
 

Storvikin arktinen ohjelma 

  

 Storvikin arktisen ohjelman tavoitteena on parantaa Suomen ja Norjan välisiä teollisia suhteita ja 

kaupankäyntiä edistämään liiketoiminnan kasvua molemmissa maissa, erityisesti pohjoisessa 

mutta myös valtakunnallisesti. 

 Storvikin ohjelmassa tunnistetaan Suomen teollisuuden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 

korkean osaamisen tuotteita ja palveluja Norjan teollisuudelle. Nämä koskevat ITC-, 

laivanrakennus-, kaivos- ja offshore-aloja sekä kylmän ilmaston osaamista ja henkilöresursseja 

Norjan teollisuudelle. Tarjoamalla suomalaista osaamista kehitetään ja vahvistetaan Norjan 

teollisuutta sekä samalla tehostetaan suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Tavoitteena on 

kasvattaa vientiä Norjaan ja mahdollisesti myös Venäjälle.  

 Pohjois-Norjassa on vuosisatojen perinteet Suomen ja Norjan välisestä yhteistyöstä. 

Suomenkielisiä nimiä esiintyy monin paikoin Pohjois-Norjassa, jossa myös suomalaisten 

sukutaustojen, suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin vaikutus on merkittävä. Monet 

suomalaiset ovat olleet töissä kalanjalostustehtaissa ja suomalaiset urakoitsijat ovat 

toteuttaneet useita rakennushankkeita. Lisäksi Wärtsilä Meriteollisuus Oy, Outokumpu Oy ja 

Barents Group Oyj olivat mukana auttamassa onnistuneessa teollisessa muutoksessa 

Kirkkoniemen kaivostoiminnan taantuman aikana. 

Niinpä on luonnollista, että Suomen teollisuus, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset toivotetaan 

tervetulleiksi avustamaan uusien laajojen öljy- ja kaasu- sekä logistiikkatoimintojen 

kehittämiseen pohjoisessa. Storvik & Co on konsultoinut sekä norjalaisia että suomalaisia 

korkean tason valtiollisia elimiä, jotka tukevat arktista ohjelmaa. Paikallisille norjalaisille 

yrityksille ohjelma tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia löytää suomalaisia 

yhteistyökumppaneita ja kasvattaa liiketoimintaa. On tärkeää muistaa, että pula osaamisesta on 

yksi kehityksen tärkeimmistä esteistä pohjoisessa. Kehitystä tarvitaan pohjoisen asukasluvun  

lisäämiseksi, paremman tasapainon saavuttamiseksi osaamisen sekä väestön ikä- ja 

sukupuolirakenteen suhteen sekä paremman elämänlaadun tarjoamiseksi. 

 

 Arktinen ohjelma perustuu Storvik & Co:n vankkaan teollisuuden ja kansainvälisyyden 

kokemukseen. Vuodesta 1989 alkaen Storvik & Co on toiminut yhteistyössä suomalaisten 

teollisuusyritysten ja valtiollisten instanssien kanssa, mikä on kasvanut  viime vuosina. Nykyään 

Storvik & Co:lla on viisi suomalaista partneria. Kaikilla on laaja kokemus johtotehtävistä 

suomalaisissa ja kansainvälisissä teollisuusyrityksissä ja valtiollisissa elimissä. Storvik & Co:lla on 

yhteensä 17 partneria, jotka toimivat Murmanskin, Kirkkoniemen, Helsingin, Oulun, Oslon ja 

Stavangerin toimistoissa. Lisäksi he matkustavat asiakaskontaktejaan varten erittäin paljon. 

Toimittuaan menestyksekkäästi jo 20 vuoden ajan Norjan, Luoteis-Venäjän, Suomen ja Ruotsin 



rajojen yli aidosti kaupallisena ja teollisena yrityksenä Storvik & Co:stä on kehittynyt 

ainutlaatuinen, kansainvälinen yritys näille alueille. 

 

Storvikiin on kertynyt merkittävää osaamista liiketoiminnan kehittämispalveluihin. Storvik & 

Co:n omien resurssien lisäksi yhtiöllä on yhteistyötä asianajotoimistojen, tilintarkastajien, 

kirjanpitotoimistojen ja pankkien kanssa. Myös jäsenyys ammatillisissa järjestöissä, kuten esim. 

Norsk Industri, Norsk olje og gass, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norjalais-Suomalainen 

kauppayhdistys,  auttaa tietojen keräämisessä, verkostojen rakentamisessa, lobbaamisessa ja 

markkinoinnissa. Storvik & Co avustaa myös yrityksiä osallistumaan kanssaan kansainvälisille 

konferensseille sekä messuille Houstonissa, Aberdeenissa, Stavangerissa, Moskovassa ja 

Hammerfestissä kehittämällään Arctic Europe -yhteisosastolla.  

 

 Storvik & Co toimii itsenäisenä yrityksenä ja on siten riippumaton mm. valtiovallan toimijoista, 

öljy-yhtiöistä, toimittavista ja palvelevista yrityksistä, kaupungeista, kunnista tai satamista. 

 

Storvikin arktinen ohjelma toimii toistaiseksi seuraavien linjausten mukaan: 

 

1. Laaja viestintä ja rekrytointipalvelut suomalaisille teollisuuslaitoksille Suomessa business to business 

-tapaamisten, konferenssien, esitysten ja tutustumismatkojen jne. avulla. Tässä työssä Storvik & Co 

toimii yhteistyössä Business Oulun, Barentskeskus Finland Oy:n, Rovaniemen Kehitys Oy:n ja 

aluekehitystoimistojen Raahessa, Kalajoella ja Kokkolassa kanssa. Lisäksi yhtiöllä on tiivis yhteistyö 

Suomen ja Norjan suurlähetystöjen kanssa  Oslossa ja Helsingissä. Yhteistyö kattaa NOFI:n , 

Innovation Norway:n ja Finnpron. 

 

2. Asiakkaille suunnatut kuukausiraportit tarjouskilpailuista Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja 

Luoteis-Venäjällä. 

 

3. Kuukausiraportit Venäjän Arktisen merialueella ja rannikolla tapahtuvasta teollisesta toiminnasta 

(Norjan rajalta  Diksoniin asti).  

 

4. Suomalaisille yrityksille tarkoitetut kohdemarkkinointimatkat Norjaan ja messuille.  

 

5. Suomalaisille yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua Storvik & Co:n Arctic Europe -

yhteisosastolle kansainvälisillä messuilla ja konferensseissa. 

 

6. Norjassa perustetaan yhteisiä Storvik/Suomi -tytäryrityksiä markkinointia ja toimintaa varten.  

Intensiivistä markkinointitoimintaa toteutetaan Norjassa sekä messuilla ja konferensseissa Storvik & 



Co:n ainutlaatuista verkostoa, asemaa ja alan tuntemusta hyödyntäen. Esimerkkejä yhteisyrityksistä 

ovat  Roadscanners Norway AS ja Enersense AS, jotka perustettiin Kirkkoniemeen. 

 

7. Myyntiedustussopimusten tekeminen markkinointitoiminnan suorittamiseksi Norjassa. Intensiivistä 

markkinointitoimintaa toteutetaan Norjassa sekä messuilla ja konferensseissa Storvik & Co:n 

ainutlaatuista verkostoa, asemaa ja alan tuntemusta hyödyntäen.  

 

    

8. Suomalaiset yritykset voivat käytää Storvik & Co:n toimistotiloja Kirkkoniemessä ja Murmanskissa.  

 

9. Storvik ja nimetyt partnerit tarjoavat “työn tekeminen Norjassa” -tuntemusta.  

 

10. Suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin edistäminen Norjassa ja ulkomailla.   

 

11. Rajan ylittävien yhteyksien edistäminen pohjoisessa. 

  

12. Storvikin arktisen ohjelman takana ovat norjalainen Storvik & Co AS, venäläinen OOO Storvik Consult 

ja vuonna  2014 Suomeen perustettu Storvik & Co Oy.  

 

 

Storvikin arktista ohjelmaa kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan kohdistaa entistä paremmin sen 

soveltamisalaa ja tarkoitusta  parempien tulosten aikaansaamiseksi.  
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