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MUISTIO 

LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 

Aika: 26.4.2019 KLO 12-14 
Paikka: Lapin liiton neuvotteluhuone Pohjanakka 

Jäsenet: 

Mika Riipi, Lapin liitto 
Päivi Ekdahl, Lapin liitto 
Maiju Hyry, Lapin liitto 
Jaakko Ylinampa, Lapin ELY 
Marja Perälä, Lapin ELY 
Timo Jokelainen, Lapin ELY 

Asiantuntijat: 

Kristiina Jokelainen, Lapin liitto 
Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 

1. Saapuneet yhteistyöpyynnöt ja tukikirjeet

- Mini Urban -hanke ( ks. hankekuvaus muistion taustamateriaalissa edellä). Laura Arpiainen Aalto yliopis-

tosta esitteli hankeaihion ja kumppanuuspyynnöt Skype-yhteydellä. 

Mini Urban -hanketta haetaan rahoitettavasti Interreg Pohjoisesta, ja nyt haussa on suomalaiset partnerit. 

Aiemmin hankevalmisteluhenkilöstö on ollut yhteydessä Muonioon ja Inariin. Todettiin, että hankeaihio on 

hyvä ja erityisesti siitä nähtiin lisäarvoa kunnille. Todettiin, että em. kuntien lisäksi hanke toisi lisäarvoa 

erityisesti myös Itä-Lapin kunnille ja Sodankylälle.  
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Aalto yliopistosta pyydettiin myös Lapin liitto kumppaniksi. Liiton rooli on ajateltu olevan paikallinen asian-

tuntija ja koordinaattori, jotta hankkeessa syntyvät hyödyt saataisiin levitettyä mahdollisimman laajalle. 

Liitolta odotettaisiin yhteyshenkilön säännöllistä osallistumista kokouksiin. Mika näki, että jos liitto sitou-

tuisi kumppaniksi, sen rooli olisi sparrata kuntia ja innostaa mukaan verkottumaan. Lapin liitto tekee kunta-

rajapintaa myös omana työnään, mutta hankkeesta olisi myös mahdollista kattaa palkkakuluja, mikäli liitto 

lähtee hankkeeseen viralliseksi hankekumppaniksi (edellyttänee omarahoitusosuutta, joka selviää myö-

hemmin). Liiton hankkeeseen mukaan lähtemisen ratkaisee se tuleeko liitolle hankkeesta x euroa kustan-

nuksia.  

 

Päätettiin, että Lapin liitosta pyydetään Laura Enbuska-Mäkeä olemaan yhteydessä Itä-Lapin kuntayhty-

mään ja Sodankylän kuntaan ja suosittelemaan vahvasti hankkeeseen mukaan lähtemistä. Laura toimittaa 

Laura Arpiaiseen yhteystiedot Itä-Lappiin ja Sodankylään.  

 

Alliance Lapland-Antofagasta Mining Regions   

Esitys Antafagastan maakunnalta allianssin muodostamisesta Lapin kanssa. Kyseessä on ns. memorandum 

of understanding (MoU). Asia on lähtenyt myös ammattikorkeakoulutasolla eteenpäin, Lapin amk tekee 

koulutuksissa alihankintaa AngloAmericanille, jonka myötä yhteistyötä Chilen kanssa on alettu tehdä. Asia 

tukee OECD kaivannaisyhtteistyötä. Lappi on eurooppalaisessa kaivannaisyhteistyössä johtava alue, jonka 

vuoksi tämä MoU –pyyntö (”olemme yhteisellä asialla”) on esitetty. Ammattikorkeakoulun kaivannaisalan 

kansainvälistymisessä Chile ja sen pari korkeakoulua ovat erittäin tärkeitä partnereita ja myös Arctic Dril-

ling Company tekee sinne yhteistyötä, mitä MoU tukee. Päätettiin, että Kristiina on esityksen tekijään yh-

teydessä viestillä ”mielellämme keskustelemme lisää”.   
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ERIAFF (European Regions for Innovations in Agriculture, Food and Forestry)  -verkoston jäsenyys ja Bio-

energia -temaattisen S3 kumppanuuden vastuun uudistaminen 

 

Pari vuotta sitten verkostoon on lähdetty Lapin liiton nimissä ja toimesta tukemaan maaseutuklusterin työ-

tä, jolloin tuotiin maaseutuasiat eurooppalaiseen S3 Älykkään erikoistumisen yhteistyöhön. Verkoston jä-

senyys tulee uusia kahden vuoden välein. ERIAFF –sivuilla on mm. esitelty Lapin maaseutuklusterin toimin-

taa ja klusteria on käytetty esimerkkinä eri rahoituslähteiden hyödyntämisestä maaseutuasioissa. ERIAFF –

verkosto on tärkein verkosto jolla päästään mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön ja keskusteluun maa-

seudun kehittämisestä. Lapin liitosta Tanja Häyrynen, Johanna Asiala ja Kristiina Jokelainen sekä maaseutu-

klusterin johtaja Johannes Vallivaara ProAgriasta ovat olleet verkoston viestintälistoilla mukana. Aiheeseen 

sisältyy myös puualaan liittyvä yhteistyö. Suomesta Pohjois-Karjala on voimakkaasti verkostossa mukana. 

Mikäli haluamme vahvistaa maaseutuklusterin toimintaa osana eurooppalaista verkostoa, on tässä verkos-

tossa tärkeä pysyä mukana.  

 

Bioenergia -temaattisen S3 kumppanuuden vastuun uudistaminen liittyy samaan tematiikkaan. Myös tässä 

on käsillä kumppanuuden uusiminen (kahden vuoden välein). Lappi on yhdessä espanjalaisen Castile and 

Leonin alueen kanssa vetänyt Energia-platformin alla olevaa bioenergia-kumppanuutta. Meillä tähän liittyy 

energia-asiat (maaseutuklusterin toinen kivijalka) ja mm. Interreg Europe APPROVE- energiahanke on saatu 

näiden kumppanuuksien vetovastuun myötä. Myös tässä kumppanuudessa mukana oleminen mahdollistaa 

pääsyn syvemmälle eurooppalaisiin verkostoihin. Jo nyt olemme olleet tuottamassa sisältöjä (näkökulmia, 

hyviä käytänteitä jne) näissä tematiikoissa ja sitä verkostossa yhä mukana oleminen myös edellyttää.  
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ERIAFF – ja bioenergia -yhteistyö ovat poikineet Lapille esim. Rosewood (European Network of Regions On 

SustainablE WOOD mobilisation, Horizon2020 tutkimusohjelmasta) yhteistyöhankkeen, jossa Luke ja Lapin 

AMK on mukana. Luke-vetoisesti on myös valmisteilla toinen 5-6 ME:n Horisonttihanke. Hanke, jossa Di-

gipolis on mukana, liittyen energiatehokkaaseen rakentamiseen, on päässyt toiselle kierrokselle. ERIAFF-

verkostossa ja Bioenergia -kumppanuudessa mukana oleminen aukaisee meille siis mahdollisuuksia päästä 

Euroopan laajuisesti merkittäviin hankekumppanuuksiin mukaan. Tämä antaa myös hyvän kuvan aluehal-

lintoviranomaisen roolista eurooppalaisessa yhteistyössä - partnerit arvostavat korkeammalle kun aluehal-

lintoviranomainen on asian takana.  

 

Näiden hankkeiden tuloksista on mahdollista kuulla mm. Arctic Smartness välietapissa (seuraavaksi kesä-

kuussa), jossa perinteisesti esitellään älykästä erikoistumista tukevia hankkeita.  

 

ELYltä Timo Jokelainen on aktiivisesti mukana energia-asioissa ympäristönäkökulmasta ja maaseudun ke-

hittäminen on Hannu Linjakummun peukalon alla. Näistä huolimatta tähän asti Lapin liitto on ollut näissä 

kumppanuuksissa allekirjoittajana Älykkään erikoistumisen koordinaattorin roolin vuoksi. Siksi olisikin hie-

noa, että ERIAFF -sitoutumiskirjeessä olisi molempien, liiton ja ELYn allekirjoitus, mikä olisi signaali myös 

meidän maakunnan toimijoille. Asiasta oltiin yhtä mieltä ja sovittiin, että Kristiina tekee esityksen muotoi-

lusta sitoutumiskirjeeseen kirjattavasta lauseesta, jossa tulee ilmi molempien aluekehitysviranomaisen 

antama tuki. 

 

Todettiin, että tematiikat ovat todella tärkeitä Lapille ja päätettiin uusia ERIAFF-verkoston jäsenyys ja uu-

distaa S3 bioenergia –kumppanuuden vastuu.  
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2. Aluekehittämisen kv-työn vuosikello ja alustavan työnjaon sopiminen (ks. erillinen liite) 

Käytiin läpi kv-työn vuosikelloa ja siihen liittyvää työnjakoa. Päivitetty (26.4.2019 päiväyksellä) vuosikello 

on muistion liitteenä. Jatkossa vuosikello käydään läpi jokaisessa kokouksessa. 

 

3. Kv-työn tilannekuvan päivittäminen (ks. erillinen liite) 

Käytiin läpi kv-työn tilannekuvaa, jota Kaarina täydentää ELYltä tulleilla verkostoilla. Taulukko olemassa 

olevista kv-verkostoista vastuuhenkilöineen on muistion liitteenä (26.4.2019 päiväyksellä). Jatkossa kv-työn 

tilannekuva verkostolistauksineen on jokaisessa kokouksessa käsiteltävänä. 

 

Liiton ja ELYn kanssa samoihin teemoihin liittyviä hankkeita vetää myös Lapin amk ja yliopisto ja he ovatkin 

tekemässä vastaavanlaista koontia verkostoistansa. Näitä voisi joskus katsoa yhteen.  

 

Aluekehitystyön tueksi on myös pohdittu selkeä visuaalista karttaa siitä mitä kaikkea ja kuinka paljon 

olemme kustakin rahoituslähteestä eri teemoihin myöntäneet rahoitusta. Pohjana Lappi-Sopimus.  

 

4. Muut mahdolliset päätettävät asiat  

Tiedoksi kv-johtoryhmälle: 

Lapin liiton Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi EAKR-hankehakemus on jätetty rahoitushakuun helmikuun 

lopussa. Nyt rahoittajan kanssa on käyty keskusteluja, joiden pohjalta Mika Riipi ja Maiju Hyry tulevat te-

kemään hakemukseen täydennyksiä ja konkretisointia. Hankkeen keskiöön nostetaan painokkaammin sen 

uutuusarvo, joka on kunnat ja kuntien kv-osaaminen eli eurooppalaisen yhteistyön viitekehyksen ymmär-

täminen. Liiton käymällä kuntakierroksella kuntafokus otettiin erittäin positiivisesti vastaan.  

 

Myös hankkeen viestintätyöpaketin ja ”agentuuritoiminnan” fokus tulee olla kunnissa. Agentuurin työpa-

ketissa tulee olla myös selkeä kuvaus kv-ekosysteemin kehittämisestä tuottamalla siihen sisältöä ”agentuu-
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ritoiminnalla”. On myös selkeästi tuotava esiin, että hankkeen ”agentuuritoiminnalla” haetaan muutakin 

lisäarvoa kuin rahaa, eli osaamista, kumppanuuksia, verkostoja jne.  

 

Hankehakemuksessa tulee myös selkeästi ilmaista yhteys ELMO-toimeenpanohankkeeseen ja avata mei-

dän oman kv-työn kytkös ELMOn toimenpiteisiin. Jatkossa meidän kv-työ ja ELMO -toimenpiteet tulee olla 

tiiviissä yhteistyössä.  

 

Kristiina kertoi, että muissa EU-maissa älykkään erikoistumisen toimenpiteet rahoitetaan teknisellä tuella ja 

muistutti, että ”valmista” ei tule muutamassa vuodessa, minkä vuoksi rahoitus on yhä tarpeellista.  

 

ELMO toimeenpanohanke: teknisiä korjauksia vailla, mutta hanke on rahoituskelpoinen. 

 
 
Kaarina kertoi lyhyesti terveiset kv-yhteistyöryhmän kokouksesta: kuntayhteistyö nousi sielläkin keskus-

teluun, jonka lisäksi keskustelimme viestinnästä. Koettiin, että neljä kertaa vuodessa kokoontuvan kv-

yhteistyöryhmän kokoukset tulevat helposti raskaaksi ja väliajoille toivottiin esim. uutiskirjettä. Kv-joryssä 

oltiin sitä mieltä, että kyseinen viestintäresurssi voisi sisältyä nyt täsmennettävään Älykäs ja kansainvälisty-

vä Lappi -hankehakemukseen.  

 

Kv-johtoryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että Kv-yhteistyöryhmän fasilitointia tulee pohtia jatkoa varten 

– kv-johtoryhmä haluaa antaa ja ilmaista tukensa kv-yhteistyöryhmässä tehtävälle kv-työlle, mutta se ei 

välttämättä edellytä esim. Mikan puheenjohtajuutta em. ryhmässä. Kyse on ennemminkin vastuun jakami-

sesta. 

 

Päätettiin siirtää johdon strategiafoorumille kv-tilannekuvan esittely kesän jälkeen pidettäväksi, koska 

tilannekuvan käsittely on nyt vasta aloitettu ja se päivittyy loppuvuodelle. Kv-tilannekuva tulee olla myös 

kunnolla visualisoituna ennen kuin se esitetään johdon strategiafoorumille. Kaarina viestittää asiasta Han-

na-Leena Pesoselle.  
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Kesäkuun kokoukseen oli suunniteltu päivitystä temaattisista kumppanuuksista. Kristiina kertoi, että 18-

19.6 on tulossa DG Region tilaisuus Älykkään erikoistumisen tulevaisuudesta. Olisi myös tärkeää, että Päivi 

Ekdahl olisi paikalla kokouksessa jossa temaattisia kumppanuuksia käsitellään (on estynyt osallistumaan 

19.6.). Päätettiin siirtää temaattisten kumppanuuksien käsittely kesälomien jälkeen pidettäväksi. Muutet-

tiin myös kesäkuun kv-joryn ajankohtaa 17.6 klo 15 pidettäväksi. Kaarina laittaa kalenterikutsupäivityksen. 
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Kokouksen taustamateriaali: 

Lapin liittoa on pyydetty yhteistyökumppaniksi Mini Urban Interreg Nord –hankkeeseen: 

Asuinympäristön laadulliset tekijät väeltään vähenevissä kunnissa, pitkät välimatkat palveluihin ja julkisen 

liikenteen puuttuminen ovat yhteisiä tekijöitä kaikissa Pohjoismaissa. Alustavasti olemme suunnitelleet 

pienen taajaman keskuksen vahvistamista pilottikohteiden avulla. Hankkeessa on tarkoitus kehittää yhdes-

sä valittuihin pilottikuntiin malli, joka yhdistää erilaisia palveluita uudella tavalla. Lähtökohtana on käyttää 

olemassa olevaa rakennuskantaa esim. vanhoja koulurakennuksia, rautatieasemia jne. asukkaiden kohtaa-

mispaikaksi ja palveluiden tuottajien kiintopisteeksi kunnan alueella. 

Tällaisessa monikäyttöisessä "mini" keskuksessa tiivistyvät palvelut esim. elintarvikekioski, muut paikalliset 

yrittäjät, harrastetoiminta, etäkoulutuspiste sekä digitaalisten ja mobiilien sosiaali- ja terveyspalveluiden 

asiointipiste.  Keskus toimii asukkaiden kanssakäymisen, kulttuuritoiminnan tai vaikka turistineuvonnan 

keskuksena. Palvelut muovautuvat kunkin hankkeeseen valitun kunnan resurssien ja tarpeen mukaan. Pal-

veluita voidaan myös tarjota kuntien rajojen yli, siten että jokainen kunta on vastuussa jostain määrätystä 

palvelusta. 

Yhteisenä keskeisenä teemana ovat myös tasavertaiset ja saavutettavat palvelut saamelaisille. Esim. Ruot-

sin osahankkeessa on tarkoitus tehdä asukaskysely aiheeseen liittyen. Hankkeessa pohjoismaiset toimijat 

oppivat toisiltaan ja tutustuvat toistensa toimintamalleihin muun muassa työpajoissa ja tutustumiskäyntien 

aikana.  Tarkoitus on hankkeen aikana kehittää ja kokeilla ainakin yhdessä kunnassa jokaisessa maassa mi-

ni-keskuksen toimintamallia yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Pitkällä tähtäimellä 

tavoitteena on lisätä kuntien osaamista, asukkaiden osallisuutta ja parantaa edellytyksiä jäädä asumaan 

pienille kunnille. 

Hakuaika 15. huhtikuuta- 28. toukokuuta 2019. Haemme rahoitusta teemaan Tutkimus ja innovaatio. 

Hankkeen rahoitus vastaa 65% kuluista, minkä lisäksi kunta voi saada kansallista vastinrahoitusta. Kunnan 
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omia kuluja (palkat, matkat, tilakulut) voidaan merkitä hankkeeseen omarahoitusosuudeksi, mikäli ne on 

kirjanpidossa eritelty selkeästi hankkeelle. 

 

 


