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” Näen klusteritoiminnan 
potentiaalin, siinä voi olla 
hyötyä kaltaisillemme 
yrityksille.

Tällaisia lainauksia on ripoteltu peli kirjan 
sivuille. Ne ovat peräisin Arktiset kehit-
tämisympäristöt -klusterin vaikuttavuus-
arvionnista, jota varten haastateltiin klus-
terin kanssa yhteistyötä tehneitä yrityksiä.
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Johdanto
Olet juuri avannut Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin yhteistyö-
verkostolle tarkoitetun toimintakäsikirjan eli pelikirjan. Se sisältää peli-
kuviosuosituksia, joilla klusteri kehittyy maakunnan yrityskehittämisen 
mestaruussarjan joukkueeksi.

Mikä?
Arktiset kehittämisympäristöt -klusteriin kuu-
luu Lapin AMK, Lapin yliopisto, GTK ja Luke. 
Klusteri tuottaa asiantuntijapalveluita, joissa 
sen asiakkaat voivat testata tuotteitaan tai 
palveluitaan ja kehittää niitä edelleen. Tule-
vaisuuden pelikenttänä klusteri näkee maa-
kunnan ja sen elinkeinoelämän kokonaisval-
taisen kehittämisen.

Miksi?
Kehittämistyö on asennetta, valmiuksia ja toi-
mintaa. Näiden tarve kasvaa yritysten muut-
tuessa alati nopeammin ja yllättävämmin. 
Osaamisen ja luovuuden ammattilaisjoukku-
eena Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri 
voi tarjota kumppaniensa kanssa yrittäjyy-
delle entistä paremman kasvuympäristön.

Kenelle?
Pelikirja on tarkoitettu klusterin jokaisen jä-
senen käyttöön. Useamman organisaation 
yhteisessä yrityskehittämisessä jokainen on 
rooli- ja tiimipelaaja.

Pelikirja kirittää ennen muuta pelaajia eli 
tutkijoita, opettajia sekä muita asiantuntijoita 
toimimaan samoilla säännöillä maakunnalli-
sen kasvun edistäjinä. Se auttaa myös mana-
gereita eli joukkueen strategiasta ja kokonai-
suudesta vastaavaa johtoa ja valmentajia eli 
opetuksesta, tutkimuksesta, kehittämisestä 

ja innovoinnista vastaavaa keskijohtoa 
ymmärtämään, mihin he sitoutuvat tarjotes-
saan osaamistaan klusterin käyttöön. 

Miten?
Ilman yhteisiä sääntöjä ei pelata samaa pe-
liä. Pelikirja jakautuu kuuteen erään. 

1. Yhteistyöasenne ja -valmiudet
2. Kehittämistarpeiden ennakointi ja asia-

kastarpeen tunnistaminen
3. Palvelupaketin muotoilu ja tuotteistami-

nen
4. Palvelun myynti ja asiakkuuden hallinta
5. Toteutus ja toimeenpano
6. Asiakassuhteen kasvu ja kansainvälistä-

minen

Erät koostuvat pelikuvioista. Kussakin ku-
viossa kuvataan sen tarkoitus, työnjako ja 
taktiikka. Jokaista klusteriin kuuluvaa orga-
nisaatiota ja pelaajaa kannustetaan räätälöi-
mään suosituksista omaan käyttöönsä sopi-
va ja alati kehittyvä toimintatapa.

Keneltä?
Pelikirjan ovat laatineet syksyn 
2021 aikana Lapin ammattikor-
keakoulun ja Lapin yliopiston asian tuntijat. 
Pelikirja on tuotettu EAKR-rahoitteisen ASR- 
hankkeen tuella.

https://arcticsmartness.fi/arktiset-kehittamisymparistot/
http://arcticsmartness.fi/ASR
http://arcticsmartness.fi/ASR
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1. ERÄ 

Yhteistyöasenne ja -valmiudet
Miten klusteriin kuuluva organisaatio voi edesauttaa tutkijoiden, 
opettajien ja muun henkilökunnan asenteen rakentumista yhteiselle 
periaatteelle?

Pelikuvio 1: Klusteri – lajitaitojen haltuunotto

Pelikuvion tarkoitus

Osaaminen on yhteisön arvokkain pääoma. 
Mitä vahvemmin klusterin jäsenet tunnista-
vat ja jakavat osaamisensa, sitä paremman 
tuoton klusteri asiakasyrityksille kerryttää. 
Mitä verkostoituneemmassa asemassa klus-
teri kansainvälisesti toimii, sitä parempaa on 
sen aluevaikuttavuus. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (YLIN JOHTO)

Managerit valtuuttavat organisaationsa val-
mentajat ja pelaajat hyödyntämään klusterin 
osaamista ja kehittämisympäristöjä ja tarjoa-
maan siihen oman panoksensa. He myös 
kannustavat yrityslähtöiseen toimintatapaan. 
Managerit osoittavat, resursseja jakaessaan, 
arvostavansa joukkuepelaamista yli organi-
saatiorajojen. Managerit sitoutuvat klusterin 
toimintaan sopimuksin.

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat laativat yhdessä pelaajien kans-
sa kulloinkin tilanteeseen sopivan ja resursse-
ja tehokkaasti hyödyntävän pelitavan, jonka 
pääomistajia ovat pelaajat itse. Valmentajat 
tunnistavat joukkueensa jäsenten erityisen 

osaamisen, osaavat tuotteistaa sen omalei-
maisesti ja kannustavat pelaajia tuomaan 
osaamistaan esiin rohkeasti ja idearikkaasti. 
Valmentajat näyttävät pelaajille esimerkkiä no-
pealla päätöksenteolla ja hallitulla riskinotolla 
sekä sitoutumisella klusterin kehittämiseen. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat hyödyntävät vastuullisesti toiminta-
vapauttaan ja etsivät aktiivisesti uusia, yli 
oman organisaatiorajan ylittäviä yrityspro-
jekteja. Niissä he kokeilevat rohkeasti uusia 
palveluratkaisuja, mutta toisaalta sitoutuen 
yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin. Pelaa-
jat kertovat avoimesti niin onnistuneista kuin 
epäonnistuneista kokeiluistaan ja jakavat 
säännöllisesti osaamistaan toistensa kesken. 
Klusteri kerryttää uutta joukkuetta tarjoa-
malla opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua 
yrityksiä palvelevaan toimintaan.

” Tämä on erinomainen palvelu
muoto. Tällä voidaan yhdistää 
useamman toimijan palikat, eikä 
yksittäinen yritys voi millään tun
tea kaikkia vaihtoehtoja. 
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2. ERÄ 

Kehittämistarpeiden ennakointi 
ja asiakastarpeen tunnistaminen
Klusterilla on käytettävissään erinomaiset harjoitusolosuhteet 
yrityslähtöiseen kehittämiseen.

 

Menetelmät 
asiakas-
ymmärryksen 
saamiseksi

Menetelmät 
tietoperustan 
luomiseksi

Menetelmät kilpailija-
analyysin tekemiseksi

Menetelmät 
työryhmän 
kokoamiseksi

Menetelmät 
vuoropuheluun ja 
tiedon kulkuun

Klusterin käytänteet:
Toimintamalli asiakastarpeen 
tunnistamiseksi ja rajaamiseksi.

Klusterin käytänteet:
Projektin koordinaatio ja 
toteutusmalli.
Toimintatapa relevantin 
osaamisen tunnistamiseksi.

Klusterin käytänteet:
Toimintamalli tiedon
hankintaan.
Koordinaatiomalli (käytänteet).

Klusterin käytänteet:
Toimintamalli ryhmän 
kokoamiseksi.
Toimintamalli 
opiskelijoiden 
osallistamiseksi.

Klusterin käytänteet:
Toimintatapa vuoropuheluun 
ryhmän sisällä.
Toimintatapa yhteydenpitoon 
asiakkaaseen.



6

Pelikuvio 2a: Otteluun valmistautuminen

Pelikuvion tarkoitus

Yrityslähtöisyyteen ja tiimityöhön perustuva 
yhteistyö kukoistaa otollisissa harjoitusolo-
suhteissa. Mitä laajempia ja monipuolisem-
pia klusterin kansalliset ja kansainväliset työ-
elämä- ja muut kumppaniverkostot ovat, sitä 
paremmat oppimisen resurssit ja ympäris-
töt se voi tarjota pelaajilleen. Klusteri avaa 
myös kansainvälisille kumppaneille mahdol-
lisuuksia päästä mukaan lappilaisen yritystoi-
minnan kehittämiseen. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit ovat klusterin harjoitusolosuhtei-
den pääarkkitehteja. He luovat valmentajille 
ja pelaajille parhaat mahdolliset olosuhteet 
elinkeinoa palvelevien ratkaisujen etsimi-
seen ja toteuttamiseen. Samalla managerit 
itse aktiivisesti laajentavat ja huoltavat klus-
terin yritys- ja muuta asiakkuusverkostoa se-
kä syventävät ymmärrystään klusterikump-
panien yhteistyötarpeista. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat tuntevat läheisesti oman tutki-
musalansa pelikentän kumppanit ja raken-
tavat näiden kanssa pitkäjänteisesti kaikkia 
osapuolia hyödyttäviä kumppanuussopimuk-
sia. Näin valmentajat tuottavat pelaajien tar-
vitsemia perusedellytyksiä asiakaslähtöiselle 
oppimiselle ja toisaalta laajentavat klusterin 
käytössä olevia oppimisympäristöjä oman 
kaukalon ulkopuolelle. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat tuntevat parhaiten omat vahvuu-
tensa ja tavoitteensa ja tietävät siten, mil-
laisia asiakaslähtöisen oppimisen tai tutki-
muksen resursseja ja ympäristöjä kaipaavat 
muilta pelaajilta. Näitä resursseja pelaajat 
soveltavat klusterin tarjoamiin asiakaspro-
jekteihin. Pelaajat jakavat avoimesti koke-
muksiaan klusteriyhteistyöstä kollegoilleen, 
valmentajilleen ja managereilleen, hou-
kutellen näin uusia pelaajia tutustumaan 
klusteritoimintaan.

” Puskevaa voimaa klusterilta tar
vitaan, yrittäjällä ei ole aikaa eikä 
resursseja hoitaa niitä.
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Pelikuvio 2b: Ottelun painopisteet ja tavoitteet
Klusteri tukee monipuolisin palveluin asiakasyritysten osaamisen 
jatkuvaa kehittämistä. 

Pelikuvion tarkoitus

Asiakasyritysten osaamistaitovaatimukset 
kasvavat alati markkinoilla. Klusterin tulee 
tunnistaa asiakkaittensa tarpeet jo ennen 
kuin organisaatio ehtii palvelua kysyä. Mitä 
personoidumpia kehittämispalveluita kluste-
ri tarjoaa, sitä paremmat lähtökohdat sillä on 
pysyä uuden talouden aallonharjalla. Ollak-
seen taloudellisesti kestävää, tulee klusterin 
kuitenkin tietää, millä vaihtoehtoisilla peliku-
vioilla joukkue on liikkeellä ja koota valmiiksi 
määritellyistä moduuleista niistä kunkin asiak-
kaan vaatimusten mukainen ottelutaktiikka.

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit vahvistavat määrätietoisesti klus-
terin resursseja ja kykyä kehittää asiakasyri-
tysten osaamista ja tuloskuntoa. Samalla 
he huomioivat maakunnan erityistarpeet ja 
asettavat valmentajat ennakoimaan ja uudis-
tamaan elinkeinoelämälle suunnattuja kehit-
tämispalveluita ja -ympäristöjä. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat kartoittavat proaktiivisesti oman 
asiakaskunnan osaamistarpeita. Ennakoinnin 
perusteella he suunnittelevat ja tuotteistavat 
yhdessä kenttänsä pelaajien kanssa yrittäjille 
soveltuvia palveluratkaisuja. Valmentajat pe-
laavat yhteen yli kenttärajojen ja rakentavat 
näin monialaisia pelikentällisiä. Valmentajat 
varmistavat, että mukana olevien opiskeli-
joiden työ on aina mahdollisimman pitkälle 
opinnollistettavissa ja organisaation saama 
palvelu vietävissä konkretiana käytäntöön. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat auttavat asiakkaitaan tunnistamaan 
kehitystyössä tarvittavaa osaamista. He oh-
jaavat asiakkaitaan aktiivisesti klusterin kehit-
tämisympäristöjen ja -palveluiden pariin. Pe-
laajat muodostavat asiakkaista vertaistiimejä 
ja koordinoivat kehittämisen prosesseja, ha-
kien heidän apunaan markkinoilta kuhunkin 
projektiin sopivia rahoitusinstrumentteja.
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3. ERÄ 

Palvelupaketin muotoilu  
ja tuotteistaminen
Klusteri tarjoaa palvelut yhden luukun periaatteella, asiakasta 
osallistaen ja modulaarisin palvelupaketein.

Menetelmät 
saadun tiedon 
käsittelemiseksi

Menetelmät 
vaihtoehtoisten 
ratkaisujen 
ideoimiseksi

Menetelmät ratkaisun 
valitsemiseksi

Menetelmät projektin 
eteenpäin viemiseksi

Menetelmät 
asiakkaan 
osallistamiseksi

Klusterin käytänteet:
Keinot ratkaisun 
määrittelemiseksi ja 
moduloimiseksi.

Klusterin käytänteet:
Projektin toteutusmalli. 
Keinot relevantin osaamisen 
tunnistamiseksi.

Klusterin käytänteet:
Työkalut ratkaisun
jäsentämiseksi 
(vaativuusmäärittely).

Klusterin käytänteet:
Mallipohjat tarjouksen 
laatimiseksi 
Työkalut 
työsuunnitteluun ja 
alihankintaan 
(lomakkeet).

Klusterin käytänteet:
Menetelmät vuoropuheluun 
ylläpitämiseksi asiakkaaseen.
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Pelikuvio 3a: Ketjujen ja pelaajaroolien muodostaminen
Klusteri muotoilee yrittäjyyttä ja liiketoimintaa uudistavia palveluitaan 
läheisessä yhteistoiminnassa kaikenkokoisten yritysten kanssa.

Pelikuvion tarkoitus

Klusteri on tutkimisen, kehittämisen ja op-
pimisen ammattilaisjoukkue. Sen tuottamat 
tiedot ja taidot kanavoituvat maakunnan 
eduksi eritoten kyvykkäiden asiakasyritys-
ten kautta. Tämän välillisen kuvion lisäksi 
klusterin on pelattava yhä tiiviimmin yhteen 
elinkeinoelämän ammattilaisten eli alueiden 
yrityskehittäjien kanssa. Mitä läheisemmäs-
sä yhteistoiminnassa yhteispeliä kehitetään, 
sitä vaikuttavampia ovat tulokset ja sitä pa-
remmin klusteri palvelee erilaisia yrityksiä. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit määrittävät asiakasyritysten toi-
minnan uudistamisen klusterin ydintehtä-
väksi niin tutkimisen, kehittämisen kuin kou-
lutuksenkin palvelukentillä. He ohjaavat 
valmentajatiimit kehittämään tarpeen mukai-
sia palveluita ja huolehtivat, että asiakkaat 
ovat niiden muotoilussa mukana. Managerit 
varmistavat, että klusterin tarjoamat palvelut 
on viestitty selkeästi ja että ne ovat saavu-
tettavissa yhdeltä luukulta. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat muotoilevat yhdessä asiakkai-
den kanssa kullekin tutkimuksen, kehittä-
misen ja koulutuksen kentälle parhaiten 
soveltuvat yhteispelin peruskuviot, joita pe-
laajat vievät maaliin. Eri kenttien valmenta-
jat muodostavat klusterin yrityspalveluiden 
vastuutiimin, joka huolehtii, että palvelut 
muodostavat yhtenäisen ja kohderyhmän 
tavoittavan paketin ja että riittävä osaamis-
perusta on saatavilla. Jos jostakin ketjusta 
puuttuu osaamista tai laitteita, mietitään, 
miten se hankitaan niin, että se on mahdolli-
simman hyvin kaikkien kenttien saatavilla. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat ymmärtävät, että vain tiiviin ja tois-
tuvan yhteispelin myötä hioutuu palveluku-
vio, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Pelaajat 
panostavatkin yhteiseen dialogiin ja esittele-
vät yhteispelissä kertyviä aloitteita valmen-
tajille. Pelaajat avaavat klusterille ovia myös 
omiin verkostoihinsa niin kotimaassa kuin 
kansainväliselläkin kentällä ja tarjoavat näin 
heillekin mahdollisuuksia lappilaista elin-
keino elämää uudistavien palveluiden jatku-
vaan kehittämiseen.
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Pelikuvio 3b: Kokeilevan ja luovan pelikulttuurin rakentaminen
Klusteri kokeilee rohkeasti uusia asiakaslähtöisiä pelitapoja.

Pelikuvion tarkoitus

Klusterin tuloskunto vahvistuu oppimisen, 
yrityksen ja erehdyksen kautta. Mitä kokei-
levampi asiakaslähtöisempi pelikulttuuri on, 
sitä innovatiivisempia ja vaikuttavampia rat-
kaisuja klusteri löytää niin omien pelaajien 
kuin kumppaneidensa tarpeisiin. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka 

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit ovat merkittävässä asemassa siinä, 
miten valmentajia ja pelaajia kanustetaan ko-
keilevaan pelitapaan ja kulttuuriin. He pois-
tavat organisaatioistaan hidasteita ja jakavat 
tunnustusta menestyksekkäille kokeilijoille ja 
kokemuksille. Samalla managerit luovat klus-
teriin avoimen ja rakentavan ilmapiirin oppia 
myös vähemmän onnistuneista kokeiluista. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat rakentavat omalla valmennusot-
teellaan pelaajien itseluottamusta ja rohkeut-
ta kokeilla uusia asiakaslähtöisiä peliliikkeitä 

niin yksilö- kuin tiimitasolla. He tunnistavat 
pelaajista edistyksellisimmät kokeilijatyy-
pit ja roolittavat heidät kehittäjäkentällisissä 
vastuullisiin asemiin. Mitä uskaliaampi kokei-
lu on kehitteillä, sitä vankemmin he seisovat 
sen takana, ja ovat valmiita kahdenväliseen 
neuvonpitoon vaihtopenkillä, mikäli suuntaa 
tulee muuttaa.

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat tiedostavat, että jokainen harjoi-
tus ja peli on paitsi kumppaneille myös pe-
laajatiimeille itselleen mahdollisuus kokeilla 
uutta ja kehittää osaamista. He tunnistavat 
omat ja toistensa vahvuudet kokeilijoina ja 
kehittäjinä ja jakavat sen perusteella työ-
tä ja rooleja kollegatiimien sisällä. Pelaa-
jat pysähtyvät riittävän usein yhdessä peli-
tovereittensa ja asiakkaittensa kanssa 
puntaroimaan kokeilujen aikaansaannok-
sia. Tärkeää on, että asiakas tietää tarkoin, 
milloin on kyseessä kokeileva pelitapa ja 
milloin mennään rutiinisuoritukseen vahvana 
voittajaehdokkaana.

” Yrityksen osallistumisen ja tarve
analyysin sekä palvelu polun 
hiominen on paikallaan.
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Pelikuvio 3c: Sponsorit ja tukijoukot
Klusterin asiakasyritykset saavat tukea toiminnan kehittämisen 
edellyttämän rahoituksen hankkimisessa.

Pelikuvion tarkoitus

Klusteri tunnistaa alueeltaan joka pelikau-
si lupaavia yrityksiä, joilla on mahdollisuu-
det nousta mestarien liigaan ja kansainvälis-
tyä uuden korkean osaamisen ja teknologian 
avulla. Tie huipulle on kapea, joten klusterin 
tarjoama taloudellinen ja muu tuki on mat-
kalla tarpeen. Toimiessaan aktiivisessa vuo-
ropuhelussa maakunnan yrityskehittäjien 
kanssa ja hallitessaan keinot potentiaalisim-
pien kasvuyritysten tunnistamiseen ja rahoit-
tamiseen, luo klusteri osaltaan edellytyksiä 
kansainväliselle kasvupotentiaalille. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit varmistavat, että klusteri tu-
kee systemaattisesti lupaavia kasvu yrityksiä 
rahoituksen hankkimisessa. Tuki voi tar-
koittaa esimerkiksi sen sparraamista, et-
tä asia kas yritys pääsee kiinni alueelliseen 
tai muutoin ylläpidettyyn rahoitusinstru-
menttiin. Managerit kytkevät rahoitusinstru-
menttien etsinnän osaksi klusterin pal-
velukokonaisuutta ja huolehtii siitä, että 
valmentajat ovat tietoisia kulloinkin tarjolla 

olevista rahoitusmahdollisuuksista. He koor-
dinoivat kokonaisuutta yhteistyössä rahoit-
tajien kanssa ja rakentavat valmentajien ja 
pelaajien avulla prosessin ja kannustimet 
lupaavimpien yritysten tunnistamiseen ja 
eteenpäin ohjaamiseen. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Managerien valitsema valmentajatiimi kehit-
tää rahoitukseen liittyviä tunnistus- ja tuki-
prosesseja yhdessä kumppanien kanssa. 
Klusteri tarjoaa kanavia potentiaalisten ke-
hittämiskohteiden etsintään eri kanavissa 
(ml. Ardico-sivusto). Vastuuvalmentajat toi-
mivat kumppanien kanssa rahoitusta hake-
vien asiakkaiden mentoreina. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Kenttäpelaajat pelaajat etsivät järjestelmäl-
lisesti asiakkaittensa keskuudesta lupaa-
vimpia kasvuyrityksiä. He syöttävät nämä 
rahoituskanavien seulontaprosessiin sekä 
muiden tukipalveluiden piiriin. He ohjaavat 
asiakasyrityksiä kädestä pitäen myös klus-
terin palveluiden pariin, mikäli asiakasyritys 
ei ole tätä mahdollisuutta aikaisemmin huo-
mannut hyödyntää.

” Klusteritoiminnassa tulee herkästi hinta
lappua sen kautta että mukana on 
useampi yksikkö. Tehollisia tunteja pitäisi 
olla paljon – yrityksen intressi on maksaa 
vain suorituksesta. 

http://www.ardico.fi
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4. ERÄ  
Palvelun myynti  
ja asiakkuuden hallinta
Maakunnan yritykset tunnistavat arktiset kehittämisympäristöt 
voimavarana ja haluavat suositella sen kanssa tehtävää yhteistyötä 
verkostossaan.

Menetelmät 
ratkaisun 
jalostamiseksi

Menetelmät 
monitieteiseen 
työskentelyyn

Menetelmät 
testaukseen ja 
prototypointiin

Menetelmät idean 
jatkokehittämiseen

Menetelmät 
asiakkaan 
osallistamiseksi

Klusterin käytänteet:
Keinot palvelun 
jakamisesta 
modulaarisiin osiin, 
toteutusten 
suunnitteluun ja 
aikataulutuksen.

Klusterin käytänteet:
Roolien määrittely  
(ml. koordinoijan vastuu).
Keinot moduleiden
raportoimiseksi 
seuraavalle toimijalle.
Keinot yhteydenpitoon 
toimijoiden välillä.

Klusterin käytänteet:
Keinot laboratorio

-testausten suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. 
Menetelmät 
raportointiin.

Klusterin käytänteet:
Menetelmät parhaan 
ratkaisun valitsemisesta 
suosituksena asiakkaalle.

Klusterin käytänteet:
Prosessin etenemisen 
kuvaaminen.
Viestintä alustavista tuloksista. 
Ohjaus jatkokehittämiseen.
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Pelikuvio 4: Yleisöstä ylimääräinen kenttäpelaaja
Klusteri tukee monipuolisin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluin 
kaikenkokoisten yritysten uudistumista ja näkyy siellä, missä yritykset ovat.

Pelikuvion tarkoitus

Uusi teknologia mullistaa yrittäjyyttä ja liike-
toimintaa. Jotta yritys säilyttää kilpailuterän-
sä, on sen alati kehitettävä prosessejaan ja 
tuotteitaan. Klusteri on mitä parhain spar-
rauskumppani uudistumishakuiselle asia-
kasyritykselle. Aivan liian harva yritys kuiten-
kin löytää yhteisiin harjoitusrinkeihin. Tämä 
on aikalisän ja strategisen pohdinnan paikka. 
Mitä kattavampaa ja jatkuvampaa yhteiske-
hittäminen on, sitä varmemmin yrityssekto-
rin tuottavuus kehittyy ja klusterin resurssit 
vahvistuvat. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit ohjaavat tutkimiseen, kehittämi-
seen ja innovointiin erikoistuneet valmenta-
jat tiivistämään yhteispeliä kaikenkokoisten 
yritysten kanssa. Tämän tueksi he muotoi-
levat läpinäkyvät kannustimet ja mittarit ja 
seuraavat erityisesti pienempien yritysten 
ja klusterin yhteistyön kehitystä. Managerit 
rekrytoivat omiin joukkueisiinsa yrittäjä- tai 
yritystaustan omaavia ammattilaisia, jotta 
tuntuma asiakkaisiin säilyy. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Klusteriyhteistyöhön paneutuneet valmentajat 
ovat peliurallaan kerryttäneet kokemusta asia-
kasyritysten kehittämisestä. Tämän näkemyk-
sen ja oman tutkimus- tai kehittämisalansa 
syvällisen tuntemuksen avulla he harjoittavat 
pelaajia tuotteistamaan klusterin huippuosaa-
mista erilaisille yrityksille soveltuviksi palve-
luelementeiksi. Näistä elementeistä he rää-
tälöivät kullekin yritysasiakkaalle sopivan 
kumppanuusmallin. Valmentajat vahvistavat 
tiiminsä osaamista tuomalla yrittäjäasiantunti-
joita mukaan tutkimushankkeisiin eri keinoin.

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat toimeenpanevat yritysten kehittämi-
sen palveluita ja ovat siten klusterin tärkeim-
piä tuloksen tekijöitä. He myös aktiivisesti 
osallistavat työhön opiskelijoita ja opinnollis-
tavat tutkimus- ja kehittämishankkeita ja näin 
huolehtivat joukkueensa kyvykkyydestä myös 
tulevaisuudessa. Pelaajat liikkuvat tarvittaessa 
ketterästi yli oman vastuurajansa tilanteessa, 
missä tarvitaan venymistä, jotta asiakkaalle 
luvattu palvelu onnistuu. Tovin vaihtopenkillä 
istuneet pelaajat ylläpitävät pelituntumaan-
sa säännöllisellä vuoropuhelulla alueen elin-
keino elämän kanssa, jotta pelituntuma säilyy.
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5. ERÄ 

Toteutus ja toimeenpano
Klusterin palvelut ratkaisevat asiakkaan ongelman ketterästi  
ja taloudellisesti.

Menetelmät 
asiakaslähtöiseen 
lopputestaukseen

Menetelmät ratkaisun 
viemiseksi tuotantoon

Menetelmät ratkaisun ja 
toimintatavan 
arvioimiseksi

Menetelmät ratkaisun 
ja toimintatavan 
jatkokehittämiseksi

Klusterin käytänteet:
Keinot kehittämispanoksen 
uudelleensuuntaamiseksi, 
mikäli tuotettu ratkaisu ei 
tyydytä asiakasta.

Klusterin käytänteet:
Keinot tuottaa 
käytännönläheisiä ja 
sovellettavia 
tutkimustuloksia, jotka 
auttavat tuotannon 
skaalauksessa. 

Klusterin käytänteet:
Menetelmät asiakkaan 
sidosryhmien, kuten rahoittajan 
kuulemiseksi lopputuloksen 
arvioinnissa.

Klusterin käytänteet:
Menettelytavat asiakkaan 
osallistamisesta läpi prosessin.
Keinot ohjata asiakasta jatkamaan 
kehittämistyötä (jälkihoito).
Keinot esitellä lopputulos osioissa 
mukana olleille asiantuntijoille.



15

Pelikuvio 5a: Eri kentällisten roolit yhteisessä palvelussa
Otteluhallinta perustuu eri rooleilla toimivien tiimien yhteistyön varaan

Pelikuvion tarkoitus

Selvää on, että voittaakseen pelin, tiimien 
tulee pelata samaan maaliin. Harkiten muo-
dostetut, riittävällä vapaudella pelaavat tii-
mit tuottavat uutta osaamista ja innovaati-
oita, joista hyötyvät tiimiläisten lisäksi koko 
klusteri ja sen kumppanit. Pelaajat ovat so-
pineet myös yhteisistä säännöistä, kuten im-
materiaalioikeuksiin liittyvistä omistuksista ja 
niiden siirroista.  

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit rakentavat klusterin vahvojen, 
itse ohjautuvien valmentaja- ja pelaaja tiimien 
varaan. Managerit näyttävät esimerkkiä 
omalla yhtenäisellä tiimipelaamisellaan. He 
myös raivaavat järjestelmällisesti esteitä tut-
kimus- ja kehittämistyöltä, kun tarvitaan esi-
merkiksi oikeudellista apua. Luottamus ja in-
novatiivisuus on pelin henki. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat auttavat pelaajia tiimioppimisen 
mallien rakentamisessa. Tätä varten he vah-
vistavat tiimipelaamisen ja klusteritoiminnan 
tuntemustaan ja jakavat sitä myös pelaajille. 
Valmentajat varmistavat, että tiimit jakavat 
yhteisesti määritellyt pelisäännöt mutta us-
kaltavat kuitenkin myös uudistaa toimintata-
paa, kun parempi pelitapa tulee vastaan. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Opettajat, tutkijat ja muut asiantuntijat oh-
jaavat osaamistaan asiakaslähtöisiin tiimei-
hin ja haastavat itsensä ottamaan vastuu-
ta tiiminsä toiminnasta ja siten oppimisensa 
omistajuudesta. Samalla he auttavat panok-
sellaan yrityksiä niiden sisäisen roolituksen 
määrittämisessä, tiimidynamiikan hallinnassa 
ja oppimishaasteita tarjoavien kumppaniver-
kostojen luomisessa. 

” Asiat menivät nopeasti eteen
päin. Asioita ei jäänyt roikku
maan.
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Pelikuvio 5b: Erikoistilanteiden hallinta
Odottamattomiin yllätyksiin tulee varautua ennalta,  
jotta epäonnistumisen uhka vähenee

Pelikuvion tarkoitus

Erikoistilanteet ovat pelitilanteita, joissa tilan-
ne poikkeaa suunnitellusta. Erikoistilanteen 
aiheuttaa pelaajista, asiakkaista tai palvelu-
prosessiin liittyvistä, muista toimijoista aiheu-
tuvat syyt. Erikoistilanteiden merkitys peliin 
on suuri, ja ne saattavat muuttaa ottelujen 
suuntaa. Siksi valmentajat usein korostavat 
erikoistilanteiden merkitystä ja niitä harjoi-
tellaan etukäteen. Joukkueen on tiedettävä, 
miten erikoistilanne tunnistetaan sekä päätet-
tävä, kuka hyppää kuudenneksi pelaajaksi ja 
millä taktiikalla erikoistilanne hoidetaan. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerien tavoitteena on oppia ennalta-
ehkäisemään erityisesti sosiaalisen median 
tai asiakaspalvelulähtöisten tapausten ke-
hittyminen kohuiksi ja vakavampienkin krii-
sitilanteiden viestintään valmistautuminen. 
Tämä onnistuu vain, mikäli toimijoilla on riit-
tävä luottamus siihen, että virheistä ei ran-
gaista vaan ne nähdään yhteisen ponniste-
lun jälkeen kehittymisen mahdollisuutena. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Erikoistilanteet. Jo itse nimi on harhaan-
johtava, sillä valmentajien tulisi ymmär-
tää, että erikoistilanteissa ei ole mitään eri-
koista. Päinvastoin. Ne ovat lajin kuin lajin 
perus tilanteita. Erikoistilanne on yleensä 

seisahtunut hetki, jossa pelaajat hakeutu-
vat ennalta määriteltyihin asemiin. Verrat-
tuna normaalitilanteen peliin, jossa pelaaji-
en keskinäiset liikkeet ja ratkaisut muuttavat 
asetelman sekunnin murto-osissa, erikoisti-
lanteiden ennakoitavuus on varsin suuri. Se 
tarkoittaa, että valmennuksen on helppo val-
mistautua niihin. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Opettajien, tutkijoiden ja muiden asiantun-
tijoiden tulee jo palveluiden suunnitteluvai-
heessa pohtia, miten erikoistilanteisiin panos-
tetaan. Laskelmien mukaan tyytymättömistä 
asiakkaista 96 % ei valita, mutta 91 % heistä 
lopettavat asioinnin kokonaan. Tyytymätön 
asiakas kertoo huonoista kokemuksistaan 
eteenpäin 9–15 ihmiselle. Jokaisen asiakas-
reklamaation takaa löytyy näin suuri joukko 
hiljaisesti tyytymättömiä asiakkaita. Se, että 
pelaaja rohkenee tunnustaa tekemänsä vir-
hearvion, viestiä siitä koko toimijajoukolle ja 
hyväksyä virheen korjaamiseen vaadittavat 
panokset osaksi omaa toimenkuvaansa, vaa-
tii ennen muuta luottamusta omiin pelaaja-
taitoihin ja koko toteuttavaan tiimiin.

”    Palvelu oli reipasta ja se  
  lämmittää sydäntä.
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Pelikuvio 5c: Pelianalyysit ja jälkipuinti
Ottelun jälkeen pysähdytään miettimään,  
mitä tapahtui ja mitä tulee tehdä toisin

Pelikuvion tarkoitus

Pelianalyysin tekeminen on osa onnistunutta 
prosessia. Jokaista tapahtumaa pitää kyetä 
arvioimaan ensisijaisesti asiakkaan näkökul-
masta onnistuneena tai epäonnistuneena ta-
pahtumana. Onnistuminen on lisäksi se, että 
syötöt ovat menneet sujuvasti seuraavalle pe-
laajalle. Arvioinnissa tarkastellaan myös sitä, 
oliko syöttövalinta taktisesti oikea tai tekni-
sesti oikein suoritettu. Oma lukunsa on myös 
se, kokeeko joukkue onnistuneensa taktiik-
kansa mukaisessa pelissä. Arvokasta on myös 
sen tunnistaminen, mitä pitää vielä treenata. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Pelianalyysit tarjoavat managereille faktaa. 
Niillä todennetaan vahvuuksia, heikkouksia 
ja joukkueen kehittymistä. Managerien ai-
to kiinnostus suoritusten analysointiin lisää 
valmentajan asiantuntemusta sekä vastuuta 
tekemisestään ja tukee tiedolla johtamisen 
työotetta koko joukkueessa. 

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat käyttävät pelianalyyseja oman 
valmennuksensa tukena sekä pelaajakohtai-
sesti ja joukkueen tasolla. Analyysitaidolla on 
yhteys lajitaitojen ja tekniikan kehittämiseen, 
joukkuetaktiikan hiomiseen, palautteen an-
tamiseen ja pelaajien yksilösuoritusten yksi-
tyiskohtaiseen analysointiin. Analyysit antavat 
myös arvokasta tietoa siitä, mihin pelipaik-
kaan ja rooliin kukin pelaaja parhaiten sovel-
tuu ja miten hänen osaamisensa parhaiten 
täydentää koko joukkueen kokonaisuutta. 

PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Opettajat, tutkijat ja muut asiantuntijat tarvit-
sevat palautetta työstään joukkueensa eteen. 
Joukkueen sisällä on sovittava menettely-
tavat, miten pelaajia ja heidän kehitystään 
arvioidaan. Lisäksi pelaajilla tulee olla työ-
kaluja oman suorituksen arviontiin sekä ver-
taispalautteen antamiseen. Tämä vaatii avoi-
muutta, sillä jokaisen pelaajan tulee saada 
käyttöönsä suoriutumiseen liittyvät arviot ja 
tulokset – sekä tietenkin sen, mihin tavoite-
tasoon kunkin suorituksen osalta tähdätään.
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6. ERÄ 

Asiakassuhteen kasvu  
ja kansainvälistäminen
Klusteri ei tyydy kerta-asiakkaisiin vaan ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua 
sen palveluita hyödyntäneisiin yrityksiin. Yhä useampi yritys viedään 
kansainvälisille kentille klusterin avustuksella.

Pelikuvio 6: Laajempaan yrittäjyysekosysteemiin syöttäminen
Klusteri tarjoaa kasvualustan kansainvälisille kyvykkyyksille 

Pelikuvion tarkoitus

Klusteri on erinomainen kasvualusta uu-
delle kansainvälisen osaamisen ja inno-
vaatioiden yrittäjyydelle. Eurooppalaiset 
klusterit käyttävät paljon resursseja kykyje-
netsintään. Vain klustereille suunnatut eu-
rooppalaiset rahoitukset ja niihin liittyvät 
brokerage-tapahtumat kutsuvat lupaavim-
mat pelaajat yhteistyöhön. Yksi merkittävä 
osa klusterin työtä onkin tarjota näitä mah-
dollisuuksia maakunnan potentiaalisimmille 
yrityksille. Mitä orgaanisempia ovat yli pe-
likenttien ulottuvat linkit klusterin ja mui-
den yrittäjyyspalveluiden välillä, sitä parem-
mat ovat klusterista ponnistavien yrittäjien 
menestymismahdollisuudet. 

Pelikuvion työnjako ja taktiikka

MANAGERIT (HALLITUS JA JOHTO)

Managerit ohjaavat maakunnan klusteritoi-
mintaa ja niiden kehitystyötä pitkäjänteisel-
lä otteella. He tunnistavat systemaattisesti 

uusia klusteritoiminnasta hyötyviä organi-
saatioita ja ohjaavat niitä toiminnan pariin. 
Samalla he varmistavat, että yrittäjyyseko-
systeemin työnjako on selvä ja roolitukset 
toisiaan täydentäviä. Managerit scouttaavat 
relevantteja klusterikumppaneita eurooppa-
laisessa viitekehyksessä ja rakentavat koh-
taamisen paikkoja klustereiden maarajat ylit-
tävälle yhteistyölle.

VALMENTAJAT (KESKIJOHTO)

Valmentajat scouttavaat alueen yrityspal-
velutoimijoiden ja yrittäjäjärjestöjen kans-
sa klusterityöstä hyötyviä yrityksiä. Toimijat 
rakentavat jatkuvasti uusia menettelytapo-
ja kehittää toimialaa palvelevia yrityksiä ja 
huolehtivat, että eri osapuolten vahvuudet 
muodostavat elinvoimaisen uuden yrittä-
jyyden kasvuympäristön. Valmentajat näke-
vät, että tarjoamalla eurooppalaisille kump-
paneilleen mahdollisuuden tutustua alueen 
yritysten vahvuuksiin ja edistämällä yritys-
ten kansainvälistymispyrkimyksiä, palvellaan 
aluevaikuttavuutta.
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PELAAJAT (TUTKIJAT, OPETTAJAT, ASIAN-

TUNTIJAT, OPISKELIJAT)

Pelaajat tutustuvat omakohtaisesti muiden 
maiden klusteritoimijoihin. He muotoilevat 
näiden kumppanien kanssa konkreettiset 
palvelumallit ja -polut, joiden kautta yritys-
toimintaan vakavammin suuntaavat niin ko-
timaiset kuin kansainväliset innovaattorit 
ja näiden tiimit voivat edetä. Pelaajatiimit 

seuraavat kansainvälisiksi kasvuyrityksiksi 
ponnistaneiden yritysten kehittymistä ja sito-
uttavat heidät klusterin mentoreiksi.

” Asiat menivät nopeasti eteen
päin. Asioita ei jäänyt roikku
maan.
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Kiitokset, että tutustuit  
Arktiset kehittämisympäristöt 
-klusterin toimintaa ohjaavaan  
Pelikirjaan
Toivomme sen avartavan lappilaista, älykkääseen erikoistumiseen ja 
klusterilähtöiseen TKI-työhön liittyvää toimintatapaa.

Lappi on toteuttanut arktisen erikoistumisen 
ohjelmaa vuodesta 2015 lähtien. Päämäärä-
tietoisesta työstä huolimatta on vielä koko 
joukko tutkimustoiminnan parissa työskente-
leviä, joille ei ole täysin selvää mitä klusterissa 
toimiminen tarkoittaa. Tämä pelikirja on tar-
koitettu avuksi juuri näille toimijoille. Nimen-
sä mukaisesti sen analogia on haettu urheilun 
maailmasta, sillä joukkueurheilussa on paljon 
yhtäläisyyksiä organisaatiojohtamisen välillä.

Pelikirjan sisältö on laadittu osana Arctic 
Smartness RDI-Excellence (ASR) -hanketta. 
Hankkeen aikana perustettiin Lapin maakun-
nallinen tutkimuksen, kehittämisen ja inno-
vaatiotoiminnan osaamiskeskittymä ja vie-
tiin läpi kuusi yrityslähtöistä pilottia. Näissä 
klusteri kokosi organisaatioistaan monialai-
sen asiantuntijatiimin, joka hoiti toimeksian-
non asiakkaan yhden luukun periaatteella. 

Toimeksiannot sisälsivät markkinatutkimuk-
sia, uusien palvelumallien sekä tuotteiden 
kehittämistä ja testausta. 

Tähän pelikirjaan on tiivistetty pilottien 
avulla luotu klusterin toimintamalli sekä sen 
asiakaslähtöinen palvelupolku. Toimintamal-
liin liittyy tämän lisäksi joukko menettelyta-
poja, prosessikuvauksia ja ohjeistukset, jotka 
on esitelty klusteriorganisaatioiden TKI-toi-
mijoille kevään 2021 aikana järjestetyissä 
webinaareissa. 

Haluan toivottaa sinut tervetulleeksi 
mukaan klusterityöhön ja sen kiehtoville 
areenoille.

Syyskuussa 2021
Raimo Pyyny
Arktiset kehittämisympäristöt  
-klusterin johtaja
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