yhteistyökumppanuudet on kuvattu taulukossa 8.
Taulukko 8. Lapin (vas.) ja Pohjois-Karjalan (oik.) toimijoiden merkittävimmät yhteistyökumppanuudet.
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3 Yritysranking
Kasvupotentiaalinen ja -haluinen yritys, niin kutsuttu tähtiyritys, on sellainen, jolta
löytyvät tarpeelliset resurssit, osaaminen ja tahtotila toimintansa laajentamiselle.
Tällaiselta yritykseltä löytyvät taloudelliset edellytykset suuriin toimituksiin ja investointeihin, sillä on suuria asiakkaita, sekä riittävästi avainhenkilöstöä omasta takaa.
Tällainen yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, ja sen tuotteet, palvelut ja osaaminen ovat kilpailukykyisiä ja siltä löytyy ymmärrys asiakkaan prosesseista. Lisäksi
tähtiyritykseltä löytyy ymmärrys omista kilpailueduistaan, sillä on markkinoilla
omia tuotteita ja tuotekehitys on aktiivista. Tähtiyritys on oman osa-alueensa edelläkävijä kotimaisilla markkinoilla ja sillä on toimiva partneriverkosto. Tähtiyritys myös
toimii toimialalla, jolla on kasvun mahdollisuus.

3.1 LAPIN ALUEELLA VAIKUTTAVAT YRITYKSET
Liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen perusteella Lapin alueella vaikuttavista yrityksistä selkeimmin tähtiyrityksen kriteerit täyttää Tapojärvi Oy. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon perusteella yhtiö on v. 2012–2016 välisenä aikana kehittynyt
PK-yrityksestä suuryritykseksi. Yhtiö on myös aktiivisesti teettänyt opinnäytetyöitä
Lapin AMK:lle. Tapojärvi Oy:n kasvuhalukkuutta kuvastaa myös palveluiden laajentaminen useammalle toimialalle. Vuonna 2015 yhtiö perusti tytäryhtiökseen kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy:n tavoitteenaan aloittaa raudan, kuparin ja kullan
tuottaminen aiemmin suljetusta Kolarin Hannukaisen rautamalmiesiintymästä. Tapojärvi Oy on laajentanut toimintaansa myös teollisten materiaalien kierrätykseen ja
uudelleen tuotteistamiseen. (Tapojärvi Oy 2018)
Veljekset Toivanen Oy:n liikevaihto on kasvanut vuosi vuodelta ja henkilöstömäärä kohonnut 85 % vuosien 2013–2017 välillä. Yhtiö on myös ollut mukana PK-yrityksen
kasvuun ja liiketoimintaan tähtäävässä hankkeessa v. 2014–2016, mikä kuvastaa yhtiön kasvuhalukkuutta. Hankkeen kehittämistoimien tarkoituksena oli kohdistua yrityksen organisaatioon, raportointiin ja johtamisjärjestelmään. Yhtiöllä on myös suuria asiakkaita, kuten Outokumpu Chrome Oy ja Agnico Eagle Finland Mining Oy.
Miilux Oy on nostanut tulostaan. Vuosien 2013–2016 välisenä aikana yhtiön liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut ja henkilöstömäärä kasvanut n. 20 %. Henkilöstö-
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määrältään yhtiö on kasvanut pienestä yrityksestä keskisuureksi em. aikavälillä. Yhtiö on myös hyödyntänyt Lapin AMK:n ASM-tutkimusryhmän palveluita vuosien
2010–2015 välisenä aikana. Miilux Oy on myös ostanut Finn Special Steelin leikeliiketoiminnan, mikä kuvastaa yhtiön kykyä ja tahtotilaa laajentua (Myllykoski 2018).
Myös Norrhydro Oy on kasvattanut liikevaihtoaan v. 2013–2017. Yhtiön liikevaihto
on kasvanut > 42 % em. aikavälillä ja tilikauden tulos kohoaa äkillisesti v. 2015–2016
välillä. Vuoden 2016 tulos on lähes kahdeksankertainen vuoteen 2015 verrattuna. Yhtiö on osallistunut Lapin AMK:n kanssa PD II-hankkeeseen, mikä kuvastaa hankkeen TKI-aktiivisuutta vuosina 2011–2013. Avoimuus uusille ideoille ja halu kehittyä
on myös mainittu yhtiön missiossa, jonka mukaan yhtiöllä on halu havaita tulevaisuuden mahdollisuudet. Edellä mainitut yritykset ovat myös tehneet voitokkaasti tulosta. Kuvassa 3 on esitetty Lapin alueen potentiaalisimpien tähtiyritysten liiketoiminnan tulokset.

Kuva 3. Lapin alueen potentiaalisimpien tähtiyritysten liiketoiminnan tulokset (Suomen
Asiakastieto Oy 2018).

3.2 POHJOIS-KARJALAN YRITYKSET
Pohjois-Karjalan yrityksistä potentiaalisin tähtiyritys on Joensuun CNC-Machining
Oy. Joensuun CNC-Machining Oy on hankkinut ja saanut rahoitusta kahdeksalle
investointihankkeelle v. 2008–2014 välisenä aikana. Vuosien 2013–2017 välillä yhtiön
liikevaihto on kaksinkertaistunut ja henkilöstömäärä noussut > 60 %:lla. Toimintaa
aiotaan mahdollisesti laajentaa myös ulkomaiden markkinoille ja yritys vaikuttaa
kasvuhalukkaalta.
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Pohjois-Karjalan yrityksistä muita potentiaalisia tähtiyrityksiä ovat Konekorjaamo
Riikonen Oy, KKR Steel Oy, Granlund Joensuu Oy, Jotwire Oy ja Alsiva Oy. Yhtiöt
ovat kasvattaneet liikevaihtoaan ja henkilöstömääräänsä tasaisesti vuosien 2013–2017
välillä ja niiden liiketoiminta on ollut tuloksellista (Kuva 4).

Kuva 4. Pohjois-Karjalan alueen potentiaalisimpien tähtiyritysten liiketoiminnan tulokset
(Suomen Asiakastieto Oy 2018).

Lisäksi edellä mainitut yritykset kuuluvat konserneihin ja yhteistyöverkostoihin. Konekorjaamo Riikonen Oy ja KKR Steel Oy kuuluvat yhdessä Joensuun CNCMachining:n kanssa verkostoon, johon sisältyy suuria toimijoita kuten Veho Oy Ab,
Scania Oy ja Volvo Trucks Oy. Granlund Joensuu Oy kuuluu maanlaajuiseen Granlund-konserniin, mikä antaa tukea kasvulle ja kansainvälistymiselle. Jotwire Oy:llä
on tukenaan emokonserni Ouneva group.
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4 Yhteenveto
Yhteisinä piirteinä Lapin ja Pohjois-Karjalan alueille ovat luonnon läheisyys ja harvaan asutut seudut. Pitkät välimatkat ja etäisyyksien hallinta ovat molemmille alueille yhteisiä haasteita. Myös maakuntien vetovoiman ja kansainvälisen kiinnostavuuden kohentaminen ovat molemmilla alueilla haasteina. Yhteisinä intresseinä Lapin ja
Pohjois-Karjalan alueille ovat biotalouden kehittäminen, kestävä luonnonvarojen
hyödyntäminen, EU-projektirahoitusten kasvattaminen ja kiertotalous.
Ranking-listojen ja haastattelujen perusteella Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilta
löytyi kummastakin kaksi aktiivisesti laajentumiseen tähtäävää yritystä.
Tapojärvi Oy:n kasvu on ollut nopeaa v. 2013–2017 välillä. Yhtiö on kasvanut liikevaihdon ja henkilöstömäärän perusteella PK-yrityksestä suureksi yritykseksi em. aikavälillä. Tapojärvi Oy toimii monella toimialalla ja yhtiön TKI-toiminta on intensiivistä. Tätä kuvastaa mm. se, että yhtiö on teettänyt Lapin AMK:lle kuusi opinnäytetyötä liittyen Outokumpu Oyj:n terästehtaalla syntyvien kuonamateriaalien tutkimiseen ja hyödyntämiseen.
Veljekset Toivanen Oy:n henkilöstömäärä on lähes kaksinkertaistunut v. 2013–2017
välillä ja liiketoiminta on ollut tuloksellista ko. aikavälillä. Yhtiö on tehnyt hiljattain
yhteistyösopimuksia suurten toimijoiden, kuten Outokumpu Chrome Oy:n ja Agnico
Eagle Finland Mining Oy:n kanssa. Yhtiön toiminta on laajentunut maanrakennuksesta useammalle toimialalle, erityisesti tehdaspalveluihin ja kaivosteollisuuteen.
Joensuun CNC-Machining Oy:n liikevaihto on kaksinkertaistunut ja henkilöstömäärä kasvanut tasaisesti v. 2013–2017 välillä. Liiketoiminta on ollut tuloksellista em.
aikavälillä. Yhtiö on myös kehittänyt laadun hallintaa, mikä edesauttaa tuotteiden
kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Yhtiö on toteuttanut useita investointihankkeita EAKR-rahoituksella v. 2008–2014 ja yhtiön strategiassa on mainittu
tavoitteeksi laajentuminen ulkomaisille markkinoille, mikä kuvastaa tahtotilaa laajentumiselle.
KKR Steel Oy:n liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuosi vuodelta v.
2014–2017 välillä. Liiketoiminta on ollut tuloksellista em. aikavälillä ja yhtiön liikevoitto on kaksinkertaistunut em. aikavälillä. Yritys myös toimii laajassa verkostossa.
Useimmille laajentumiseen tähtäävistä yrityksistä on yhteistä ydintoiminnan keskittyminen maarakennukseen ja kuljetusurakointiin. Lapin alueen potentiaalisille
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tähtiyrityksille on ominaista yhteistyö suurten kaivosyhtiöiden kanssa ja toiminta
Suomen lisäksi Ruotsissa. Pohjois-Karjalan potentiaaliset tähtiyritykset ovat verkostoituneet keskenään ja toimittavat tilauksia Suomen lisäksi Venäjälle. Yritykset saatetaan yhteen kehitysyhtiöiden avulla
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Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilla on yhteisiä piirteitä ja alueellisia haasteita yritystoiminnan laajentamiseen liittyen. Yhteisiä haasteita kummallekin
alueelle ovat mm. pitkät välimatkat, sekä maakuntien vetovoiman ja kansainvälisen kiinnostavuuden vahvistaminen. SME-instruments ohjelmassa
EU-alueen PK-yritykset voivat hakea rahoitusta innovaatioillensa, joilla on
liiketoiminnallista potentiaalia. Tässä raportissa kuvaillaan malli Best SME
Match-työkalusta, jolla arvioidaan Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten TKI-yhteistoiminnan alueellista vaikuttavuutta ja jatkuvuutta. Näitä on arvioitu
muuttujilla, jotka kuvaavat yritysten aktiivisuutta ja toiminnan jatkuvuutta.
Arvioituja muuttujia ovat mm. yrityksen osallistuminen hankkeisiin, TKI-palveluiden hyödyntäminen, kansainvälisyys, yrityksen hakemat rahoitukset,
sekä yrityksen taloustilanne, henkilöstöresurssit ja niiden kehittyminen ajan
myötä. Näiden muuttujien avulla selvitettiin Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden kasvupotentiaalisimmat ja –haluisimmat yritykset.
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