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MUISTIO 
 

LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 
Aika: 19.2.2021 klo 12.00-14.20 
Paikka: Microsoft Teams-kokous 
 
Jäsenet: 
Mika Riipi, Lapin liitto 
Päivi Ekdahl, 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) 
Eeva Erkinjuntti, Lapin liitto (kohdasta 4 eteenpäin). 
 

1. Aluekehittämisen ajankohtaiskatsaus kansainvälisen työn näkökulmasta 
 
Mika: Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajuus siirtyy meille ja tavoitteena on livekokous, joka näyt-
tää sekin haasteelliselta. Matkailun ensi vuoden tilanne näyttää nyt kriittiseltä, mikä on erittäin huoles-
tuttavaa. Työllisyystilanne on polarisoitunut kunnissa esim. matkailuintensiiviset kunnat vs. Metsä Fib-
ren investointi Meri-Lapissa. Kv-työssä perustilanne meidän vinkkelistä on se, että tehdään se mitä 
etäyhteyksin pystytään – mielenkiintoista katsoa miten paine purkautuu sitten kun tilanne paranee – 
henkisesti pitää varautua siihen, että kv-kentällä on sitten säpinää.   

 
Kv-työ linkittyy voimakkaasti myös Lappi-sopimuksen valmisteluun; korkeakoulukonsernin kanssa on 
aloitettu arktisen osaamiskeskittymän teeman pohdintaa ja sen työ on tarkoitus aloittaa kun Lapin lii-
ton uusi yhteysjohtaja aloittaa maaliskuun alkupuolella. Teemalla Mika on ajatellut tulevansa myös 
tähän kv-ekosysteemiin eli Lapin osaamiskärjellä, joka linkittyy vahvasti Lappi-sopimukseen. Keskiöön 
tulee nostaa osaamisen kehittäminen, osaamisen verkostot ja sen toimintamallit maakunnassa. Näihin 
liittyy kv-ulottuvuus vahvasti arktisen kautta, jonne meillä on vahvat verkostot koulutuksen osalta ja 
myös meillä olevat tutkimuslaitokset. Teemaa käydään läpi seuraavan viikon Arctic Smartness vä-
lietapissa. Työtä pohtimaan kootaan työnyrkki, se resursoidaan ja se saatetaan Lappi-sopimukseen 
vahvaksi läpileikkaavaksi teemaksi. Muutoin kv-työtä leimaa rutiinit ja verkostojen ylläpito. 
 
Päivi:  Kansainvälisten ohjelmien valmistelussa tapahtuu ja hyvä niin,  koska sitten kun tilanteet rau-
hoittuu voidaan palata suhteelliseen normaaliin toimintatapaa. Älykkään erikoistumisen verkostot toi-
mivat, joissa Kaarina on aktiivisesti mukana ja myös Päivi aikataulujensa puitteissa. Pikkuhiljaa etäko-
kouksista ja webinaareissa alkaa olla entistä vaikeampi pysyä mukana ja yhteiset teemat vaativat jo 
fyysistä kokoontumista. Kevään aikana, kun ohjelmat valmistuvat, on hyvä pohtia etäpalaverien pitä-
mistä pienemmillä porukoilla komission asiantuntijoiden kanssa, tästä on hyviä kokemuksia.   
 
Jaakko: JTF seuraavan vaiheen toimenpiteet ja tavoitteet tulee toimittaa TEMille 20.3 mennessä. 
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Timo: Virallisissa kokouksissa alkaa olemaan merkkejä etäväsymyksestä – varsinkin tilanteissa joissa 
vaaditaan tulkkia tai on kokonaan uusia ihmisiä mukana, alkaa olla vaikea saada neuvotellun tuntuista 
päätöstä aikaiseksi. Tässä on riskinä etääntyminen ja muuten hyvän kehityksen tyssääminen.  
 
Marja: Samoja havaintoja kuin Timolla; viralliset neuvottelut ovat etänä erityisen hitaita. 
Tekeillä on työperäistä maahanmuuttoa koskeva nykytilaselvitys, jonka tarkoitus olla pohjana maahan-
muuttostrategialle, jonka kärki on työ- ja koulutusperäisessä maahanmuutossa.  
 
Metsä Fibren investointi omalta osaltaan haastaa meitä siihen, miten me oikeasti valmistaudumme 
työvoiman satavuuden turvaamiseen kun tosiasia on se, ettemme pelkällä Lapin työvoimalla selviy-
dytä. TE-toimistossa on mietitty konkreettisia keinoja, että meillä on hyvät edellytykset toimia uudessa 
positiivisessa tilanteessa. ELYssä ollaan mukana myös elvytyssuunnitelmien toimeenpanon valmiste-
lussa, joissa huomattava painopiste on EU-ohjelmissa.  
 
Mika kommentoi tätä, että työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto meidät todellakin haastaa – vast-
ikään julkaistut kunta-alan eläköitymisluvut ovat hurjia, nyt viimeistään kaikkien toimijoiden on herät-
tävä tilanteeseen ja elinkeinoelämän positiiviset uutiset saattavat meidät pulaan. Töitä todellakin riit-
tää tällä puolella! 
 
Tiina: Työperäisen maahantulon teemaa pidetään yllä ja konkreettisia asioita viedään eteenpäin. TE-
toimisto ylläpitää riittävää resurssointia kv-työnvälitykseen ja EURES-tapahtumia suunnitellaan.  Work 
in Lapland IV-tapahtuma suunnitteilla syksyksi. On myös tuntemus siitä, että TE-toimiston on lisättävä 
oppilaitosten kanssa tehtävää yritysten kontaktointia. Näin voidaan yhtä aikaa käsitellä yritysten rekry-
tointi- ja osaamistarpeita ja löytää niihin ratkaisuja.  Myös tieto työperäisen maahantulon tarpeesta 
välittyy. 
 
Myös rekry-live ja Instagram -pohjainen työpaikkojen näkyvyyden edistäminen on agendalla eli luo-
daan työpaikolle ja koulutuksille näkyvyyttä ja tehdään yritysyhteistyötä myös somen kautta; somen 
välineitä työnantajille avaten. Kv-ulottuvus liittyy näihin käytännössä. Myös Arbeta tillsammans -hank-
keen kanssa tehdään yhteistyötä.  
 
Mika kommentoi, että näitä kaikkia toimia Lapissa tarvitaan.  Laajaa kokoavaa politiikkaohjemaa kaiva-
tan kansallisesti. Toinen uudelleen virinnyt teema on kansalliset tuet erit. harvaan asutun alueen työlli-
syyden parantamiseksi esimerkkinä Norjan malli ja verotusratkaisut. Seuraavan vaalikauden aikana 
tämä voisi olla edunajamisen vinkkelistä agendalla ja siinä tulee olla ajoissa liikkeellä – on kansallisia 
kysymyksiä, että pystytään takaamaan osaava työvoima ja turvaamaan julkisia palveluja. 
 
Kaarina: Arcticsmartness.fi päivitytty sivusto on julkaistu. Arctic smartness -hankkeet päivittävät yh-
teistyössä sivustoa tiedon kotipesäksi, johon pian lanseerattavassa Arctic smartness -uutiskirjeen jut-
tuja linkitetään. Mika lupasi kirjoittaa ensimmäiseen uutiskirjeeseen saatesanat. 
 
Arctic Smartness -välietapissa seuraavalla viikolla on esittelyssä mm. osaamiskeskittymän strategia. 
Älykkään erikoistumisen kumppanuuksista suurin osa on nykyisin amkilla ja Arctic Smart Growth -hank-
keen kanssa on pohdittu pitävämme tilaisuus, jossa mm. kirkastetaan kumppanuuksien tavoitteita. 
Mika koki tämän tarpeellisena asiana.  
 
Kaiken kaikkiaan Arctic Smartness -toimijat ovat olleet hyvin mukana kv-aloitteissa ja tästä osin on kiit-
täminen klustereiden läsnäoloa ECCP -alustalla. 
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2. Kv-työn tilannekuva 

 
Vuonna 2020 päätettiin aloittaa Lapin kv-työn tilannekuvan luominen käymällä kv-verkostoja strategi-
sella tasolla läpi peilaten olemassa oleviin tarpeisiin ja resursseihin. Tähän mennessä on käyty läpi älyk-
kään erikoistumisen temaattiset kumppanuudet, Pohjoiskalotin neuvosto, Barentsin Euro-Arktinen 
neuvosto ja Pohjoinen foorumi.  
 
Päivi esitteli Lapin alueellisten kv-rahoitusohjelmien tilanteen ja keskittyi pääosin meille eniten vaikut-
taviin Interreg -ohjelmiin (länsirajan ohjelma) Interreg Auroran ja (ulkorajaohjelma) Kolarctic:in. 
Muista ohjelmista mainittiin lyhyesti mm. seuraavaa: Itämeriohjelma (Interreg B) olisi sellainen, jota 
meidän olisi hyvä tarkastella tarkemmin. NPA joka meille tärkeä ja valmistelu on käynnissä, sisältää 
vielä paljon epävarmuutta Brexitin aiheuttaman rahoituksen epävarmuuden vuoksi. Valmius ohjelman 
käynnistämiselle kuitenkin tarvittaessa on. Interreg C -ohjelmista Interreg Europe on ollut Lapille hyvä 
ohjelma. Se on mahdollistanut älykkään erikoistumisen temaattisten verkostojen toimintaa ja niiden 
verkostojen kehittämisen.  
 
Päivi piti tärkeänä sitä, että kv-johtoryhmä pohtii missä meidän kannattaa olla mukana ja missä halu-
taan olla mukana. Nyt on se hetki kun ohjelmissa määritellään sisältöjä. Mitä paremmin olemme mu-
kana kommentoimassa ja antamassa sisältöjä, sitä paremmin meidän toimijat voivat hakea niistä ra-
hoitusta ja hyötyvät niistä. Sisältöä tuotetaan parhaillaan ja Päivi ollut mukana parhaansa mukaan, 
(Kaarina varajäsenenä) - keskustelu on ollut kartoittavaa joten sen seuraaminen ja päällekatsominen 
on ollut tärkeää.  Nyt alkaa varsinainen sisältöjen kirjoittaminen ja ohjelman poliittisissa tavoitteissa on 
yksi paikka per alue. Päivi kyseli ELYltä halukkuutta/henkilöitä antamaan sisältöjä näihin ryhmiin, kat-
somaan perään ja antamaan asiantuntemusta sisältöihin. Erityisesti ympäristöasioissa. 
 
Aurora ja Kolarctic -ohjelmissa on tavoitteena saada huhti-toukokuulle ohjelma-asiakirjoja valmiiksi, 
mutta aikatauluhaasteita on, sillä lainsäädännöt on vielä kesken. Näihin vaikuttaa mm. nyt lausunnolla 
oleva Suomen arktisen strategian luonnos - sieltä tiedetään mitä Suomi tulee esittämään jolloin asiat 
saadaan molempiin ohjelmiin sisälle. 
 
Interreg Aurorassa on uusi ohjelma-alue kun Interreg Nord ja Botnia Atlantica yhdistyi. Tässä vaiheessa 
luottamus alueiden välillä ei ole kovin hyvä, mikä johtuu varmastikin siitä, etteivät kaikki alueet tunne 
toisiaan vielä hyvin. Aurorassa hallintoviranomainen on Ruotsin Norrbotten kun se aiemmin Botnia At-
lanticassa on ollut Västerbotten. Ohjelmassa on Sapmi -osaohjelma, jonka maantieteellisestä alueesta 
on ollut keskustelua.  
 
Valmistelu on aloitettu viime syksynä ja siinä vetovastuussa on Lappi ja Norrbotten, mutta kaikki alu-
eet osallistuvat valmisteluun työryhmien muodossa, joita on paljon. Keskustelua on käyty paljon, jotta 
on saatu hyvä kuva koko alueesta. Siihen on tehty mm. ulkopuolinen sosioekonominen analyysi. 
 
Poliittiset tavoitteet, jotka ollaan nyt valitsemassa ovat Älykkäämpi Eurooppa (TKI, digitalisaation hyö-
dyt, pk-yritysten kasvu), Vihreämpi ja vähähiilinen Eurooppa (energiatehokkuus, uusiutuva energia, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotalous), Sosiaalisempi Eurooppa (sis. mm. työmarkkinat, 
koulutus, terveydenhuolto, kulttuuri ja matkailu) ja Interregin kohdennettuun Better governance.  
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Yhteiset työmarkkinat eivät tule olemaan erityisenä painpisteenä kuten nyt Interreg Pohjoisessa, 
mutta ne sisältyvät Interregin kohdennettuun tavoitteeseen Better governance, koska ne monesti vaa-
tivat viranomaistyötä. Myös terveys- ja rajaestetyötä voi toteuttaa tässä. Sisältövalmistelu näihin on 
menossa nyt eli aletaan katsoa mitä ohjelmaan kirjoitetaan.  

Kolarctic ohjelmointikomitean kokous oli kuluneella viikolla. Ohjelma-alue sama. Painopisteitä ei ole 
vielä määritelty, mutta Vihreä ja vähähiilinen Eurooppa on pakollinen. Lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa on pudonnut pois, joka onkin luonteeltaan vähän erilainen tavoite. Kansallisesti on puhuttu, 
että valittaisiin vain Vihreän ja vähähiilisen Euroopan ja Sosiaalisempi Eurooppa -tavoitteet. Näiden 
alla pystyy toteuttamaan myös muita tavoitteita, kunhan kohdentuminen olisi em. tavoitteisiin. Mutta 
vielä ei otettu varsinaisesti tätä kantaa.  

Investointihankkeista on keskusteltu ja näissä myös Jaakko ja Timokin ovat olleet jo mukana. Suomi, 
Ruotsi ja Norja ovat sitä mieltä, että ohjelmaan tulisi kirjata, että investointihankkeet sinänsä olisi 
mahdollisia mutta tulisi toteuttaa normaaleitten hakukierrosten kautta (ei LIP:ejä eli ennakkoon pää-
tettyjä infrahankkeita, joita Venäjä haluaa). Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.  

Keskusteltiin mm. ohjelmien valmistelun osallistumispohjan laajentamisesta: 

Päivi tarkensi vielä, että työ vaatii jonkun verran aikaa (2h kokous viikossa ja työstämistä väliajalla). 
Mutta koska valmisteluvastuu on myös Lapissa ja Anna-Mari Auniola on mukana tavoite 4:ssa ja Maiju 
Jolma-Taylor on ohjelmien koordinaattorina mukana - Lapin asiat nousevat jokseenkin esille myös sitä 
kautta.   

Timo toi esille, että painopisteasiat tuntuvat Kolarcticin osalta ainakin hyviltä ja se, että priorisointeja 
tehtäisiin eli homma olisi mahdollisimman kohdennettua. Tämä toisi kenties myös Auroran ja Kolarcti-
cin välille työnjakoa, joka on toivottava suunta.  

Päivi kertoi, että Auroran uuden ohjelma-alueen osalta tulee varmastikin olemaan alussa haasteita, 
koska sidosryhmät ja viranomaiset ovat keskenään osittain toisilleen tuntemattomia, eikä olla päästy 
fyysisesti tapaamaan. Nyt pitäisi pystyä perehtymään toisiin alueisiin mahdollisimman hyvin ja verkot-
taa toimijoita.  

Marja kertoi, että on toimittanut Timon ja Jaakon kautta, jotka ovat olleet valmisteluissa mukana, tee-
moja ohjelmatyöhön. Marja näki, että nykyiset valinnat ovat hyviä ja näitä välineitä tulee hyödyntää 
myös suurhankkeessa. ELYllä on ollut AMKin kanssa keskustelua jossa ovat todenneet, että Älykäs Eu-
rooppa yhtenä teemana on keskeinen ja tärkeä, yhteistyötä esim. AMKin ja Luleån Teknisen yliopiston 
kanssa tulisi rakentaa – benchmarking ja TKI -asioita eteenpäin sitä kautta. Yrityksilläkin on keskeisesti 
tarve tehdä rajat ylittävää yhteistyötä nimenomaan TKI-sektorilla. Marja nostaisi keskeisenä asiana 
myös työvoiman liikkuvuuden – miten helpotetaan rajat ylittävää yhteistyötä. 

Timo ja Marja lupasivat selvitellä asiantuntijoidensa osallistumista ohjelmien sisältöjen tuottamiseen. 

Päivin esitys on muistion liitteenä.  
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3. Lapin kv-työn nostot Lappi-sopimukseen 
 
Kaarina esitteli Lappi-sopimuksen päivittämisprosessin. Lappi-sopimuksen päivittämiseen liittyen kv-
johtoryhmän jäsenet nostivat esiin kukin yhden päällimmäiset asian tulevalle nelivuotiskaudelle kv-
työn näkökulmasta: 
 
Kansainvälisyys tulee nähdä laajasti läpileikkaavana teemana Lappi-sopimuksessa. 
 
Suurin osa meidän toimintaympäristöön vaikuttavista ilmiöistä ovat täysin valtion rajoista riippumatto-
mia. Nämä ilmiöt sisältyvät myös kansallisiin ja EU-tavoitteisiin mm. vihreästä siirtymästä, biodiversi-
teetin säilyttämisestä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Tämä on tunnistettava laajasti koko Lappi-so-
pimuksessa. Myös ratkaisujen tulee olla valtioiden rajoista riippumattomia. 
 
Kansainvälisyys laajasti läpileikkaavana, eikä vain tarkastelua siitä mitä se tarkoittaa esim. yhden elin-
keinon näkökulmasta. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä usealla Lapin toimialalla kuten matkailussa 
(kansainväliset matkailijat ja rajat ylittävät tuotepaketit), Meri-Lapin terästeollisuudessa (Outokum-
puun merkittävät määrät romumetallia ympäri maailmaa), Kemin biojalostamoon tulee puutavaraa 
ulkomailta ja työvoimaa myös rajan yli. Kansainvälisiä liikenneyhteyksiä on toki muuallakin Lapissa. 
Toimialojen kansainvälisyys auttaa meitä myös erottautumaan muista maakunnista. 
 
Myös alueelliset kansainväliset rahoitusohjelmat (Interreg-ohjelmat ja Pohjoinen periferia ja Arktis) on 
otettava tarkasteluun - mikäli niitä halutaan hyödyntää, on niistä sisällöistä, joissa haluamme tehdä 
kansainvälistä yhteistyötä, oltava maininta maakuntaohjelmassa.  
 
Rahoitusten strateginen vivuttaminen on tärkeää – alueellisesta lähialue rajat ylittävään ja sieltä suo-
riin EU-rahoituksiin.  
 
Kansainvälisien osaajien merkitys kasvaa. Yksi yritysten kansainvälistymisen edellytyksistä on saada 
kansainvälisiä osaajia. Alueella olevien kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden potentiaali tulisi saada 
täyteen hyötykäyttöön. 
 
Työelämää tulee lähteä kansainvälistämään yritysten tarpeista ja niiden tarvitsemasta tuesta.  
 
Lappi-sopimuksessa on hahmoteltava minkälaisilla toimenpiteillä toimijat voisivat ylläpitää mahdolli-
simman hyvää tilannekuvaa siitä mitä kv-kentillä on tapahtumassa elinkeinojen strategioissa? Tämä 
auttaa strategisten liikkujen tekemisessä, valinnat perustuisivat kehityskulkuun. 
 
Alkuperäiskansakysymyksessä on ituja monen valtion alueella tapahtuvalle alueelliselle yhteisyydelle. 
Tärkeä tunnistaa. Yhteisiä tavoitteita on, mutta eri lainsäädännöt tekevät niiden tavoitteiden tavoitte-
lemisen mahdottomaksi. Nämä laajemmin rajaesteitä, mikä on hyvä vähintäänkin tunnistaa. 
 
4. Lapin alueellisen ekosysteemin kartoittamistyö 

 
Lapin toimijoiden keskuudessa keskustelu ekosysteemeistä, varsinkin näin Lappi-sopimuksen päivittä-
misen kynnyksellä, on nostanut päätään. Älykäs- ja kansainvälistyvä Lappi-hankkeessa ollaan valmiste-
lemassa kansainvälistymisen ekosysteemin täsmennystyötä nk. ekosysteemiharjoitusta.  
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Esitetiin, että kv-johtoryhmä päättää toimeksiannosta aloittaa maakunnan ekosysteemikeskustelu ja 
kartoittamistyö.  On jo sovittu, että keskustelu avataan 4.3 pidettävässä Arctic Smartness -välietapissa. 
Esitetiin myös, että kv-johtoryhmä linjaa alustavat raamit, joissa Älykäs- ja kansainvälistyvä Lappi -
hankkeen ekosysteemiharjoitus tehdään. Toivotiin kv-johtoryhmältä lisäksi näkemystä asian liittymä-
pinnasta päivitettävässä Lappi-Sopimuksessa. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen projektipääl-
likkö Eeva Erkinjuntti esitteli asian.  
 
Mika kommentoi, että kyseessä oleva ekosysteemi lienee kv-ekosysteemin eri tasojen kuvaus, joka ku-
vaa päätöksentekoprosessia, jolla pyritään ohjaamaan ekosysteemiä. Älykkään erikoistumisen strategi-
assa on linjattu ekosysteemin rakenteet ja teemat, voisiko päätöksentekoprosessi olla se raamitus, jota 
tässä harjoituksessa voitaisiin tarkastella? Erityisesti siitä näkökulmasta, miten kunnat sidotaan parem-
min, miten se sujuisi jouhevasti ja ekosysteemin ohjaus olisi ketterää.   
 
Se, miten ekosysteemi muotoutuu ja mitkä ovat toimijoiden roolit, menee syvemmälle. Hankkeen puit-
teissa tehtävä pitää kuitenkin olla hallittu. 
 
Oikeastaan parempi käsite on ohjauslogiikka – kv-jory keskustelee, pyrkii ylläpitämään tilannekuvaa ja 
sitä kautta ohjaamaan työtä mitä eri toimijat tekee. Jokaisella toimijalla on kuitenkin oma strateginen 
lähestymistapa tähän työhön ja tietysti oman organisaation intressit. Ohjausmielessä tämä voisi olla 
hyvä harjoitus yrittää katsoa miten älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ja varsinainen 
ekosysteemin toiminta ohjautuu ja minkälaisilla prosesseilla, ohjautuuko se kunnolla, miten siinä aset-
tuvat kunnat, jotka ovat vielä ulkokehällä. Team six pack voisi olla harjoituksessa mukana.  
 
Liittymäpinta Lappi-sopimukseen tulee sitä kautta, että älykkäällä erikoistumisella rakennamme kv-
työn kontekstia, eli se on kiinteästi maakuntaohjelman sisällä. Tavoitteita toimintamallin kehittämi-
sestä tai eteenpäinviemisestä on juuri Arctic Smartness -välietapissa aloitettavan keskustelun paikka. 
Jos ja kun maakunnallisen ekosysteemin toimintamallia ja rakennettakin lähdetään rakentamaan esite-
tyllä, uudella tavalla, on myös mielekästä saada sieltä nousevat hyvät polut osaksi Lappi-sopimuksen 
konkreettisia tavoitteita.  
 
Tiina: ekosysteemejä ei voi johtaa. Siinä on järkeä, että löydetään keinoja miten eri toimijat yhdessä 
hahmottaa tilannetta ja suuntaa toimintaansa ja sitä kautta löytyy keskinäistä ohjausta.  
 
Yhteenvetona Mika esitti, että prosessi (ohjaaminen) otetaan Eevan esittämään harjoitukseen tarkas-
teltavaksi ja laajempi ekosysteemin kehittäminen startataan 4.3 ja näitä asioita kannattaa käsitellä 
mahdollisimman laajalla pohjalla, yhteistyöryhmä on työrukkanen tähän.  
 
 
5. New European Bauhaus NEB  

 
New European Bauhaus (NEB) aloitteen kehyksenä on ilmastonmuutos ja Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma. Aloitteen keskiössä on monialainen yhteistyö erityisesti muotoilun, arkkitehtuurin, teknisen 
osaamisen ja koulutuksen sekä tutkimuksen osalta. Aloitteen myötä rahoitetaan viisi pilottihanketta. 
Tällä hetkellä on mahdollista vaikuttaa hakujen teemoihin osallistumalla NEB työhön. Älykäs ja kan-
sainvälistyvä Lappi -hankkeen projektipäällikkö Eeva Erkinjuntti esitteli asian.  
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Kv-johtoryhmä antoi näkemyksensä asian relevanttiudesta Lapille tiivistämällä, että asialle annetaan 
tuki, mutta se miten asia etenee, on pitkälti toimijoista ja verkostoista kiinni. Tämä osana vihreää siir-
tymää sisältää paljon potentiaalia myös Lapissa ehkä juuri arktisen näkökulman kautta katsottuna. 
Lapissa on hienoa muotoiluosaamista, jota on myös rahoitettu paljon, joten hyvää osallistumista voi-
daan odottaakin. 
 

 
6. EU Green Week oheistapahtuma -statuksen hakeminen  

 
EU Green Week järjestetään 3.5- 13.6.2021. Tapahtuman teema on ” Zero Pollution for Healthier peo-
ple and planet”. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden ansiosta Suomi on jo valmiiksi esillä ja Lapilla 
on oiva mahdollisuus ottaa näkyvyydestä osansa. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke on suunnitte-
lemassa Lapin vihreä viikko 2021 tapahtumaa niin alueellisena kuin kansainvälisenä tapahtumana. Vi-
rallista oheistapahtuma statusta esitetään haettavaksi 28.5.2021 järjestettävälle kansainväliselle semi-
naarille. Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti ja tapahtuman suunnitteluun käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan kv-asiantuntijapalvelua. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen projektipäällikkö Eeva 
Erkinjuntti esitteli asian.  
 
Kv-johtoryhmä päätti hyväksyä oheistapahtuma -statuksen hakemisen.  

 
 

 
7. Saapuneet yhteistyöpyynnöt  
 
Tiedoksi:  
 
Social economy S3 temaattisen kumppanuuden Technical Assistance Facility (TAF) hakemus on hyväk-
sytty. Lapin liiton henkilövaihdosten myötä työn organisoiminen maakunnan toimijoiden kesken tulee 
uudelleen pohdintaan.  
 
BERRY+ temaattiseen kumppanuuteen sitoutuminen etenee. Vetovastuussa Lapin amk. Maaseutuklus-
teri (Proagia Lappi) ja Luonnonvarakeskus tukevat. 
 
Lapin Arktinen kestävä matkailuekosysteemi on hakenut COSME-hanketta ”TOURBIT”, josta lisätietoa 
liitteenä. Lapin amk on päähakija, jolle on kirjoitettu tukikirje. Lapin liitto toimii ekosysteemikumppa-
nina. Kirje hankkeen perusteluista esitettiin liitteenä kv-jorylle. 

 
Lapin Arktinen kestävä matkailuekosysteemi on suunnittelemassa hakevansa komission ja European 
Cluster Collaboration:in (ECCP)  tarjoamaa ”Towards Green Transition” Technical Assistance Facility -
asiantuntijatukea. Haun deadline on 5.3.2021. Asiantuntijatuen on klustereiden kautta tarkoitus auttaa 
pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä. 

 
8. Vuosikellon päivittäminen (liite). 
 
Päivitettiin vuosikello. 
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9. Muut asiat 

 
Sovittiin Suomen arktisen strategian luonnoksen lausumisesta, että liitossa Kaarina koordinoi lausun-
non kirjoittamista ja se saatetaan hyvissä ajoin ELYn tietoon. Myös ELY jättää lausunnon. 

 
10. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään 12.4.2021 klo 12-14. 
 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päättyi klo 14.20 


