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LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 
Aika: 25.8.2020 klo 13.00-15.00 
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) 
Eija Raasakka, Lapin ammattikorkeakoulu 
Kimmo Heikka, Digipolis 
 
 

1. Tilannekatsaus koronakriisin kokonaistilanteesta 
 
Kansainvälisellä sektorilla tapahtuu paljon, mutta enemmän kirjoituspöytätyönä. Kv-matkat ovat py-
sähdyksissä, kv-tapahtumiin osallistutaan etänä. Käynnissä oleviin hankkeiden toteutusta mietitään 
monin paikoin uusiksi ja hankesuunnitelmien muutoksia tehdään. Hankkeet pyörivät kyllä, mutta ver-
kostoituminen on iso haaste.   
 
EU-tason yhteistyö on monin osin jäissä. Ohjelmakauden valmistelu on pitkällä, samoin suorissa rahoi-
tusohjelmissa. Lähialueyhteistyöhön liittyen kesäkuun lopulla oli Murmanskin aluehallinnon koollekut-
suma seminaari, jossa käytiin läpi koronaan liittyvä tilannekuva Venäjän puolelta. Tapahtuma oli hyvä, 
jossa saatiin kuulla mitä aluetasolla tehty, mikä on tilanne ja miten tilanteisiin tulisi varautua. Nimettiin 
pienempi työrukkanen joka valmistelee syksymmälle tapaamista aiheena malli sille, miten tämän tyyp-
pisissä tilanteissa varmistetaan tiedonkulku eli yhteistyön ylläpito ja akuuttien tilannekatsausten anta-
minen.  
 
Jaakko kertoi, että tapahtuma ei liikennesektorilla ole, ne on joko peruttu tai järjestetty videotapahtu-
mina tai webinaareina, kuten kokoukset viranomaisten kesken BEATA liikennealueyhteistyöhön liit-
tyen. BEATAan liittyen menossa pääteillä tapahtuvien palvelupisteiden tarpeenkartoitus.  
 
Timo kertoi ympäristöasioista ja kohdentaen vesiasioihin. Kahdenlaista toimintaa; yhteistoimintaa joka 
hoidetaan etäasioina, mutta on myös selkeitä viivästymisiä liittyen globaaliin vesiyhteistyöhön, mikä 
odottaa että päästään tapaamaan nokakkain. Sama tilanne venäläisten kanssa. Ruotsalaisten ja norja-
laisten kanssa Teams- kokouksia pystyy hoitamaan ns. sääntömääräiset kokoukset. Kannat ovat odot-
tavia. Rahoituselementtien käyttöön oton osalta korona lykkää, mutta aikamoinen tarve ja kiire saada 
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täytäntöön Green dealiin liittyviä toimenpiteitä, jotta meillä olisi valmiuksia mahdollisen rahoituksen 
käyttöön Lapissa. 
 
Mika kommentoi, että syksyn mittaan palataan Green dealin liittyvään pohjatyön rakentamiseen. 
 
2. Arctic Smartness –klustereiden terveiset 

 
Eija Raasakka Lapin ammattikorkeakoulusta johtaa Arctic Smart Growth -hankkeen työpakettia, joka 
keskittyy Arctic Smartness -klustereiden kehittämiseen. Kimmo Heikka Digipoliksesta on ollut alusta 
asti Lapin älykkään erikoistumisen kehittämisessä mukana. Eija ja Kimmo tuovat esiin klusteritoimin-
nassa esille tulleita haasteita ja mahdollisuuksia.  
 
Eija kertoi, että ovat jutelleet klusterijohtajien kanssa aiheesta pariin otteeseen ja pääviesti on se, että 
yhteistyötä ja selkeät roolit tarvitaan. Klusterijohtajat toivovat Lapin liiton roolin olevan jatkossa se, 
joka tuo tietoon EU:n isot politiikkalinjaukset, aktivoi kv-työhön, siirtää asiantuntemusta alueelta EU:n 
alueelle ja toisinpäin ja vie klustereita suurempiin pöytiin. Lapin liittoon toivottiin kv-johtajaa. 
 
Lisäksi toivottiin, että liitto louhisi klustereille tietoa eri rahoitushauista. Esitettiin, että liitolla olisi asi-
antuntija, joka hakisi sopivia hakuja kolmesta viiteen teemaan lappilaisille. Tällainen ”yleishenkilö” ei 
sopisi muille organisaatioille, koska muut ovat toimialarajautuneita. Kyseessä on vaativa tehtävä, joka 
vaatii tiedon jalostamista.  

 
Kyse on tehokkuudesta. Kun erilaisia ohjelmia ja hakuja julkaistaan, kaikki saavat linkin ja miettivät eh-
tiikö siihen perehtyä. Tiedon analysointi ja tiivistäminen auttaisi maakunnallisen klusterin ja elinkeino-
jen liittämistä kv-yhteistyöhön.  
 
Puhutaan kv-toimijoiden sisäisestä tiedonkulusta. Eri toimijat seuraavat mitä on menossa. Itä- ja Poh-
jois-Suomen EU-toimisto ei yksin pysty vastaamaan Lapin haasteisiin vaan tarvittaisiin tiukka kv-johta-
juus, joka on yksi henkilö tai tiimi.  
 
Arctic Smartness -klustereita on viety eteenpäin vuodesta 2014 useilla eri hankkeilla. Tällä hetkellä 
ASG –hankkeessa paneudutaan yrittäjien sitouttamiseen, ASR – hankkeessa tutkimusorganisaatioiden 
kehittämiseen ja labroihin, Kunta-kv –hankkeessa keskiössä on kunnat ja Katos –hankkeessa kv-han-
keosaamisen kehittäminen Lapissa. 
 
Klustereiden vakiinnuttaminen on klusteriorganisaatioiden asia. Klusterit ovat keskenään eri vaiheissa 
ja niiden kehittyminen kulkee omaa rataansa. On yhteisiäkin haasteita; klusterit toimivat hankerahalla, 
joka on suurin haaste. Klusteritoiminta pitäisi vakiinnuttaa perusorganisaatioihin esim. perusrahalla, 
mutta myös klusteriin kuuluvien muiden organisaatioiden sitoutuminen on olennaista. 
 
Klusterijohtajat ovat sitä mieltä, että yleisluontoinen klusterijohtajakoulutus ei sovi heille, mutta spar-
raustyylinen klusterijohtamiskoulutus kyllä. Tällöin klusteri voisi edistää asiaa omasta näkökulmastaan.  
 
Klustereiden kv-verkostoitumisen ja näkyvyyden kannalta benchmarking nähdään tärkeänä asiana. 
Esim. kiertotalousallianssi, jossa nähdään, että erilaisia malleja on olemassa. Kv-viestintä ja verkostoi-
tuminen menee alueellisten organisaatioiden kautta. Myös kansallisesti näkyminen on tärkeää. 
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Kiertotalouden kv-allianssi on valmisteluvaiheessa ja siitä tulee todennäköisesti yhdistys. Arktinen teol-
lisuus ja kiertotalousklusteri on jäsen ja yhdistyksen jäsenet pyörittää toimintaa. Allianssilla on uusia 
kumppaneita, jotka voi olla myös tulevaisuudessa hankekumppaneita. 
 
Klustereiden jatkuvuudesta: Digipolis ja Proagria edistää asiaa hankkeiden riippumatta. Digipoliksella 
teollisuus on tärkein toimiala, joten se tulee normaalisti kehittämistoiminnan puitteissa. Monet pk-
sektorin yrityksistä ovat tekemisissä kv-liiketoiminnan kanssa. Arktinen teollisuus- ja kiertotalousklus-
terissa sekä maaseutuklusterissa ei siis ole jatkuvuusongelmaa niin suurena kuin muissa klustereissa.  
Tarvitaan rahoitusta ja järkeviä toimintamalleja.   

  
Klusteritoimijoiden kesken on syntynyt ymmärrystä ja keskustelua siitä mitä voi tehdä yhdessä, esim. 
AMKilla on vahva kiertotalousosaaminen joka tukee kiertotalousosaamista teollisuus- ja palvelualoilla. 
Samoin agrologit maaseutuklusterin tarpeisiin.  Paljon on klustereiden sisäistä verkostoitumista vahvis-
tettu ja Lapin kannalta tärkeitä päätöksiä on tehty. Vahvojen verkostojen ja yhteistyö ideoiden kehittä-
minen on ollut hyvää. Näistä esimerkkinä ASG-hankkeessa on ELY-keskus mukana, mikä auttaa ymmär-
tämään ELY-keskuksen tehtävien laaja-alaisuutta.   
 
Klustereiden myötä on toteutettu AS-hankkeita, joista on syntynyt uudenlaista yhteistyötä Lappiin. Di-
gipoliksen puolesta omaa kansainvälistymistä on edistytty merkittävästi, eikä ilman klusterityötä oltaisi 
kansallisestikaan voitu tässä mittakaavassa edistyä.  
 
On hyvä muistaa, että AS-klusterit olivat keskenään eri vaiheessa kun niitä lähdettiin vuonna 2014 ke-
hittämään. Edistyminen on siis väkisinkin eri vaiheissa, koska klustereilla on ollut eri lähtökohdat, eri-
laiset toimijat ja tavoitteet sekä erilainen toimintaympäristö. Uusia toimintamalleja on kehitetty.  
 
Mitä tulee yritysyhteistyöhön, niin joissakin klustereissa se nousee erityisesi, joissakin kuntayhteistyötä 
tai jotain muuta, kuten turvallisuusklusterissa.   
 
Ennakoinnin toimialaklustereiden ja AS-klustereiden keskinäinen yhteistyö on parantunut ja ymmärrys 
lisääntynyt. Molemmille on oma paikkansa. 
 
 
Mervi kommentoi, että nyt meillä on tuhannen taalan paikka yhdessä toimijoiden kanssa tehdä neli-
vuotinen linja siitä mitkä ovat maakunnan kv-linjat ja tarkemmat substanssikehittämiset. Älykkään eri-
koistumisen strategian seuranta ja arviointi tulisi saada kuntoon, joka osaltaan loisi aktivointia oikeaan 
suuntaan.  
 
Mervi pohti myös, että olisiko klustereiden kehittämisessä hankkeistamisen paikka kv-viestinnän ja 
verkostoitumisen tehostamisessa eli resurssia viestinnän kehittämiseen ja tärkeimmissä investointiasi-
oissa mahdollisuus myös digitaaliseen aineistoon. Kimmo oli samaa mieltä hankkeistamisidean suh-
teen; digitaaliset sisällöt viestintään sisältäen käsikirjoitettua ja kestävää sisältöä. 
 
Mika kommentoi, että otetaan jatkopohdintaan, mutta tulokulma voisi olla viestintää laajempi ja sisäl-
tää haasteet – eli voisiko viestinnän pohtiminen auttaa sisäisiin haasteisiin vastaamisessa? 
 
Nostettiin esiin myös ajatus siitä, että Lappi-Sopimus, jolla on mandaatti ohjaavana asiakirjana, olisi 
ainoa asiakirja, eikä siihen sisällytettäisi erillisiä strategioita ja täsmentämisiä.   
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Mika kertoi, että elämme nyt rakentamisen aikaa. Päivitämme Lappi-Sopimusta ja olemme uuden oh-
jelmakauden kynnyksellä. Ison strategisen valinnan ja keskustelun paikka on siitä, mitkä ovat valin-
tamme, vaikka vahvat linjat ovatkin jo nyt klustereiden kautta. Ehkä on kuitenkin hyvä täsmentää 
suuntaa.  
 
Ajatuksesta liitolle toivotusta kv-johtajuudesta Mika kertoi, että nyt on ajatus hakea verkostomaista 
toimintamallia ja johtamista myös verkostojohtamisen näkökulmasta. Kv-johtoryhmä tekee tarvitta-
essa linjauksia. Annetaan ekosysteemi-toimintamallille aikaa, jotta nähdään miten se toimii. Asioita 
johdetaan nyt siis verkostojen kautta, myöhemmässä vaiheessa voidaan tarkastella onko johtajalle 
(henkilölle) tarvetta.  
 
Mitä tulee toiveeseen siitä, että liitossa olisi henkilö, joka louhisi kv-tietoa mm. rahoitushauista. Kokei-
lemme nyt mallia, jossa kv-ekosysteemin tarpeisiin on mahdollista ostaa myös kv-tiedon louhintaa. 
Olemme siis liitossa kilpailuttaneet kv-asiantuntijapalvelut ja solmineet kaksivuotisen puitesopimuksen 
1.9.2020 lähtien liiton ja sen omistajakuntien käyttöön. Kuntien mukaan tulon kautta pohja laajenee. 
Hyvä kysymys on se miten me sopimusta hyödynnämme. Voimmeko esim. pohtia yleistä toimeksian-
toa klustereiden näkökulmasta vai eriytämmekö. Keskustellaan näistä asioista laajemmalla klusterifoo-
rumilla seuraavassa kv-yhteistyöryhmässä syyskuussa. 
 
Kimmo täsmensi vielä, että kv-johtajan sijaan toivotaan paremminkin kv-aktivaattoria. Mikäli tiedon-
louhinta ostetaan ulkopuoliselta, on toimeksianto tehtävä rajaten, täsmentäen ja selkeällä vaatimuk-
sella siitä miten raportoidaan. Rahoitushaun avaaminen selkeällä kielellä yhdelle A4:lle on haastavaa 
myös useimmille konsulteille.  
 
Mika kertoi vielä, että kv-johtoryhmä tekee yhdenlaista kv-tiedon louhintaa; kv-jory on monien isojen 
tietovirtojen leikkauspisteessä ja kun se saa tietoa, johon pitää reagoida, se valmistelee asiaan mikä 
tarkoittaa aktivointia. 

 
Jaakko kommentoi, että aktivaattori ryhdistää toimintaa ja asiat etenee. Mutta hankaluus on resurs-
sien puutteessa. Kenties sellainen tehtävä olisi hankkeella katettava? 
 
 
3. Lapin kv-ekosysteemin roolien selkiyttäminen 
 
Lapin kv-strategian yksi toimenpide on lappilaisen alueellisen ekosysteemin muodostaminen. Työtä on 
jo tehty, mutta kuntien tullessa uusina toimijoina mukaan ekosysteemimäiseen työskentelyyn, on tär-
keää tarkastella ja täsmentää kunkin toimijan roolia ekosysteemissä.  
 
Lapin liiton Älykäs ja kansainvälistyvä –Lappi -hankkeen ja Lapin ammattikorkeakoulun vetovastuulla 
olevassa Arctic Smart Growth -hankkeessa on kyseinen roolien tarkastelu kirjattu toimenpidetasolla 
hankesuunnitelmiin. Näin olleen em. hankkeista on mahdollista kustantaa ulkopuolinen asiantuntija 
vetämään työpajatyöskentelyä, joka on suunniteltu toteutettavan marraskuussa 2020.  
 
Kv-johtoryhmä antaa evästyksensä asian eteenpäinviemiseksi.  
 
Tähän kokonaisuuteen liittyy myös edellä käsitellyn asian haasteita. Kyseessä on iso joukko toimijoita, 
joten fokusoitu tulokulma on oltava. Kokonaisuuteen kuuluu johdon strategiafoorumi, kv-johtoryhmä 
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ja klustereiden ympärille kietoutuva verkosto (kv-yhteistyöryhmä) ja yksi tulokulma voisi olla kyseisten 
tasojen välinen toimintamalli. Edellisen asian keskustelu siitä mihin tulisi päästä sujuvammin, liittyi toi-
mintaan. Eli kaikkia ekosysteemin tasojen rajapintoja tulisi sparrata ulkopuolisten asiantuntijoiden toi-
mesta. 
 
Johtoryhmä kannusti työpajan järjestämiseen ja tulokulmien pohdintaan. Miten varmistetaan alhaalta 
ylöspäin toimiva tarvelähtöinen malli. Verkostojohtamisessa olemme toinen toistemme aktivaatto-
reita.  
 
 
4. Avoinna olevat julkiset kuulemiset 
 
Useita julkisia kuulemisia on auki; Interreg Itämeri -ohjelma, Interregional Innovation Investment I3 
(Component 5) ja arktista aluetta koskevan EU-politiikan uudistaminen. Keskusteltiin miten em. kuule-
misiin osallistutaan.  
 

 
5. Saapuneet yhteistyöpyynnöt  

 
Digitalisation and Safety for Tourism ja ClusSportin S3 -kumppanuuksien TAF (technical assistance facil-
ity) -hakemukset on hyväksytty. Matkailun valmistelutukea saanut hankeaihio on Tourism of Tomor-
row Lab ja Sportin Smart Vital Urban Regions - A Network of Smart Innovation Hubs for Sport and Vital-
ity.  
 
Lisäksi em. kumppanuudet osallistuvat DG REGIOn uuteen aloitteeseen, jossa haetaan vastauksia ko-
ronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin ja niistä palautumiseen aluetasolla, keskittyen tervey-
teen, matkailuun, kestävyyteen ja digitalisointiin. DG REGIOn aloitteessa on tarjolla rahaa asiantuntija-
tukeen business -aihioiden kehittämiseen.  
 
Matkailun kumppanuus osallistuu hakuun, jonka aiheena on Sustainable and Digital Tourism han-
keaihiolla Tourism of Tomorrow Lab.  
 
ClusSport yhdessä Personalised medicine –kumppanuuden kanssa osallistuu hakuun, jonka aiheena on 
COVID-19: mobilising regional capacities to accelerate innovation and rapid deployment of new tech-
nologies and solutions to address the COVID-19 pandemic; development of the medical value chain 
(e.g. medical products, devices to tackle COVID-19). ClusSportin aloitteessa haetaan teknologisia inno-
vaatioita terveysongelmien ennaltaehkäisemiseen.  
 
Lapin liittoa on pyydetty ClusSportin hakukonsortioon. Lapin amk on konsortioon jo lupautunut ja lä-
hestynyt asialla myös sopimaksi katsomiaan yrityksiä. Tähän sitouduttiin. 

 
6. Vuosikellon päivitys (Liite). 
 

Päivitettiin vuosikello. 
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7. Muut asiat 
 
Seuraavassa kokouksessa pohditaan lähialueyhteistyötä. Pyydetään Raimo Holster mukaan kv-joh-
toryhmään.  
 
ELMO –hankkeessa on tehty ostopalveluna Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien innovaatioiden levit-
tämisen ja digitalisaation haasteiden analyysi. Analyysin teettämisen taustalla on valmistelutyö kos-
kien EU-jäsenvaltioiden ja EU:n alueiden (NUTS2 ja NUTS3) älykkään erikoistumisen strategioiden 
hyvää hallintoa ja johtamista. Kaarina jakaa valmiin raportin rahoittajille ja muille kiinnostuneille.  

 
Timo kertoi, että hänen asemastaan katsottuna Green Deal saa entistä enemmän painoarvoa. Aihe 
on Lapin kehittymiselle olennainen ja ELYn on hyvä olla siinä tiiviisti mukana. Lapin ELYssä aloittaa 
1.9. Sanna Koljunen, joka on luonnonvara-asioihin perehtynyt ja teemoina hänellä on mm. ilmas-
tonmuutokseen ja luonnonvarojen strategiseen käyttöön liittyvät asiat. Kun Lapin Green dealia vie-
dään eteenpäin, Sanna osallistuisi työhön.  

 
Mika mainitsi, että Lapin Green dealin tilanne on se, että kestävään kehitykseen liittyvä tausta-ai-
neisto on kerätty ja teemassa maakunnallinen valmius muuttuu entistä tärkeämmäksi – kaikki poh-
jaa Green dealiin, JTF:n ja muihin siihen liittyviin rahoituksiin.  

 
 
8. Seuraava kokous 

 
Seuraavat kokoukset: 5.10 klo 12-14 11.12 klo 12-14 
 
 
 


