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1. Johtoryhmän järjestäytyminen, tehtävät ja rooli kv-työn johtamisessa  

Järjestäytyminen 

Sovittiin, että Mika toimii puheenjohtajana ja Jaakko varapuheenjohtaja. Varahenkilöjärjestelyä ei 

oteta käyttöön. Pyritään pysyä ajan tasalla muistioiden kautta, jotka Kaarina ryhmän fasilitaattori-

na kirjoittaa ja laittaa jakeluun ryhmän jäsenille, Lapin liiton intraan ja kv-yhteistyöryhmälle. Myös 

asialistat ja sinne esitettävät asiat Kaarinan kautta.  

 

Ryhmän tehtävät ja rooli kv-työn johtamisessa 

Aluekehittämisen sektorin kv-työtä on nyt tehty paljon ad hoc -luonteella. Aloitteita on tullut ja 

niihin on tartuttu ja alettu toteuttamaan ilman kokonaiskuvan hahmottamista. Päivittäisessä työs-

sä on havaittu ison strategisen näkemyksen puutetta, minkä vuoksi aluekehityskumppaneista 

muodostuva ryhmä on päätetty koota.  Ryhmän kautta hoidetaan päätöksenteko, jolloin ryhmän 

ydintehtävä on a) sparrata aloitteita ja asioita joita sen tietoon tuodaan b) ylläpitää tilannekuvaa ja 

c) tarvittaessa tehdä linjauksia miten uusiin aloitteisiin suhtaudutaan. Ryhmän tarkoituksena on 

myös antaa selkänojaa operatiiviselle puolelle. 

 

Oltiin yhteisesti sitä mieltä, että kv-työn koordinaatiota tarvitaan, koska meneillään on paljon asioi-

ta.  Aluekehittämisen kv-työskentely on laajempi kuin pelkästään EU:n päin suuntautuva työ ja 

tilannekuvan ylläpidossa otetaan huomioon koko aluekehittämisen kv-kuvio. EU-työ on keskiössä 

tulevan ohjelmakauden valmistelussa ja monella asialla jota nyt teemme, on linkki sinne. Mm. lii-

kenneasiat, TEN-T ovat sellaisia, joihin meneillään olevat asiat tulee kytkeä molemminpuolisten 

synergiaetujen saavuttamiseksi. Myös yksittäisissä rahastoissa tehdään kv-työtä (esim. Leader-

ryhmät), joista on hyvä olla tietoinen. Meillä on sopimukselliset ja vakiintuneet yhteistyöverkostot: 



3 / 12 

  LAPIN LIITTO      Hallituskatu 20 B, PL 8056  info@lapinliitto.fi 
  96101 Rovaniemi    www.lapinliitto.fi 

Pohjoiskalotin neuvosto, BEAC, NSPA –taso ja sen sisällä pohjoisten alueiden yhteistyön tiivistämi-

nen ja  Pohjoinen Foorumi (instituutionaalinen järjestäytyminen). 

Kansainvälisten rahoitusohjelmien ja niiden kirjoittamisen ollessa ajankohtaista, tämä ryhmä voisi 

pohtia meille tärkeitä ylätason teemoja ja toimintatapoja miten asioita niissä viedään eteenpäin.  

Todettiin, että näissä tulisi olla lappilaislähtöisesti rakentaa samaa tematiikkaa ja nostoja kuin mitä 

ajetaan suoraan komissioonkin päin. Meillä olisi omissa ohjelmissa työkaluja viedä asioita täällä 

eteenpäin. 

Vuosikello. Ryhmän toimintamallina on roolien jakaminen ja yhteisesti sovitun asian viestiminen 

kussakin tilaisuudessa. Katsotaan ennakolta kv-tapahtumien ajankohdat ja jaetaan roolit, jotta 

varmistetaan, että Lapilla on edustus tärkeissä tapahtumissa. Olennaista on myös se, että kat-

somme yhdessä kunkin tapahtuman agendan, jolloin vietävä viesti on yhdessä sovittu. Sovittiin, 

että kaikki toimittaa Kaarinalle tiedossa olevat tulevat kv-tapahtumat vuosikellon täyttämistä 

varten. Kaarina tekee keskeisimmistä tapahtumista koonnin, joka käsitellään huhtikuussa pala-

verissa. Lähdemme seuraavassa kokouksessa miettimään myös alustavaa työnjakoa.  

2. Johtoryhmän työmuodot ja kokousaikataulut

Koska työ on hektistä, sovittiin, että ryhmä kokoontuu tiiviillä aikataululla, kerran kuukaudessa. 

Kokouksiin järjestetään myös Skype-mahdollisuus. Kokousten väliajalla nopeasti nouseviin ja nope-

aa reagointia vaativiin asioihin perustetaan WhatsApp- ryhmä, joka sisältää myös valmistelevan 

henkilöstön, jolta syötöt tulee. Kaarina toimittaa kokousten muistiot koko porukalle. Tarvittaessa 

järjestetään ylimääräisiä Skype-palavereita. Perustetaan myös sähköpostiin ”Lapin kv-jory” -ryhmä. 

Sovittiin kokousaikataulut loppuvuodeksi, joista Kaarina laittaa kalenterikutsun kaikille. 
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3. Kv-työn tilannekuva 

Tarvitsemme systemaattisen tavan pitää tilannekuva hallussa. Käytetään lähtökohtana Lapin liitos-

sa vastikään tehtyä verkostoanalyysia, jota laajennetaan myös ELYn verkostoilla. Kaarina laittaa 

kaikille tiedoksi ja täydennettäväksi. Tilannekuva käsitellään ja päivitetään huhtikuun kokoukses-

sa ja tarkastellaan sitä myös sisällöllisesti, jonka jälkeen se voidaan esitellä johdon strategiafoo-

rumille. Tehdään listalle ryhmittelyä kv-strategian kautta.  

 

EU-yhteistyö: temaattiset kumppanuudet ja niissä roolin ottaminen: 

Puhuttaessa temaattisista kumppanuuksista, kyse on älykkään erikoistumisen temaattisista kump-

panuuksista, joita on useita Industrial Modernisation –otsikon alla ja vähemmän Energy:n ja Agri-

Food:n alla. Nämä em. ovat ”temaattisia aloustoja (engl. thematic platforms)”.  Lappi on mukana 

yhteensä viidessä Industrial modernisation -temaattisissa kumppanuudessa ja yhdessä nk. tarkkai-

lija jäsenenä: 

- Matkailu: Digitalisation and Safety for Tourism. Johtava kumppani: Lappi (Lapin amk hoita-

nut); Andalucia, Espanja; Slovenia 

- Liikunta: Sport. Johtava kumppani: Lappi. 

- Kaivannaisala: Mining Industry. Johtava kumppani: Etelä-Karjala ja Lappi. 

- Sosiaalisesti kestävä talous: Social economy. Johtava kumppani: Navarra, Espanja. 

- Advanced materials on batteries (sis.raaka-aineen saatavuuden varmistaminen), ELMO-

yhteistyön tulosta. Digipolis Lapista aktiivisesti mukana. Yksi komission nostamista pilotti-

aloitteista, johon on ohjattu tuplaten ohjausta ja viimeisessä Horisontti-haussa tähän tulee 

olemaan jaossa 200 ME. Johtava kumppani Andalusia, Espanja; Castile and Leon, Espanja; 

Länsi-Slovenia  
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- Tarkkailijajäsenenä: SMEs to the Industry 4.0 (kiertotalous keskiössä meidän kannalta, jossa 

Digipoliksen henkilöiden kanssa käyty keskustelua vastuun ottamisesta). Johtava kumppani: 

Slovenia; Toscana, Italia. 

 

Industrial modernisation -alustalle kuuluvat temaattiset kumppanit ovat tärkeitä ennen kaikkea 

sen vuoksi, että kumppanuudet luovat pohjan mm. tulevan ohjelmakauden Komponentti 5:lle, 

johon ollaan ohjaamassa n. 1 mrd € investointirahoitusta suoraan alueiden väliseen yhteistyöhön, 

joiden pääkohderyhmänä ovat Industrial Modernisation -alustan temaattiset kumppanuudet.  

 

Myös Horisonttirahoituksessa ja esim. tällä hetkellä meneillään olevassa Horisontti/Innosup-

haussa kriteerinä on Industrial Modernisation -kumppanuudessa ja Eurooppa -tason klusteriyhteis-

työssä mukana olo ja eduksi katsotaan komission uusissa piloteissa mukana oleminen, kuten Lappi 

on (Regions in Industrial Transition – ELMO).  

 

Kristiina on syksyllä 2018 esittänyt liikunnan ja matkailun kumppanuuksien yhteistyön osalta In-

nosup -aloitetta (Innosup Cluster facilitated development), jonka tekemistä matkailun osalta Lapis-

ta vetää Lapin amk.  Aloitteessa pyritään siihen, että palvelutuotanto tunnistetaan yhtenä merkit-

tävänä teollisuuden alana EU-tason yhteistyössä.  

 

Komissio maksaa tukipalveluita Industrial modernisation –alustan kumppanuuksiin, joilla alueita 

autetaan ja tuetaan kehittämään kumppanuuksia ja autetaan löytämään ja tunnistamaan kunkin 

mukana olevan alueen vahvuuksia. Liikunta-ala on yksi niistä ensimmäisistä kumppanuuksista, jos-

sa on 5 alueiden välistä hankeideaa. Näistä ainakin yksi nostetaan kokonaan toiselle tasolle, jossa 

komissio on hakemassa uutta tukijärjestelmän tuottamista, jossa tähdätään mukaan pääsyä ”ban-
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kable” hankkeseen. Tällä hetkellä on Hollannin vetämä aloite ”Vital and smart cities”, josta meillä 

on mukana Santa Sport Ounasvaaran kampusalue (Lapin amkin johdolla). Matkailussa on meille 

tärkeitä asioita sisällä ja meidän tulee nyt tunnistaa meille tärkeät hankkeet.  

 

Kokonaisuudessaan Industrial Modernisation kumppanuuspaketti etenee monella tasolla ja siihen 

on pääosasto Kasvu panostanut paljon. Kristiina toimii Industrial modernisation –alustan ohjaus-

ryhmässä, joka kokoontuu 13.6 Varsovassa päättämässä kumppanuuksien tulevaisuudesta.  

 

Innosup: 

Innosup on yksi komission ohjaamista hankemuodoista. Horisonttiohjelma, jossa 75% rahoitukses-

ta per hakemus tulee ohjata suoraan yrityksille. Hankkeiden keskimääräinen budjetti on 5M €. Läh-

tökohtana se miten klusterimaisen toiminnan kautta kehitetään yritystoimintaa. Yritykset jotka 

ovat mukana klusterimaisessa toiminnassa kasvavat ja kansainvälistyvät keskimäärin 35% nope-

ammin suhteessa niihin, jotka eivät ole klusterimaisessa toiminnassa mukana. Em. 75% yrityksille 

suunnattavasta rahoituksesta perustuu ajatukseen, että yrityksiä ohjataan käyttämään olemassa 

olevia tukipalveluita, innovaatioympäristöjä – ja alustoja. Innosup-hakemukset tulee liittyä aluei-

den älykkään erikoistumisen strategioihin. 

 

Innosupissa esiin tulee myös TRL-tason (technology readiness level) osoittaminen. Meillä Lapin 

yliopiston ASR-hanke ja kehittämisympäristöt klusteri on erikoistunut tähän asiaan – miten TRL:ää 

tuodaan esille ja vahvistetaan. TRL-tasolla mitataan sitä kuinka yrityksen tuote kasvaa ja kehittyy 

suhteessa markkinaan ja miten markkinoille pääsy etenee. Valmisteilla olevassa Innosup-

aloitteessa (matkailu ja liikunta) lanseerataan Service readiness level, koska tulee pystyä mittaa-

maan myös palveluiden valmiustasoa (tähän mennessä rahoitetut Innosup-aloitteet ovat olleet 
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teollisuuspainotteisia). Aloitteessa pyritään Service readiness levelin tunnustamiseen ja tuomaan 

kestävän matkailun konseptiin uudenlainen käsite (taustalla mm. vastuu lentoliikenneriippuvuu-

desta aiheutuvista seurauksista). Koko aloitteen perusteena toimii matkailuelinkeinon merkittä-

vyys: EU-tasolla 13% bkt:sta ja suuri työllistäjä. Yhteisellä Innosup -aloitteella haetaan myös va-

kautta temaattiseen kumppanuuteen ja sitä, että saadaan tilanne haltuun uudelleen. Innosup-

aloitetta on jo hyvällä menestyksellä lobattu, mutta meidän tehtävänä on tuottaa hyvä hakemus. 

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-malli on luotu tälle Innosup-logiikalle. 

Temaattiset alustat Energy ja Agri-Food: 

Energia. Lappi vetää bioenergia kumppanuutta, jossa Interreg Europe APPROVE-hanke (Eero Pu-

rontaus Lapin liitosta projektipäällikkönä) työkaluna. Hankkeen puitteissa on luotu mm. lappilainen 

yhteistyöryhmä. Energia -alustalla on myös Kestävä puurakentaminen alakumppanuus, josta 

Lapissa on aktiivisesti mukana Tytti Ahoranta Digipoliksesta. Energia-alustassa ei ole kuin muutama 

kumppanuus, joten suhteessa panostus on yhtä voimakas kuin Industrial modernisationissa. 

Agri-Food – ei vielä yhtään varsinaista kumppanuusjäsenyyttä. Periaatteessa olemme mukana High 

tech -kumppanuudessa, mutta siinä emme näy. On myös Customer participation in Agri-Food 

chain -kumppanuus, jossa meille mielenkiintoinen case voisi olla matkailuun liittyvä – miten 

matkailu tukee agri-foodin kehittymistä. Tähän pitäisi miettiä tulevaisuuden askeleet, koska se olisi 

meillä tärkeä kumppanuus. Se myös integroisi meillä olevia yhteistyötahoja koko 

elintarvikepuolelta. Niche näkökulmaa, lähiruoka-ajattelu -- mitä tarkoittaisi meillä? Toisi myös 

pohjoisten alueiden näkökulmaa Euroopan laajuiseen yhteistyöhön. Ajankohtainen aihe 

ilmastokeskustelun myötä.  
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Meidän tulee pohtia missä temaattisissa kumppanuuksissa meidän on järkevintä olla mukana. Kun 

valitsemme lähteä mukaan meille mielenkiintoiseen tematiikkaan, sille tulisi varata myös resurssit. 

Aluekehittäjäviranomaisten tehtävänä on toimia fasilitoijana ja ohjata tekemistä – saada sidos-

ryhmät toimimaan yhteisesti valituissa asioissa ja löytämään oman paikkansa.   

 

Kokonaisuuteen liittyen: Komission ”pyhästä kolminaisuus” on temaattiset kumppanuudet, älykäs 

erikoistuminen ja työskentelymallina moderni klusterimainen toiminta (meillä ekosysteemi), jossa 

periaatteena ja lähtökohtana lisäarvon tuottaminen liiketoiminnalle ja yritystoiminnan kasvu.  

Klusterimaisen toiminnan tärkeys korostuu jatkossa.  

 

Sovittiin, että kesäkuun palaverissa käsitellään tiekarttaa siitä mitä näissä temaattisissa alustois-

sa (Industrial modernisation, Energia ja Agri-Food) on tällä hetkellä Euroopassa meneillään ja 

mikä on Lapin portfolio niissä.  

 

ELMO Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa –pilotti: 

Toinen vaihe käynnistymässä – EAKR- hankehakemus jätetty ja menossa komission kanssa neuvot-

telut 300 000 €:n pilotointirahasta, josta tehdään haku ja jaetaan (Pohjois-Savon ELY-keskus jakaa) 

IP-alueelle 5-6 voucheria yritys- ja innovaatioympäristöyhteistyölle. Pilotissa testataan IP-alueen 

sisäistä Innosup-ajattelun mukaista toimintamallia. Kriteerit tasapuoliselle jakamiselle pitää pohtia 

– idea on voucherin myöntämisen lähtökohtana, mutta pitää varmistaa, että raha ei keskity liikaa 

yhdelle-kahdelle alueelle.  

 
Matkailuekosysteemi on pohtinut liittymistä klusteriverkostoon. Kyse on European Cluster Colla-

boration platformiin rekisteröitymisestä. Sinne rekisteröityminen on ehtona mm. Innosup-
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hakemuksille. Labelin hakeminen on tästä vielä eri asia. Asia täytyy hoitaa kuntoon huhtikuussa 

ennen tämän kierroksen Innosup -haun sulkeutumista. 

 
Arctic Investment platform: 

Hankkeen kick off ja ensimmäinen ohry pidetty 21.-23.3.2019. Hankesuunnitelman mukaisesti käy-

tännössä käydään läpi kolmen maan eri alueiden tilanne ja haetaan case-esimerkkejä, joita lähe-

tään testaamaan rahoittajille (ml. yksityiset rahoittajat). Näillä haetaan sisältöä esimerkkien muo-

dossa sille mitä Investment Platform voisi olla – se voi olla löyhää rahoittajien välistä yhteistyötä tai 

jopa yhteinen rahastomalli joskus tulevaisuudessa.  

 

NSPA-alueen pohjoisen maakuntien tiivistyvä yhteistyö: 

Mika oli kutsunut kollegoitaan NSPA-alueen pohjoisista alueista (Lappi, Norrbotten, Tromssa, 

Finnmark, Västerbotten, Nordland ja Pohjois-Pohjanmaa) ajatuksenaan tiivistää yhteistyötä strate-

gisen tason näkökulmasta. Meillä on nyt yhteisenä Arctic Europe ja Arctic Investment Platform -

aloitteet – mitä muuta voisi olla? Ei aiota rakentaa mitään päällekkäistä rakennetta mitä on jo 

NSPA:n (Northern sparsely populated areas) tai Pohjoiskalotin neuvoston tasolla. Alueet sopivat, 

että aluetasolla tiivistetään yhteistyötä; kerran vuodessa alueet kokoontuvat yhteen miettimään 

omaa arktisen erikoistumisen agendaa ja sen akuutteja asioita + yhteistä edunvalvontaa. Me 

olemme, puhuttaessa esim. liikennehankkeista tai elinkeinoelämästä, yhtä kokonaisuutta ja kaikki 

kansalliset ratkaisut pitäisi pystyä tekemään tämä huomioiden. Liikenne on malliesimerkki olles-

samme osa Pohjoiskalotin liikennejärjestelmää kokonaisuudessaan.  Kootaan alueena voimaa yh-

teisten asioiden edunvalvontaan, jokainen oman maan pääkaupunkiin ja myös EU:n suuntaan. Alu-

eiden väliset tapaamiset sovittiin pidettäväksi jonkin jo olemassa olevien tapahtuman yhteyteen. 

Norrbotten otti kopin ensimmäisenä ja kutsuu porukan koolle seuraavan vuoden sisällä. Johtoryh-
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mätason tapaamiset, mutta meiltä myös ELYn johto. Tematiikat joista nyt puhuttiin oli ilmaston-

muutos ja vetovoima (osaava työvoima). 

Jaakko kertoi Barentsin yhteistyöhön liittyen ruotsalaisten päivittämään Joint Barents transport -

suunnitelmaan. Kokouksessa oli keskusteltu siitä, että jatkossa suunnitelmaa tulisi käyttää yhteise-

nä edunvalvontapaperina niin että yhteisessä suunnitelmassa olevia asioita vietäisiin yhdenmukai-

selle tavalla myös kunkin valtion kansallisiin suunnitelmiin.  

Itämeristrategia ja sen arktinen ulottuvuus – NSPA:n pohjoiset osat ovat niitä alueita, joita nämä 

asiat koskee ja sieltä saataisiin voima, jonka tarvitsemme em. strategian taakse. 

Pohjoinen foorumi: asiat ns. jäissä, eikä Lappi ole panostanut yhteistyöhön eikä osallistuttu ko-

kouksiin alkuvuonna. Strategia jäi viimeistelyä vaille valmiiksi ja Nenetseiden puheenjohtajana olisi 

pitänyt se hoitaa loppuun. Sieltä on huudeltu apuun. Loppuvuodesta lähdetään taas aktiivisesti 

mukaan seuraamaan keskustelua ja osallistutaan tilaisuuksiin. Tämä foorumi on kuitenkin hyvä 

väylä seurata mitä Arktisen neuvoston pöydissä tapahtuu. 

Kahdenväliset suhteet: Lapilla on kolme kahdenvälistä suhdetta Kiinan: Hei long Chan (Harbin-

Rovaniemi), Shezuan (Rovaniemi-Chendu) ja Hubei (Kemi-Huhan). Hubein kanssa yhteistyö ohutta, 

myös Kemin ja Huhanin välillä, eikä siihen kannata nyt panostaa, riippuen toki Kemin asioiden ete-

nemistä. Muiden suhteiden ylläpito vaatii vähintään protokollan mukaisia vierailuja. Sportin puolel-

la hyvää yhteistyötä Rovaniemi – Harbin akselilla.   Kesälomien jälkeen siellä voisi lähteä jopa käy-

mään.  

BEAC – Barents euro arctic council – siellä tulisi ottaa vahvempi rooli.  
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Pohjoiskalotin neuvostossa aluetasolta on ollut vähemmän porukkaa mukana. Jatkossa tässäkin 

on varmistettava, että ollaan tietyllä agendalla liikenteessä, joka linkittyy kokonaistyöhön.  

Roadex –yhteistyö, jossa Roadscanners mukana – mm. pohjoismaiden liikenneviranomaiset, met-

säporukka  – jos joku hanke liippaa läheltä niin on valmis ja toimiva verkosto. 

Työvoimapuolelta – ympäristöasiat, rajajoet, poroasiat (Norja) 

Barents rescue yhteistyö – ohjelmiin jonkinlaisia aloitteita – enemmän AVIn asioita.  

 

Sustainable Europe käynnistyy ja siinä määritetään eurooppalaista näkökulmaa siitä miten vasta-

taan YK:n kestävän kehityksen haasteisiin. Meillä tulee olla tässä mukana jos haluamme profiloitua 

maakuntana tässä asiassa. Espoo valittu yhdeksi YK:n kestävän kehityksen pilottialueeksi ja he ha-

kevat satelliittialueita, jollainen me voisimme olla. Tähän liittyen on 2-4.5 Innovation Camp Es-

poossa, johon meillä olisi tärkeä osallistua. ”Sustainable Europe 2030” 8.4.2019 tilaisuus, jossa Mi-

ka yrittää ehtiä käymään. Multistakeholder platformin jäsenyys?  

 

Necstour – kestävän matkailun edunvalvontaverkosto, joka mukana matkailun temaattisessa 

kumppanuudessa. Siihen ei ole varattu rahaa, joka on aluetason kumppanuudelle 4000€ per vuosi. 

Kenties ensi vuonna maksetaan jäsenmaksu alueen edustajana. 

 

Itämeren verkosto CPMR tärkeä, mutta emme tällä hetkellä ole maksava jäsen –> Tärkeä verkosto 

siksi, että se on Euroopan ensimmäinen makro-alue. Brysselin näkökulmasta olemme osa sitä ja 

tällä hetkellä se keskittyy Venäjän ympäristöongelmiin. Muuten arktista aluetta ei näy. Makro-

aluestrategioiden arvo tulee nousemaan.  
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Tulevalla ohjelmakaudella laajakaista-asia: siihen tarvittaisiin selkeä strategia sis. mm. Eurooppa-

tason rahoituksen tarkastelu. Nyt näyttää siltä, että asia ei rr-ohjelmaan taivu. DG Connectiin vai-

kuttaminen. 

 

 

 

 

 


