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MUISTIO 
 

 
LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 
Aika: 11.12.2020 klo 12.00-13.20 
Paikka: Microsoft Teams-kokous 
 
Jäsenet: 
Mika Riipi, Lapin liitto 
Päivi Ekdahl, Lapin liitto 
Mervi Nikander, Lapin liitto  
Raimo Holster, 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. Aluekehittämisen ajankohtaiskatsaus kansainvälisen työn näkökulmasta 

 
Mika:  
Vuosi on ollut kv-työn näkökulmasta todella vaikea, mikä on heijastunut myös kv-johtoryhmän tapaa-
mistahtiin. Uudet avaukset ovat olleet jokseenkin kortilla. Olemassa olevia kumppanuuksia on pidetty 
yllä virtuaalisin tapaamisin ja niissä edetään suunnitellusti. Verkostoitumista vaativaa työtä ei ole pys-
tytty viemään eteenpäin, mutta olemme toiveikkaita, että ensi kesän ja syksyn aikana pikkuhiljaa palat-
taisiin normaalimpaan toimintaan tälläkin saralla. Toisaalta jonkinasteinen virtuaalisuus on tullut jäädäk-
seen, joka muokkaa työskentelytapoja – priorisoidaan entistä vahvemmin fyysistä läsnäoloa vaativat ti-
laisuudet.  
 
Liiton näkökulmasta ensi vuoden alusta kv-ekosysteemin edelleen kehittäminen tulee olemaan keski-
össä. Painopisteenä on arktinen osaaminen, jonka teemojen ja toimintamallin kehittämiseksi kootaan 
erillinen koordinaatiotyö. Tavoitteena on valmistella osaksi Lappi-sopimusta arktisen osaamisen tie-
kartta, jonka kautta mm. klusterirakenteen edelleen kehittämistä voidaan tarkastella. 
 
Tulevaa vuotta erityisesti kv-työn näkökulmasta tulee määrittämään kestävä siirtymä ja Lapin Green 
deal:in eteenpäinvieminen ja sen toimenpiteiden hahmottaminen. Seurataan miten EU toimeenpanee 
vihreää siirtymää, mutta meidän tulee olla aktiivisia ja miettiä oma näkökulma asiaan – mitä vihreä siir-
tymä tarkoittaa alueellemme, yrityksillemme ja elinkeinoillemme. Näiden perusteella suunnataan teke-
misiämme.  
 
Isoon aluekehittämisen kuvaan liittyy elpyminen laajassa mielessä ja siinä kysymykset liittyen erityisesti 
matkailuun ja ekosysteemin eteenpäinviemiseen. On olemassa painetta kasvattaa rahojen synergistä 
käyttöä, mikä tuo paljon mahdollisuuksia. Pohjatyö, jota on tehty suorien kv-rahoitusten osalta, sataa 
nyt ns. meidän laariin. Kansallisesti katsottuna Lapin yliopisto on menestynyt hyvin hakuprosesseissa. 
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Osaamista siis on rakennettu ja sitä on nyt syytä jatkaa elpymisnäkökulmasta. Kun näemme mitä elvy-
tysnäkökulma tuo tullessaan, on siihen osattava vastata hyödyntämällä olemassa olevia foorumeita 
omista näkökulmistamme.  

 
Jaakko kertoi olevansa mukana Jari Vilenin johdolla Suomen puheenjohtajuuskautta (syksy -21) Barent-
sin alueneuvostossa valmistelevassa työryhmässä. Mukana on myös laajamittainen ministeriöiden edus-
tus, liitosta Raimo Holster, Pohjois-Karjalan ja Kainuun edustajat, Arktisen keskuksen Markku Heikkilä ja 
Barents sihteeristön edustus. Ryhmä on kokoontunut ja päivittänyt lähtötiedot. 
 
BEATA –seminaari pidetty lokakuussa, jossa ajankohtaista liikennesektorista, tehty mm. neljän maan 
selvitys rekkojen levähdyspaikoista.  
 
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee lausunnoille alkuvuodesta. Norja ja Ruotsi ovat 
yleensä lausuneet tästä, mutta miten nyt on epäselvää. Pohjoiskalotin neuvoston kokouksessa tätä käy-
tiin läpi ja siellä on kiinnostusta lausua virallisella lausuntokierroksella.   
 
Timo kertoi olevansa mukana Kolarcticin valmistelussa uutta ohjelmakautta varten. Sähköisesti on pys-
tytty yllättävän hyvin neljän maan välillä viemään asioita läpi. Rajajokikomissioon (SWE-FI) esitetään 
kahta uutta pysyvää asiantuntijaa ympäristöministeriölle työskentelyn avuksi. Sopimuksen sisältöä ja 
ajantasaisuutta on pohdittu. Etäkokoukset jäävät pysyväksi elementiksi. Pohjoiskalotin neuvostoon liit-
tyen: ympäristöneuvoston jäsenyys tulee uuteen tarkasteluun, vetovastuu siirtynee Lapille. 
 
 
Marja kertoi, että katseet ovat olleet kv-vientiä harjoittavissa yrityksissä; tehty yhdessä Business Finlan-
din kanssa ”koronakampausta”. Elvytyspaketit korostuneet, joilla on yhdyspintoja eurooppalaiselle ta-
solle.  
 
On valmistunut myös maahanmuuttajaselvitys, jossa selvitetty mm. työperäisen maahanmuuton tilanne 
sisältäen asenteelliset kysymykset siitä minkälaisen valmiudet on ottaa vastaan ulkomaista työvoimaa ja 
minkä verran sitä on jo käytetty. Kansainvälisiä rekrytointeja tarvitaan, joka edellyttää toimenpiteitä. 
Työvoimapula ja suurhankkeet ovat taustalla.  
 
 
Eija nosti ajankohtaisiksi asioiksi ohjelmatyön valmistelutehtävät ja niihin liittyvät edunvalvontatehtä-
vät. Hän mainitsi kokeneensa Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon ohjelman virtuaaliset tapahtumat 
hyviksi.  
 

 
Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.  

 
2. Kv-työn tilannekuva 

 
Keväällä päätettiin aloittaa kv-työn tilannekuvan luominen käymällä kv-verkostoja strategisella tasolla 
läpi peilaten olemassa oleviin tarpeisiin ja resursseihin. Toukokuussa läpikäynti aloitettiin käymällä läpi 
temaattisten kumppanuuksien tilanne. Nyt Mika esitteli yleistasolla Pohjoiskalotin neuvoston, Barentsin 
Euro-Arktisen neuvoston ja Pohjoisen foorumin tilanteen, jota Raimo tarkentaa seuraavassa kokouk-
sessa. 
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Pohjoiskalotin neuvosto 
 
Suomelle on siirtymässä ympäristöpuolen vetovastuu. Puheenjohtajuus siirtyy Norrbottenilta Lapille 
vuonna 2021. Kokoukset ovat olleet etänä kuluneen vuoden. Tavoite on pitää kevätkokous fyysisesti, 
jossa puheenjohtajuus varsinaisesti vaihtuu. Lapin liitosta Mikalla on aluksi vetovastuu, mutta uuden 
hallituksen aloittaessa toimintansa vetovastuu siirtyy sinne. Puheenjohtajuusohjelmaa on käyty alusta-
vasti läpi. Moni siellä oleva asia on sidottu jo toiminnallisesti ministerineuvoston ohjelman taakse, 
mutta painopisteet ja nostot, jotka tulevat osin meidän agendalta ovat 1) mineraalistrategian laatimi-
nen, joka liittyy IP-alueen teemaohjelmaan (Heino Vasara valmistelussa mukana). Ts. toimialan kehittä-
mistä yli rajojen, joka on tärkeää ajatellen kaivannaisalan kerrannaisvaikutuksia; työvoiman saata-
vuutta ja liikennettä. Pohjoiskalotti -näkökulma on tässä tärkeä. 2) Rajaesteet, jossa tulokulmana koro-
nan tuomat opit siitä, että vapaat rajat ja vapaa liikkuvuus eivät olekaan itsestäänselvyyksiä. Kuntien ja 
toimijoiden näkökulma jää pimentoon. Tarkastellaan siitä näkökulmasta miten alueyhteistyön roolia 
nostetaan poikkeustilanteissa esille; olisiko aluetason toimivaltakysymyksiä tarpeen nostaa esille.  3) 
Investoinnit, Arctic Investment Platform, jossa esiselvitysten pohjalta rakennetaan kansainvälinen Poh-
joiskalottia koskeva rahastomalli, jossa mukana nyt 9 maakuntaa. 4.) Veto- ja pitovoima, joka on laa-
jempi haaste. Mitä voidaan tehdä pohjoisimpien alueiden elinvoiman ja elinkeinojen näkökulmasta 
puhuttaessa mm. työvoimasta.   
 
Paula Mikkola käy keskustelua siitä että neuvosto antaa suosituksen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
kv-ulottuvuudesta.  
 
Barentsin Euro-Arktinen neuvosto BEAC 
 
Valmistelut Suomen pj-kautta varten aloitettu ja Jari Vilen toimii vastaavana virkamiehenä. Tällä het-
kellä puheenjohtajuus on Norjalla. Barentsin alueen yhteistyötä tehdään kahdella tasolla, kansainväli-
sellä ja alueulottuvuudella, josta vastaa Barentsin Euro-Arktinen neuvosto ja komitea (joka valmistelee 
asiat neuvostolle). Norja on kansallisen tason puheenjohtaja ja Västerbotten aluetason. Vaihto tapah-
tuu syksyllä, mutta toistaiseksi ei ole tietoa aluetason puheenjohtajuudesta. Perinteisesti se on ollut 
joku Venäjän alueista. Liikenteen osalta, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä, Suomi-Venäjä akseli on toi-
miva.  
 
Tällä hetkellä kansalliset painopisteet ovat valmistelussa, mutta sisällöistä ei tarkempaa tietoa. Alueta-
solla on neljä painopistettä. Työryhmät ja varsinainen yhteistyö ovat taustalla. Aktiivisin yhteistyö on 
liikennepuolella.  
 
Mika kertoi vielä, että Barentsin urheilu ry fuusioidaan Lapin liikunta ry:een, joka alkaa kehittämään 
toimintaa ja järjestää esim. kisoja. OKM:n kanssa on katsottu, että Lappi on tähän paras kotipesä. Lai-
tetaan paukkuja liikuntayhteistyön kehittämiseen.  
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Pohjoinen foorumi 
 
Kyseessä on sirkumpolaarinen alueiden välinen yhteistyö.  Viimeisen viidentoista vuoden aikana foo-
rumi on passivoitunut ja siitä on irronnut monia jäseniä. Nyt mukana ovat Venäjän arktisen alueen 
aluehallinnot, eteläkoreasta pohjoisin alue, Hokkaido ja Alaska.  Me liityimme kolme vuotta sitten ta-
kaisin Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden vuoksi. Pohjoisella foorumilla on tarkkaili-
jajäsenyys arktisessa neuvostossa. Olimme aktiivisia ja pyrimme uudistamaan strategian – aika radi-
kaalistikin tuomalla siihen joustavuutta, teemalähtöisyyttä ja virtuaalisuutta, jotta sitä olisi helpompi 
kehittää. Venäläiset eivät tähän suostuneet, tekivät sen itse, eikä siitä tullut meidän mielestämme 
hyvä.  Vetäydyimme tauolle, emmekä osallistuneet strategiaprosessiin. Meitä pyydettiin sitten pu-
heenjohtajiksi ja siis toimeenpanemaan strategiaa. Totesimme, ettemme ole valmiita tähän ja palai-
simme kahden vuoden kuluttua. Haasteena on erityisesti Kanadan pohjoisten territorioiden ja Ruotsin 
ja Norjan alueiden poissalo.  
 
Nyt puheenjohtajana on Nenetsin aluehallinto. Pohjoisen foorumin yleiskokous on kerran vuodessa ja 
aluekoordinaattoreiden verkosto kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa ja valmistelee toimeen-
panosuunnitelmat. Seuraavaan kokoukseen otetaan jatkopäivitys tästä Raimolta. Teemat ovat Jääme-
ren liikenne, Koillisväylä, ympäristö, veto- ja pitovoima, alueiden väliset suhteet oman valtion keskus-
hallintoon, koska kollektiivisesti ollaan sitä mieltä, että pohjoisen asioihin on haasteellista saada.  
  
 
Suomen arktisen strategian tilanteen osalta Mika kertoi, että kirjoittamistyötä on jatkettu, mutta tä-
mänhetkisestä tilanteesta ei ole tietoa. Aiempi versio sisälsi yleistasoisia, kummallisella näkökulmalla 
kirjoitettuja painopisteitä. Sovittiin, että lausuttavaa versiota käsitellään sitten yhdessä tässä poru-
kassa.  
 
 

3. Lapin aluekehittämisen kansainvälistymisen ekosysteemin toiminta vuonna 2021 
 

Kaarina kertoi kokemuksestaan Kv-ekosysteemin keskitason, eli Kv-yhteistyöryhmän toiminnasta. 
Ryhmä sisältää Arctic Smartness –klusteritoimijoiden ja rahoittajien lisäksi myös muita aluekehittämi-
sen kansainvälistymiseen liittyvä toimijoita ja kuntaedustusta.  Kaarina esitti, että nyt neljä kertaa vuo-
dessa kokoontuva laaja kv-yhteistyöryhmä kokoontuisi vuosittain kaksi kertaa ja pienempi, Arctic 
Smartness –klusteritoimijoista ja rahoittajista koostuva ryhmä kokoontuisi niin ikään kaksi kertaa. Näin 
eri toimijaryhmät saavat paremmin vastinetta käyttämälleen kokousajalle tapaamisten agendojen ol-
lessa paremmin räätälöityjä tilaisuuksien osallistujille. Arctic Smartness -klusteritoimijat tarvitsevat eri-
laista tietoa kuin koko laaja kv-yhteistyöryhmä. 
 
Kansainvälistymisen johtoryhmä päätti esityksen mukaisesti. Kv-yhteistyöryhmän ja Arctic Smartness 
välietappien aikataulut vuonna 2021 ovat: Arctic Smartness välietappi 4.3, Kv yhteistyöryhmä 10.6, 
Arctic Smartness –välietappi 2.9 ja kv-yhteistyöryhmä 9.12.  

 
4. Saapuneet yhteistyöpyynnöt  

 
Sitoutuminen Social economy S3 temaattisen kumppanuuden Technical Assistance Facility (TAF) hake-
mukseen. Kv-johtoryhmän jäsenet hyväksyivät sitoutumisen ad hoc -tilanteita varten perustetun 
Whatsapp –ryhmän välityksellä.  
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Lapille on saapunut kutsu liittyä älykkään erikoistumisen temaattiseen kumppanuuteen Berry+:aan. 
Päätettiin, että Kaarina selvittää ensin elinkeinoelämään ja toimijakentän kiinnostuksen ennen kuin 
edetään.  
 

 
5. Vuosikellon päivittäminen (liite). 

 
Todettiin, että vuosikello päivittyy. Tiedoksi.  
 

6. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut.  

 
7. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään 19.2 klo 12-14.00. Kaarina haarukoi siitä seuraavan kokousajan Doodlella 
reilun kuukauden päähän edellisestä. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.  
 


