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Rauman seudun meriklusterin kilpailukyky paranisi yhteistyötä lisäämällä 
 
Rauman alueen meriklusterin toimijoiden välistä yhteistyötä kannattaisi kehittää. Etenkin 
pienten yritystoimijoiden kilpailukyky paranisi yhteistyöllä. Verkostoyhteistyön tulisi ulottua 
ylätasolta myös ruohonjuuritasolle asti. Tarve olisi kehittää myös yritysten ja oppilaitosten välistä 
yhteistyötä luomalla foorumi, jossa alueen yritykset ja koulutustoimijat voivat kohdata ja 
keskustella avoimesti yhteistyön ja osaamisen kehittämisestä. Meriklusterin verkostomaisen 
yhteistoiminnan kehittämiseen tarvittaisiin lisää fasilitoivia toimenpiteitä, joilla rakennetaan 
yhteistyön viitekehys. Meriala on hyvin syklistä, juuri nyt noususuhdanteessa olisi oikea aika 
miettiä millä tavoin tulisi panostaa alueellisten meriklustereiden kehittämiseen. Hyvän pohjan 
kehittämiselle luo raumalainen yleisesti ketterä perinne yhteistyölle ja keskustelulle. 

Rauman kaupunki/Turku Seas 2020 Rauman osahanke, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä 
Oxford Research Oy järjestivät yhteistyössä 11.4.2016 Rauman ja Turun seudun koulutustoimijoille, 
meriklusterin kehittämisorganisaatioille sekä alueen meriklusteriyrityksille suunnatun Blue 
Competences –työpajan. Tilaisuus keräsi paikalle reilut parikymmentä osanottajaa, edustettuina 
olivat kaikki keskeiset koulutustoimijat sekä muutamia alueen yrityksiä. 

Tilaisuudessa Tomi Oravasaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta kertoi vuoden alussa 
ilmestyneestä Suomen meriklusterin poikkialaisia osaamistarpeita kartoittaneesta Mahdollisuuksien 
meri –koulutustarveselvityksestä. Selvityksen perusteella Suomen koulutustarjonta ei tällä hetkellä 
tue parhaalla mahdollisella tavalla meriklusterin kehittymistä. Meriklusterin osaamistarpeiden 
parempi huomiointi koulutuksessa tarjoaisi uusia kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla 
ja loisi uusia työpaikkoja alalle. Heikki M. Nurmi esitteli Turku Seas 2020 Rauman osahankkeen 
selvityksessä esiin nousseet yritysten osaamis- ja kehittämistarpeet. Anni Anttila esitteli 
Kymenlaaksossa käynnistettyä Logistiikkaverstas-toimintamallia, jonka puitteissa olisi hyvät 
yhteistyömahdollisuudet Rauman ja Turun alueen oppilaitosten kanssa. Juho-Matti Paavola Oxford 
Researchista ohjasi yhteistä keskustelua. 

Keskusteluissa todettiin, että osaamisen kehittämisessä kannattaisi lähteä siitä, että yhteistyössä 
alueen keskeisten meriklusterin toimijoiden kanssa katsotaan, millaisella strategisella 
ydinosaamisella on mahdollista menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Tämän jälkeen alueen 
osaamista kannattaisi lähteä kehittämään näiden ydinkompetenssien ympärille. Oppilaitosten on 
haastava nähdä yritysten osaamistarpeita ilman toimivaa vuoropuhelua. Blue Competences –
työpaja todettiin hyväksi avaukseksi yhteistyölle ja toimintamallia päätettiin jatkaa järjestämällä 
seuraava työpaja xx. 

Mahdollisuuksien Meri -raportti on luettavissa sähköisessä muodossa Theseus-verkkokirjaston 
kautta osoitteesta:  

https://publications.theseus.fi/handle/10024/104062 
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