
Strategia 2021-2025

Tulevaisuuden
kehitysyhtiö



Missio
Naturpolis johtaa 
paikallisen elinvoiman kehittämistä

 



Naturpolis varmistaa, että alueen yritykset, luonto ja ihmiset voivat hyvin ja
menestyvät tulevaisuudessakin.

 
Naturpolis johtaa alueen liiketoimintaekosysteemiä tarjoamalla ajantasaisen

tilannekuvan, luomalla yhdessä näkemyksen tulevasta, kehittämällä
vetovoimatekijöitä ja välittämällä parhaita osaajia.

 
Naturpolis on kansainvälisesti verkottunut asiantuntijaorganisaatio.

 



Visio
Naturpolis on suunnannäyttäjä

ja uuden mahdollistaja



Koillismaalle tulee uusia asukkaita,
yrityksiä ja investointeja

Oppi- ja tutkimuslaitoksilla on vankka edustus
alueella

Koillismaa on kotimaisten ja
ulkomaisten matkailijoiden kestosuosikki



Arvoperusta
EDELLÄKÄVIJYYS Luomme yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta, näemme kehityssuunnat ja

markkinoiden mahdollisuudet. Tuemme ekosysteemin toimijoita tekemään
valintoja, joilla tulevaisuuden menestys varmistetaan.

VAIKUTTAVUUS Tunnemme alueen yritysten tilanteen ja haaveet sekä tuemme heitä
tekemään vaikuttavia valintoja omassa toiminnassaan.

KANNUSTAVUUS Tuemme yrityksiä, kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä
toimimaan rohkeasti, kasvuhakuisesti ja vastuullisesti. Toimimme
asiakasläheisesti ja yhteisöllisesti. Olemme kaikessa tekemisessämme
läsnä toisillemme.



Strategiset tavoitteet
NÄKEMYS

JOHTAJUUS

OSAAMINEN

Yhteinen näkemys tulevasta ja hyvä tilannekuva nykyisestä
varmistavat hyvinvoinnin kasvun

Vahva alueellinen ja alueen rajat ylittävä elinvoimaa luova
johdettu ekosysteemi

Tarvittavat osaajat ja asiantuntijat alueen
toimijoiden käytettävissä



Strategiakartta
2021-2025



Työkalut

Rahoituksen
hakeminen

kehittämiselle

Tilannekuvan
kerääminen

Ennakointi-
järjestelmä

Aktiivinen
yritysten

"omalääkäri-
palvelu"

Asiantuntijoiden
tunnistaminen
ja välittäminen

toimijoille
Kumppanuudet

Ilmiöpohjaiset
ekosysteemit

Monipaikkaisuuden
edistäminen

Alueen
yhteinen

viestintä ja
markkinointi

Korkeakoulu-
yhteistyö ja
innovaatio-

ekosysteemit



KEHITTÄMIS-
OSAAMISEN 

VAHVISTAMINEN
2021 – 2022

ALUEELLISEN INNOVAATIO-
EKOSYSTEEMIN LUOMINEN

2022

KOKOAA YHTEEN JA
JOHTAA YHTEISTÄ
MARKKINOINTI- JA
VIESTINTÄRYHMÄÄ

2021

Toimenpiteet

CRM (HAKOSALO)
TEHOKKAASTI

KÄYTTÖÖN 2021

LAAJENNETAAN KUVAA
ALUEEN TOIMINNASTA.
NATURPOLIS RAKENTAA
LAAJENNETUT VIESTIT JA
OHJAA EKOSYSTEEMIN

VIESTINTÄÄ 2021

PAINOPISTEALUEIDEN
VÄLISEN YHTEISTOIMINNAN
TIIVISTÄMINEN 2021 –2022

TIEDOLLA JOHTAMINEN –
TILANNEKUVA JA

ENNAKOINTI
Menetelmien rakentaminen

Verkoston luominen,
työkalujen luominen ja

käyttöönotto 2021-2022

2025



Vuosina 2021-2025 tulevaisuusinvestointien määrä alueella kasvaa.
On olemassa yhteinen tilanne- ja tulevaisuuskuva, jota päivitetään
tehokkailla ja toimivilla työkaluilla.

Yritysten toimintaympäristö kehittyy kasvua tukevaksi vahvan
alueellisen näkemyksen ja verkostojen ansiosta. Luottamus ja
yhteistyö kasvattavat sitoutumista yhteiseen tekemiseen.

Osaamis- ja osaajatarpeita osataan ennakoida ja tulevaisuuden työt
löytävät tekijänsä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Naturpolis 2025


