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LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 
Aika: 6.5.2020 KLO 14.00-15.35 
Paikka: Microsoft Teams-kokous 
 
Jäsenet: 
Mika Riipi, Lapin liitto 
Päivi Ekdahl, Lapin liitto 
Mervi Nikander, Lapin liitto  
Jaakko Ylinampa, Lapin ELY 
Marja Perälä, Lapin ELY 
Timo Jokelainen, Lapin ELY 
Eija Virtasalo, Lapin ELY 
Tiina Keränen, Lapin TE-toimisto 
 
Asiantuntijat: 
Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 
 
 

1. Tilannekatsaus koronakriisin vaatimista kehittämistoimenpiteistä 
 
Mika kertoi kv-työn näkökulmasta vallitsevasta kokonaistilanteesta:  
 
EU:n tasolla tilanne elää mm. monivuotisen rahoituskehyksen osalta, johon on odotettavissa paljon 
muutoksia koronakriisin myötä. On mm. esitetty ohjelmakauden aloittamisesta vaiheittain. On näh-
tävissä, että tietyt elementit kehyksessä pysyvät, mutta eurooppalaiseen jälleenrakentamiseen tu-
lee esityksiä erilaisista rahoitusinstrumenteista. Korona ja siihen liittyvät vaikutukset tulevat siis hal-
litsemaan rahoitusinstrumentteja tavalla tai toisella, johon meidän tulee kv-työssä ja edunvalvon-
nassamme varautua. Tämä tarkoittaa pitkäjänteisen työn ohella valmistautumista ad hoc -toimin-
taan ts. kykyä reagoida nopeasti em. rahoitusohjelmiin. Toisaalta tavoitteet ympäristöulottuvuuden 
(Green Deal) ja kestävän kehityksen periaatteiden osalta tulevat myös vahvistumaan ja innovaatioi-
den rahoitus voi kytkeä em. teemat yhteen.  
 
Lapin kv-ohjelmien hallinnoinnin osalta: Interreg Pohjoinen ollaan yhdistämässä Botnia Atlantica –
ohjelmaan ja hallintoviranomaisen on linjattu olevan Norrbottenista. Lapin liitto vastaa CBC-ohjel-
man hallinnoinnista pohjoisessa. On kiinnostavaa nähdä miten ohjelmissa tulee näkymään jälleen-
rakentamisen tematiikka, niin kansallisen rakennerahasto-ohjelman kuin kv-ohjelmienkin osalta, 
koska eurooppalaiset rahoitusinstrumentit tulevat muuttumaan koronakriisin myötä. Tähän keskus-
teluun osallistumme. 
 
Lapin oma Green Deal:in eli määritelmän siitä, mitä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Lapille 
tarkoittaa, laatimiseen otettiin aluksi lisäaikaa, mutta ennakoinnin johdon strategiafoorumin tah-
don myötä on päätetty alkaa valmistella sitäkin nyt. Mervi Nikanderilla on vetovastuu tästä työstä. 
Mervi kertoi, että rinnakkain valmistellaan Lapin Green Deal:ia, koronaexit –suunnitelmaa ja pitkän 
ajan tulevaisuuskuvaa – tämä kaikki tukee Lappi-Sopimuksen päivittämistyötä. Vaikka Mervi näkee, 
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että koronaxit on nyt akuuteimpana asiana priorisoitava, on kehittämisen teemana ”Miten Lappi 
nousee koronakriisistä kestävästi”.  
 
Mika kertoi myös Lapin sairaanhoitopiirin koronaexit -hankealoitteesta, jossa keskiössä elinkei-
noelämän tukeminen yhteisten ohjeiden ja toimintamallien laatimisella nyt kun yhteiskuntaa on 
alettu avata. 
 
Jaakko kertoi, että hän on saanut tapaamispyynnön Jari Viléniltä, joka työskentelee nykyisin Suo-
men ulkoministeriössä Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläänä. 
 
Yhteenvetona: Komission esitys monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen vaikutukset kansainväli-
siin ja kansallisiin ohjelmiin on meidän huomioitava. Kriisi pakottaa uudistumaan, ja siinä on hyvä 
olla etunenässä myös aluekehittämisen näkökulmasta. 
 
 

2. Kv-työn tilannekuva  
 

Edellisessä kokouksessa päätettiin aloittaa kv-työn tilannekuvan luominen käymällä läpi Lapin temaattisten 
kumppanuuksien tilanne ja resursointi. Näin aloitamme kv-verkostojen strategisen tason läpikäynnin peila-
ten olemassa oleviin tarpeisiin ja resursseihin. Kaarina esitteli tehdyn taustakoonnin kumppanuuksien tilan-
teesta ja resursoinneista.  Taustakoonti on tämän muistion liitteenä. 
 
ClusSport 
Ydinviestinä se, että Lapissa aktiivinen ja työhönsä innostunut verkosto rakentamassa Arctic Sport verkostoa 
ja eurooppalainen kumppanuus on rakentumassa. On kaavailtu, että vetovastuu siirtyisi Lapin amkille ja La-
pin liiton rooli viranomaisena on tukea työtä alueellisella ja kv-puolella. Kannatamme myös eurooppalaista 
kumppanuutta jatkossakin. Tätä vetovastuun siirtämistä pidettiin hyvänä ajatuksena. Merkittiin tiedoksi.  
 
 
Bioenergy 
Tiivistyksenä: Lapin amkin suuntaan ollaan käymässä keskusteluja siitä mikä heidän rooli ja suhtautuminen 
paikalliseen energiatyön kehittämiseen ja kv-kumppanuuden jatkamiseen olisi. Ottaen huomioon Energia-
platformin roolit, Mika ei näe voimakkaasti liiton vetovastuun jatkamista. Mikäli Lapin amkin kautta ei löydy 
uutta väylää, niin uskalletaan irrottautua kumppanuudesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että tema-
tiikka jäisi pois Lapin kehittämiskohteista – kysymys on ainoastaan tämän kumppanuuden rakenteista. Mikäli 
kunnista löytyy tarpeita ja kiinnostusta kv-kehittämiseen, niistä lähtökohdista voidaan rakentaa kumppa-
nuuksia.  On tulossa useita hyödynnettävissä olevia rahoituksia. Tematiikka liittyy myös vahvasti Green 
Deal:iin, joten tässä täytyy olla hereillä ja vahvasti mukana. Katsotaan miten tilanne etenee. Merkittiin tie-
doksi. 
 
Digitalisation and safety for Tourism 
 
Hyvä kumppanuus ja alueen sisäinen yhteistyö ollut vahvaa ekosysteemimäistä toimintaa jo kauan. Kumppa-
nuuden jatkolle nostetaan vahvasti peukkua ylöspäin. Merkittiin tiedoksi. 
 
Social economy: 

              (Mervin kokouksessa kertoma taustatieto on siirretty liitteenä olevaan taustakoontiin).  
Kumppanuudessa on aktiivista toimintaa ja Lapissa pääosin Lapin amkin toimesta, johon Interreg Europe -
hanke SOCENTSPA loi hyvän pohjan. Lapin liiton rooli on ollut jokseenkin katkolla, mutta pyrkimys on olla 
enemmän mukana. Mervin lisäksi Kaarinan yhteystiedot päivitetään komission tietoihin. Todettiin, että tälle 
tematiikalle nostetaan vahvasti peukku ylöspäin. Merkittiin tiedoksi. 
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Advanced materials for batteries ja Mining industry: 
Mk. akkukumppanuuden osalta taustalla kansallinen akkuklusterilogiikka. Meidän kytkös tulee tähän ELMO-
yhteistyön kautta ja Lapin osalta kumppanuus painottuu raaka-ainesaatavuuteen. Näin ollen tällä kumppa-
nuudella on vahva kytkös myös kaivannaiskumppanuuteen. Nk. akkukumppanuus on vahva verkosto, jossa 
kaivataan viranomaisosaamista; Lapista kytketään ELYn Heino Vasara mukaan verkostoihin. Akkukumppa-
nuuden jatko liittyy osaltamme ELMO-yhteistyön jatkumiseen. Kaivannaiskumppanuus on toimialalähtöisesti 
tärkeä ja paljon potentiaalia omaava kumppanuus. Se on tärkeä myös Meri-Lapin näkökulmasta. Merkittiin 
tiedoksi. 
 
Sustainable buildings: 
Hyvin toimiva kumppanuus, jossa alueellisestikin pallo oikealla toimijatasolla (Digipolis). Teema, jossa on 
hyvä olla mukana. Merkittiin tiedoksi. 
 
Bioenergia -kumppanuutta lukuun ottamatta olemme temaattisten kumppanuuksiemme osalta vaiheessa, 
jossa pyrkimys on niiden edistäminen. Bioenergia -kumppanuuden osalta tarkastellaan sitä onko kumppa-
nuus oikea ja mikä on sen roolitus. Kaikissa kumppanuuksissa filosofia on se, että niiden kehittämistyö lähtee 
elinkeinojemme tarpeiden kautta ja meidän rooli viranomaisena alkuvaiheessa on toimia kontaktina ja fasili-
taattorina, joskus jopa vetäjinä, mutta kun aidot verkostot alueelle syntyvät, on viranomaisen aika vetäytyä.  
 
Temaattiset kumppanuudet ovat älykkään erikoistumisen kumppanuuksia. Keskusteltiin siitä, että liitossa 
olisi hyvä olla pysyvästi henkilö, jonka tehtävänä olisi pysyä kärryillä tulevista suunnitteilla olevista kumppa-
nuuksista, rahoitushauista ja politiikoista. Pysyvyys ja vastuun jakaminen on tässä huomioitavia seikkoja. Tä-
män vastuun nimeäminen ja sen resursointi voisi mahdollisesti olla osa mietinnän alla olevaa organisaatiouu-
distusta.  
 
Mervi toi esille Arctic Smartness –hankkeiden jatkon. Nyt kokonaisuutta kehitetään yhteensä neljällä hank-
keella, joissa mukana amk, yliopisto, Luke, GTK, Digipolis ja ProAgria. Kaksi näistä hankkeista on loppumassa 
kuluvan vuoden sisällä. Mikä olisi uusi AS-toiminnan näkökulma? Tämä olisi hyvä keskustella, jotta hankkeet 
eivät syntyisi liiaksi henkilökohtaisten taitojen ja intohimojen suhteen. Mikä on se pysyvä elementti, joka voi-
taisiin rakentaa?  Hankeresurssein tehdään paljon hyvää työtä, mutta pysyvyyttä kaivataan. Mika kommentoi 
tämän olevan tematiikkaa, josta olemme aiemminkin puhuneet ja sitä olisi syytä käsitellä omana teemanaan 
tulevissa kv-johtoryhmän kokouksissa. 
 
Päivi kertoi, että myös ELYn asiantuntemus on tärkeää tulevien kv-rahoitusohjelmien ohjelma-asiakirjojen 
kirjoittamisessa. Liiton ja ELYn edustus olisi tärkeää saada kirjoittamisryhmiin, jotta niihin saadaan ajankoh-
taista tietoa. Sovittiin, että palataan tähän kun aihe on ajankohtainen.  
 
 

3. Vuosikellon päivitys  
 

 
Mika muistutti vuosikellon ideasta: sen ylläpitämisellä varmistamme sen, että Lapilla on keskeisissä fooru-
meissa edustaja. Riippuen siitä milloin matkustaminen vapautuu niin vuosikellokin alkaa täyttyä, mutta tois-
taiseksi mennään näin.  
 
Päivi totesi, että kv-hankkeiden verkosto- ja vertaistapaamiset tapaamiset toimivat hyvin etänä, eikä hiljaista 
siis ole.  
 
Jaakko kertoi, että hänellä aikalailla kaikki kv-yhteistyöhön liittyvät asiat, kuten Barents transport ja liikenne-
turvallisuustapaamiset, on siirretty syksyyn. 

 



 
4 / 4 

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

                           96101 Rovaniemi                  www.lapinliitto.fi 
 

Timo kertoi, että vesiasioihin liittyvät komissiot ja muu toiminta jatkuu normaalisti ja kokoukset on pidetty 
etänä. Isommat tapahtumat ovat pysähdyksissä.  
 
Päivitetty vuosikello on muistion liitteenä. 

 
4. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut.  
 

5. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 12.6. klo 9-11. 
 
 


