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Työpaja ja työpajaraportti toteutettiin osana Energiatehokas Arktinen Lumi -hanketta



Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeen strategiatyöpaja pidettiin Lapin
AMKin TEQU:lla 2.9.2021. Työpajan tavoitteena oli auttaa lumiteeman toimijoita
hahmottamaan, miten kilpailu kyseisellä toimialalla muodostuu ja minkälaisia
strategisen erottautumisen keinoja Rovaniemen alueen toimijoiden kannattaisi
tehdä, jotta tuotetaan uutta ja kestävää kilpailuetua pitkällä aikajänteellä.

Työpaja jaettiin kahteen osioon, joista ensimmäisessä keskityttiin
ymmärtämään lumiteeman kansainvälistä kilpailua ja markkinavoimatekijöitä,
jotka vaikuttavat alalla toimijoiden toiminnan keskimääräiseen
kannattavuuteen. Toimialaksi määriteltiin "Lumeen liittyvä matkailu ja
aktiviteetit". Työkaluna strategisen ymmärryksen luonnissa käytettiin Porterin
viiden voiman mallia, jossa kilpailijoiden lisäksi analysoidaan ostajien,
toimittajien, vaihtoehtoisen tuotteiden ja uusien tulijoiden uhan aiheuttamat
vaikutukset toiminnan kannattavuuteen. Viiden voiman analyysin tarkoitus on
auttaa asemoimaan Rovaniemi ja sen toimijat “strategiselle kartalle”, jotta
voidaan luoda sellaisia tuotteita, palveluja, innovaatioita ja investointeja, joiden
avulla alueen toimijat menestyvät eri lailla paremmin.

Toinen työpajan osio keskittyi tuote- ja palveluinnovaatioiden, investointien ja
osaamisen kehittämisen teemoihin. Jokaisesta teemasta luotiin yhden, kolmen
ja viiden vuoden tiekartat, joiden aikajanalle sijoitettiin työpajassa esille
nousseet ideat ja keskeiset pullonkaulat. Tiekarttojen avulla haettiin
lumiteeman toimijoiden kehittämisen kannalta paitsi ideoita ja ongelmia, myös
priorisointia asioista, jotka täytyy ratkaista ensin.



Toimiala-analyysiToimiala-analyysi  

Kuva 1. Trifon Suopela esittelemässä pienryhmien viiden voiman analyysin tuloksia.

Työpajan ensimmäinen osio - markkinavoimien ymmärtäminen



Kilpailijat

Ostajat Uusien tulijoiden uhka

Toimittajat

Vaihtoehtoiset tuotteet



KilpailunKilpailun kovuus vaikuttaa suoraan alan toimijan kovuus vaikuttaa suoraan alan toimijan
kulurakenteseen ja hintoihin, joita toimija voikulurakenteseen ja hintoihin, joita toimija voi
tuotteistaan pyytää. Erilaistuminen kilpailijoihin nähdentuotteistaan pyytää. Erilaistuminen kilpailijoihin nähden
tuotteilla tai arvonluonnissa mahdollistaa paremmantuotteilla tai arvonluonnissa mahdollistaa paremman
menestyksen kilpailijoihin nähden.menestyksen kilpailijoihin nähden.  

Alla työpajassa syntyneitä tuotoksia "KilpailijoidenAlla työpajassa syntyneitä tuotoksia "Kilpailijoiden
voimasta".voimasta".

Kuva 2.  Viiden voiman strategia-analyysin 
"Kilpailijat-osion" tuloksia



MyösMyös ostajat ostajat määrittävät alan toimijan toiminnan kannattavuutta. määrittävät alan toimijan toiminnan kannattavuutta.
Alan tuotteiden merkittävyys, hinta ja erilaisuus yms. ostajalleAlan tuotteiden merkittävyys, hinta ja erilaisuus yms. ostajalle
tärkeät tekijät vaikuttavat siihen, paljonko ostaja on valmistärkeät tekijät vaikuttavat siihen, paljonko ostaja on valmis
tuotteista maksamaan. Samalla ostajan tulotason suhde alantuotteista maksamaan. Samalla ostajan tulotason suhde alan
tuotteiden hintaan vaikuttaa ostohalukkuuteen. Jos ostajia taituotteiden hintaan vaikuttaa ostohalukkuuteen. Jos ostajia tai
ostajaryhmiä alan tuotteille on vähän, pyrkivät ostajat hilaamaanostajaryhmiä alan tuotteille on vähän, pyrkivät ostajat hilaamaan
tuotteiden hintoja alas, ja täten pienentämään alan toimijantuotteiden hintoja alas, ja täten pienentämään alan toimijan
keskimääräistä kannattavuutta.keskimääräistä kannattavuutta.

Alla työpajassa syntyneitä tuotoksia "Ostajien voimasta".Alla työpajassa syntyneitä tuotoksia "Ostajien voimasta".

Kuva 3.  Viiden voiman strategia-analyysin 
"Ostajat-osion" tuloksia



Vastaavasti toimittajat pyrkivät saamaan alan toimijalle myymistään
tuotteista maksimihinnan minimiominaisuuksilla. Jos toimittajia -
vaikkapa ensilumenlevittäjäyrityksiä - on vähän, pystyvät ne pitämään
hintoja korkealla, ja tällöin alan toimijan kannattavuus heikkenee.
Strategisesti alan toimijan kannattaa yrittää vaikuttaa toimittajapuoleen
standardoimalla hankintojaan, kilpailuttamalla useampia toimittajia,
etsimällä vaihtoehtoisia toimintatapoja tai tekemällä vaikkapa itse
toimittajan tehtävät.

Alla työpajassa syntyneitä tuotoksia "Toimittajien voimasta".

Kuva 4.  Viiden voiman strategia-analyysin "Toimittajat-osion" tuloksia



Alan toimijan kannattavuuteen vaikuttavat myös toisen
toimialan vaihtoehtoiset tuotteet, joilla voidaan toteuttaa
sama toiminnallisuus kuin alan toimijan tuotteilla. Jos
vaihtoehtoiset tuotteet ovat ominaisuuksiltaan kilpailevia
alan tuotteille, vaikuttaa se hintatasoon, jota alan toimija voi
tuotteiltaan pyytää.

Alla työpajassa syntyneitä tuotoksia "Vaihtoehtoisten
tuotteiden ja -palveluiden voimasta".

Kuva 5.  Viiden voiman strategia-analyysin 
"Vaihtoehtoiset tuotteet ja palvelut" tuloksia



Viimeisenä kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä on alalle
pyrkivien uusien tulijoiden uhka. Jos alalle on helppo päästä
mukaan, koventaa se kilpailua alan yrityksissä ja täten kulut
nousevat ja hinnat laskevat. Uusien tulijoiden uhalta
“suojautuminen” aiheuttaa kuluja alan yritykselle. Esimerkiksi
alalla toimijan tekemät toimittajapuolen sopimukset, suuruuden
ekonomia ja verkostot vaikeuttavat uusien tulijoiden pääsyä
kilpailuun mukaan. Samoin ostajapuolen verkostot,
jakelukanavat ja sopimukset turvaavat alan toimijoiden asemia
uusia tulijoita vastaan.

Alla työpajassa syntyneitä tuotoksia "Uusien tulijoiden voimasta".

Kuva 6.  Viiden voiman strategia-analyysin 
"Uudet tulijat" tuloksia



Kuten ylläolevasta Porterin viiden voiman mallilla toteutetusta
pika-analyysistä huomataan, on kestävän kilpailuedun luomisessa
valtava määrä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat toiminnan
kannattavuuteen, ja joihin kannattaa yrittää vaikuttaa strategisten
valintojen kautta. Strateginen analysointi luo perustan
organisaation kestävän kilpailuedun kehittämistä varten. 

Lumiteeman strategian luonti vaatii pitkäjänteistä työtä, uniikkeja
valintoja, ja yhtälailla myös poisvalintoja. Työpajan seuraava osio
keskittyikin tuottamaan näitä uniikkeja ideoita ja valintoja
tiekarttailun avulla. 

Kuva 7.  Matti Vatanen puhumassa strategisen analysoinnin merkityksestä ja
vaikutuksesta yrityksen kilpailuetuun. 



Rovaniemen lumistrategian starttiRovaniemen lumistrategian startti

Kuva 8. Niko Pernu tarkastelee investointitiekartan ensimmäiselle vuodelle
sijoitettuja idealappuja. 

Työpajan toinen osio - lumiteeman menestyksen tiekartta



Työpajan toisessa osiossa osallistujille esiteltiin kilpailukykyisen
strategian perusperiaatteita, jotka toimivat pohjana tässä
osiossa tuotetun tiekartan ideoinnille ja innovoinnille.
Perusperiaatteiden läpikäynnin jälkeen keskityttiin keräämään
osallistujien ideoita tuote- ja palveluinnovaatioista,
investoinneista, sekä osaamisen kehittämisestä seuraavan
viiden vuoden aikajänteelle.

Tämä aineisto toimii pohjana lumistrategian luomista varten. 

Kuva 9. Santeri Meriläinen koostamassa ryhmänsä tuotoksia yhteiseen
roadmap-tauluun.  



Kilpailukykyinen strategia koostuu viidestä elementistä.
Kilpailukykyisen strategian luonti edellyttää toiminnan
erilaistamista kilpailijoihin nähden ja siten, että asiakkaat
kokevat toimijan tuottavan uniikkia ja kiinnostavaa arvoa juuri
heidän näkökulmastaan. Kilpailukykyisen strategian
elementteihin kuuluvat seuraavat tekijät:

(Porter, 2012)



(Porter, 2012)



Rovaniemen lumistrategian pohjaksi visioitiin tiekartat
seuraavien yhden, kolmen ja viiden vuoden aikaikkunalle.
Tiekartat teemoiteltiin innovaatiotoiminnan kolmen
keskeisen osa-alueen ympärille.

Nämä kolme keskeistä osiota:



Strategiatyöpajan tiekartta muodostui pienryhmien
kiertäessä läpi kolme teemapistettä. Näissä
teemapisteissä investoinnit, osaaminen, sekä uudet
palvelu- ja tuoteideat sijoiteltiin yhden, kolmen ja viiden
vuoden aikajanalle työryhmän harkitseman
priorisointijärjestyksen mukaisesti. 



1 v.

Innovaatiot, tuotteet ja palvelut

Takuuvarma lumen 
ja jään kokemus

Säilölumi (Kuka vastaa?
 Miten se toteutetaan?

(Snowhow) 
lumenveistoa näkyville

Ydinkeskustaan lumipalvelut 
esille

100 m hiihtokisa

3 v. FIT-matkailun 
lumikokemus safarituotteeksi

Säilölumi, 
sijainti tärkeää

Kesälle lumitapahtuma Poroja keskustaan 
(oikeita)

Lumivarmuus jo 
marraskuulle

Arktikumin rantaan 
pulkkamäki (kelkkaparkki)

Lumipeitteiden puhtaus

Supermittauspaketti 
kuntoilijalle

Vain toinen puoli tiestä hiekoitettu 
(toinen varattu lumiliikenteelle)

Markkinointi: Hiihtäjä 
liikennevaloissa

1) Tee se lumesta 2) jos et voi tehdä lumesta, niin sitten jostain muusta

5 v.
Huippu-urheilu on 

meidän NASA -> hyödyt
Kylmähoitojen mahdollisuudet?

Lumitriathlon (hiihto, pyöräily, juoksu, kesä: uinti, lumisohjossa
jotain, metsässä/suossa juoksu)

Rovaniemen lumiteeman tiekartta, syksy 2021



1 v.

Investoinnit

3 v.

5 v.

Yhdyslatu Koskikadulle

Talvimarkkinat joen jäälle

Vaikuttaminen 
päätöksentekoon

(Lumi) markkinointitapahtuma
 keskustaan kesällä

Säilöminen tietyt aktiviteetit 
saataville varmasti

Arktisen pääkaupungin 
hengen luominen

Vedenotto Kemijoesta,
 pumppaamo

Kemistä Junkohalli
 lumivarastoksi

Ensilumenlatu: 
logistiikka, suorituspaikat

Vedenpumppaamo
Veden jäähdyttäminen

Lumen tekemisen 
ja varastoinnin infra Latupohjien 

valmistaminen
Lumipooli 

Maa-alue lumelle (koneet, 
peitteet, kilpailutus, kuljetus

Lumisäilö

Vesi on vain yksi lumen muodoista. 
Mielikuvat & Brändi

Keskikesä, lumisota-kilpailu

Konseptointi (kaupallistaminen) Koskipuisto -> 
talvinen elämyspuisto

Käytettyjen peittojen 
hyödyntäminen

Kesäinen 
lumikylpy

Vakiintuneiden erikoistapahtumien
 järjestäminen

Talviuintipaikka 
Koskipuistoon

Taloelementtien kierrätys 
lumen säilömiseen

Lumipäällikkö, 
Ounasvaarapäällikkö

Aurinkoenergia 
säilömiseen

Somen hyödyntämisen 
kehittäminen

Sertifiointi, esim. 
kestävä kehitys

Lumen kiertotalousjärjestelmä

Lumiluola Ounasvaara

Omavaraisuus kestävässä 
kehityksessä

Kylpylähotelli

Rovaniemen lumiteeman tiekartta, syksy 2021



1 v.

Osaaminen

3 v.

5 v.

Siilojen poistaminen
 toimialojen väliltä

Opiskelija-aktivointi

Matkailualan osaamisvaje 
(suomalaiset) Lumenkäsittelyprosessi: 

logistiikka, valmistus

Osaamisen pysyminen 
talossa

Oheispalveluiden 
tuotteistaminen off-seasonille

Kaupallistamisen osaaminen

Tarpeen myyminen

Viestinnän 
kohdentaminen

Kulkuyhteydet (ROI-HEL) Viestinnän siilojen purku
 ja yhtenäistäminen

Oukun digitalisointi

Datan hankinta ja jalostaminen

Strateginen osaaminen

Rovaniemen lumiteeman tiekartta, syksy 2021



Työpajaan osallistui yhteensä 9 henkilöä, jotka edustivat
alueellisia kehitystoimijoita ja yhtä pk-yritystä. Yritysten
osallistamista ja aktivointia kehittämistoimiin tulisi pystyä
parantamaan, jotta lumiteeman verkosto kehittyisi
markkinalähtöisesti. Työpajan tavoitteena oli syventää
osallistujien ymmärrystä siitä, miten lumiteeman strategian
luomisella saavutetaan kestävää kilpailuetua alueen
erityispiirteet huomioiden.

Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeen toimijat
pääsevätkin syventämään lumiteeman strategista
näkemystä toteuttamalla lisää yrityshaastatteluita
hyödyntäen pohjatietona tämän työpajan tuloksia.

Yhteenveto työpajasta

Kuva 10. Lumiteeman työpajan fasilitaattorit Trifon Suopela, Jorma
Mölläri, Matti Vatanen, Santeri Meriläinen ja Niko Pernu. 
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