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1. Saapuneet yhteistyöpyynnöt ja tukikirjeet 

ClusSport -konsortion Sport temaattisen kumppanuuden Memorandum Of Understanding 
 
Liikunta-ala yksi Lapin S3 temaattisista kumppanuuksista ja Lappi johtaa sitä yhdessä Hollannin kanssa. 

Kumppanuuden yhteistyö on myös nostettu hyväksi esimerkiksi komission puolelta, mutta on muistettava, 

että kyseessä on sisällöllisesti pieni asia verrattuna esim. matkailuun. Kumppanuudessa voidaan tunnistaa 

kolme eri näkökulmaa:  1) On Interreg Europe -hanke Inno4Sport, joka auttaa yhteistyön rakentamisessa ja 

alueellisessa yhteistyön muodostamisessa. Tavoitteena koko hommassa on kehittää liikunta-alan yritys-

toimintaa. Kaikissa temaattisissa kumppanuuksissa on aluetason yhteistyön vahvistaminen ja Clusport työ 

näkyy Lapissa Arctic Sport verkostotyön puitteissa tehtävässä työssä (Lapissa oli toukokuussa urheiluseura-

päivät, myöhemmin kenties kv-painotteinen tapahtuma) 2. Eurooppatason yhteistyö, jossa on lähdetty 

rakentamaan Sport Innovation Hub -ajattelua, perustuen kumppaneiden erikoisuuksiin (meillä talviurheilu). 

Tässä kumppanuudessa, kuten kaikissa temaattisissa kumppanuuksissa, tavoitteena on hakea yhteisiä nos-

toja, joiden puitteissa alueet vievät asioita eteenpäin. Tämän puitteissa on jätetty jo Innosup Horisontti-

hanke, joka on tehty yhdessä matkailun kanssa Lapin amk vetoisesti. Hausta saadaan ensimmäisen vaiheen 

tiedot kesäkuun lopussa. Voi hyvinkin olla, että ehdotus ei mene vielä läpi, koska siinä on ensimmäistä ker-

taa lanseerattu palveluinnovaatiot kärkenä ts. teknologia tukemassa palvelua eikä toisinpäin. Hollanti on 
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tässä mukana, josta onkin muodostunut Lapille tietynlainen aisapari erityisesti toisiaan täydentävä osaami-

sen näkökulmasta (complementary competences). Yhteistyössä on syntynyt myös iso joukko Erasmus+ -

hankkeita. 

 

Komissio haluaa aloittaa viimeisen vaiheen liikunnan temaattisessa kumppanuudessa, tarkoittaessa sitä 

kuinka yhteisistä asioista päästään investointialoitteeseen -> 

Tulevalle ohjelmakaudelle kaavailtu Komponentti 5 = kuinka tuetaan alueiden välistä investointien kehit-

tymistä ja rakentumista.  Arctic Investment Platformissa on vähän sitä ajatusta tänne pohjoiseen, mutta 

Komponentti 5 on EU tasolle.  

 

Ensimmäisten alueiden tulee laittaa esitykset sisälle (MoU = Memorandum of Understanding eli ”olemme 

yhteisellä asialla”) toukokuun loppuun mennessä. Tässä MoU:ssa on mukana Hollanti, Valencia, Trentinon 

– haluamme kaikki tukea kunkin alueen liikunta-alan innovation hub:ien edelleen kehittymistä. Alueet ha-

luavat, että em. tunnistettaisiin mahdollisina investointipilottikohteina komission lähtiessä viemään pro-

sessia eteenpäin. MoU:ssa viedään siis eteenpäin tahtotilaa olla vahva ja tuemme Lapin innovation hub:n 

rakentamista. Lapin amk on tähän sitoutunut siihen, että he maksavat European Sport City toimintaan liit-

tyvän kustannuksen.  

 

Käytännössä meillä tämä yhteistyö tarkoittaa Ounasvaaran kokonaisuuden kehittämistä edelleen innovaa-

tiokeskittymänä. Liikunta-alan living lab (innovaatiokeskittymä) on ollut myös ClusSport ajattelussa alusta 

alkaen (2v. sitten) keskiössä ja tavoitteena, että Oukku tunnistettaisiin yhtenä eurooppalaisista liikunta-

alan living lab:na.  Lapin amk ja Santa Sport on ollut mukana alusta alkaen ja on sitoutunut yhteistyöhön.  

 

Tähän mennessä alueellinen työ on ollut painopisteenä ja se on keskittynyt siihen, että on lähdetty kokoa-

maan liikunnan parissa toimivia järjestöjä, yhdistyksiä ja eri toimijoita entistä vahvemmin toimimaan yh-

teen ja hakemaan yhteisiä tavoitteita. On myös lisätty elinkeinotoiminnan näkökulman tuomista, mikä tuo 

aluetalouteen vaikutuksia.   

 

Eurooppalaisella tasolla Rovaniemen hakeutuminen eurooppalaiseen urheilukaupunkiverkostoon tukisi 

innovaatio hub logiikkaa; tulevaisuudessa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää suoria rahoituksia Oukun in-

vestointeihin.  
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Suunnitelmallisuus: mitä perustoiminta on, miten Santa Sportilla olevaa osaamista voidaan kytkeä parem-

min Lapin elinkeinoelämään, tulisiko uusia palveluinnovaatioita suhteessa matkailuun? Uusia yrityksiä sitä 

kautta? Meidän tarjoama iso juttu ja uusi tulokulma on tulla palvelu, eikä teknologia edellä, teknologia voi 

olla palvelevaa – mutta homma saattaa meilläkin mennä myös esim. suksien kehittämiseen.  

 

Arctic Sport verkosto on nähtävissä myös arcticsmartness.eu -sivulla 

https://arcticsmartness.eu/arcticsport/ 

 

Tätä alueellista työtä tehdään siis ClusSport kumppanuuden puitteissa ja vastaavaa tehdään muissa kump-

panuusmaissa. Liikunnan parissa tehty työ on hyvä esimerkki siitä mikä on temaattisten kumppanuuksien 

ydin: me älykkään erikoistumisen vetämisestä ja toimeenpanosta alueella vastuussa olevat olemme yhteis-

työn käynnistäjinä ja alueet tekevät keskenään hyvän tahdon sopimukset (MoU) siitä, että haluamme tukea 

tätä asiaa yhdessä. Meidän tehtävämme on huolehtia myös siitä, että kuinka asiat tuodaan alueelle. ClusS-

sport yhteistyö tulisi olla myös tietynlainen ’pipeline’ sille kuinka uusia aloitteita tulee ja kuinka me kannus-

tamme toimijoitamme menemään eteenpäin.  

 

 
 
 
 

https://arcticsmartness.eu/arcticsport/


 
4 / 8 

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

                           96101 Rovaniemi                  www.lapinliitto.fi 
 

Kuva on tehty yhteistyössä Lapin liikunnan, Lapin amkin, Santa Sportin ja Lapin liiton kanssa. Kuvassa on 

hahmotettu Lapin liikunta-alan ekosysteemi. Ytimessä on ikään kuin Innovation Hub Rovaniemen näkökul-

ma: johdetaan osaamisen vahvistamista, yhteistyötä, elinvoimaa ja asioita jotka linkittyvät terveellisiin 

elämäntapoihin ja uusia innovaatioita. Mukana on eri toimijoita. Lippuja tulee lisätä (mm. hyppyrimäki, 

lentopallo). 

 

Lapissa matkailu on tässä vahvasti mukana, koska tuottaa matkailuun sisältöä. Näkökulmana on ollut myös 

se, että moni matkailualan yrittäjät ovat käytännössä liikunta-alan asiantuntijoita, joissa heidän tulee kehit-

tyä – palvelulaadun kehittäminen. 

 

Lappset Oy linkittää (on linkittänyt) partnereita yhteen ja onkin voimakkaasti yrityksenä yhteistyön taustal-

la mukana.  

 

Liiton sisällöllisen kehittämisen fokus voisi olla uusissa nousevissa aloissa, kuten tässä liikunnassa. 

 

Mika kutsuu toimijat koolle 23.8 maakunnan liikunta-alan strategisen tason tilannekuvan läpikäymiseksi ja 

yhteisten näkemysten kehittämiseksi. 

 

Päätettiin, että MoU allekirjoitetaan.  

 

Kesäkuun kv-joryssa käydään läpi tarkemmin mitä temaattiset kumppanuudet tarkoittaa. 

 

2. Aluekehittämisen kv-työn vuosikello ja alustavan työnjaon sopiminen (liite) 

 

Käytiin läpi tiedossa olevat tulevat tapahtumat ja tehtiin niihin liittyvää työnjakoa. 

Sustainable develpoment goals – osana Kestävä Eurooppa 2030 ohjelmaa ja toimenpidesuunnitelmaa. 

Kristiina on kutsuttu mukaan asiantuntijaryhmään, joka katsoo mitä kestävä kehitys tarkoittaa älykkäässä 

erikoistumisessa. Miten kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät ja otetaan huomioon älykkäässä erikoistu-

misessa.  Komissio maksaa Kristiinan osallistumiskulut. Lapista on pyydetty tähän näkökulmaa ja kerto-

maan miten se meillä on huomioituna. Lapissa kestävä kehitys on otettu huomioon jo 2013 julkaistussa 

Arktisen erikoistumisen ohjelmassa. Lapissa on menossa laajempi kestävän kehityksen pohdinta, joten sikä-

likin komission osoittama suunta sopii meille hyvin. Kestävä kehityksen tavoitteet tulee olemaan tärkeitä 
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kaikilla aloilla ml. klusterikehittäminen. Nyt kun näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita määritellään 

eurooppalaiseen kontekstiin (nyt kehitysyhteistyöhön sopivat) ja ne laitetaan yhteiseen mittapuuhun, meil-

le on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että harva-asutus ja arktisuus tulee näkyviin – meidän kestävän kehityk-

sen indikaattorit ovat erilaisia kuin Etelä-Euroopassa. Meidän tulee pohtia kuinka tuomme kestävän kehi-

tyksen tavoitteet liiketoiminnan ja elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta esiin. Kuinka turvaamme kes-

tävä taloudellinen kehityksen suhteessa kokonaisuuteen? 

 

Kristiina on menossa paneeliin keskustelemaan miten kestävä kehitys ja älykäs erikoistuminen meillä tar-

koittaa – olemme nostaneet esille Arktisen teollisuus- ja kiertotalousklusterin, jonka lähtökohtana kestä-

vyyskriteerit (ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen ja kulttuurinen varsinkin jos ajatellaan esim. kai-

vannaisteollisuuden sosiaalisen toimiluvan –> eli meillä kestävyyden näkökulmat jo huomioitu, mutta mei-

dän tulee nyt dokumentoida ne.  

 

Isossa kuvassa tämä liittyy EU:n ilmastopolitiikkaan ja siihen, että aluekehittäminen ja koheesiopolitiikka 

vahvemmin tukisivat näitä ilmastotavoitteita laajasti kestävän kehityksen tulokulmista.  

Mihin tällä konkreettisesti pyritään vaikuttamaan peilatessa tätä tuleviin EU:n politiikkaohjelmiin?  

 tulevalla ohjelmakaudella älykäs erikoistuminen on keskiössä, sen on tuoneet esille pääosasto alu-

eet, kasvu, tutkimus ja innovaatiot ja tutkimus ja koulutus. Näitä tukee ympäristö, ja energia + maa-

talouspolitiikka. Tulevien ohjelmien suunnittelussa (Horisontti, Cosme, Erasmus) on selkeästi yhdis-

tävänä tekijänä älykäs erikoistuminen. Tämä siksi, koska näissä tekeminen tapahtuu alueilla, jolloin 

myös kestävän kehityksen yhteisistä eurooppalaisista tavoitteista katsottuna, myös näiden tavoit-

teiden toimeenpano viedään alueille. Käytännön työ tapahtuu alueilla – kuinka alueilla tehdään 

käytännön ratkaisuja näiden asioiden eteenpäinviemiseksi.  Tämä tukee kokonaisideologiaa ”Eu-

rooppa kasvaa alueistaan” ja isot päätökset viedään ruohonjuuritasolla. Nyt on kutsuttu ruohonjuu-

ritaso mukaan tekemään ja miettimään mitä tehty iso päätös käytännössä tarkoittaa. Siinä mielessä 

on tärkeää huomioida kuinka me näemme omat toimemme.  

 voidaan vaikuttaa arktisten alueiden näkökulmien huomioimiseen tulevaan komission kohee-

sio/ilmastopolitiikkaan tai aluekehityspolitiikkaan laajemmin. 

 esimerkkinä bioenergian hyödyntämisestä lämmitykseen ja että harvennushakkuulla voidaan lisätä 

hiilinielua (kolminkertaistuu huolimatta siitä, että harvennushakkuun tuotos käytetään puulämmi-

tykseen). Näiden asioiden esille tuominen on tärkeää – meidän tulee tuottaa selkeää tietoa tästä! 
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Tähän liittyy lokakuussa pidettävä perinteinen alueiden ja kaupunkien viikko (ent. open days) viikko. 

Olemme lupautuneet yhdeksi järjestäjäksi NSPA alueen työpajaan, joka järjestetään yhdessä Skot-

lannin kanssa. Aiheena energia aiheena – meidän case Energiakonttori – kuinka kehitämme paikal-

lista kiertoa ja tehokasta energiakäyttöä ja sen kautta vaikuttamista hiilidioksidipäästöihin – vie-

dään vahvasti viestiä että ”tämä tarkoittaa käytännössä tätä”.  

 Puhuttaessa metsästä ja energiasta meidän tulee olla esillä aktiivisesti – tulee esittää kumoamat-

tomia faktoja – Konkreettisia esimerkkejä on tuotava alueelta, mielipidettämme kyllä kunnioite-

taan. Lukessa tehdään paljon työtä tämän eteen, samoin Metsäverkosto. Näitäkin asioita olisi hyvä 

pohtia yhdessä alueellisen yhteistyön puitteissa.  Työtä politiikkaohjelmiin vaikuttamiseksi tulee 

tehdä usealla tasolla, tämä on sitä ruohonjuuritasoa.  

 Käydään jatkossa kestävän kehityksen teemasta tarkempaa keskustelua. Tässä asiassa on oltava he-

reillä. Mervi Nikander on ollut Kristiinan kanssa tässä työssä mukana.  

 

Ehdotus järjestää yhdessä komission ja European Cluster Collaboration Platform ym. kanssa klusterikon-

ferenssi Lapissa syksy 2019. Kyseessä olisi virallinen klusteritapahtuma ja samalla yritysten match making. 

Päätettiin siirtää tämä optio keväälle 2020. Taustalla myös se, että olemme saaneet palautetta, että 

teemme hyvää työtä alueella, mutta eurooppalaisessa klusterikuvioissa olemme vielä no show. 

Meidän tulee myös kouluttautua klusterijohtamiseen.  

 

3. Kv-työn tilannekuvan päivittäminen (liite) 

Käytiin läpi kv-työn tilannekuva liitteen mukaisen kv-verkostolistauksen pohjalta.  

Tilannekuva päivittyy työn edetessä. Temaattiset kumppanuudet käsitellään kesäkuun kokouksessa.  

Jatkossa meidän tulee miettiä onko portfolio järkevä Lapin kannalta? Kaarina pohtii parempaa visuaalista 

esittämismuotoa esim. verkostokartan muotoon. Tarkoitus saada tilannekuvakartasta työkalu, jolla voidaan 

nähdä istuuko uudet aloitteet kokonaisuuteen ja kv-strategian valintoihin ja miltä yhteistyöverkostomaail-

mamme ylipäänsä näyttää.    

 

- NSPA -foorumissa nousseet ajatukset verkoston jatkotyöskentelystä ml. Arctic Investment Platform  

Kaarina kertoi NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) foorumin uutiset verkoston jatkotyöskentelymal-

lien pohdinnasta, joka pääpirteissään sisälsi ajatuksen tiiviimmästä yhteistyöstä muustakin kuin yhteisen 

edunvalvonnan (EU:n suuntaan) näkökulmasta. 
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4. Muut asiat  

-  Lapin Älykkään erikoistumisen vertaisarviointi ”Skills on policy makers” keskeinen anti 

Kaarina ja Päivi kävivät komission S3 Platformin vertaisarvioinnissa aiheesta Skills on policy makers, eli mitä 

taitoja älykkään erikoistumisen avaintoimijat tarvitsevat älykkään erikoistumisen prosessin eri vaiheissa. 

Kaarina kertoi sieltä terveiset ja totesi, että sieltä saatuja oppeja on alettu prosessoimaan mm. viestinnän 

rooli nousee. Asia on kokonaisuudessaan sellainen, joka olisi hyvä käsitellä ja pohtia Maakunnan yhteistyö-

ryhmän sihteeristössä. Asia on liiton ja Elyn yhteinen. Älykäs erikoistumisen on ohjelmallisen kehittämisen 

strateginen pohja ja sen seuranta ja arviointi tulisi kuulua sihteeristölle ja sitä kautta osallistaa MYR.  

 

-  Terveiset Regions in Industrial Transition – Komission sisäisestä paneelikeskustelusta 8.5.2019 

 (Älykäs erikoistuminen tulevaisuudessa, klustereiden ja temaattisten kumppanuuksien rooli tulevaisuu-

dessa) 

- Kolme teesiä:  

1. ) Älykäs erikoistuminen nousee koheesiopolitiikan keskiöön, joka on myös rahanjaon keskiössä. Alueille 

tulee siis olla päivitetty älykkään erikoistumisen strategia ja niitä pitää myös seurata luoden pohjaa tuleval-

le ohjelmakaudelle.  

2. ) Klusteroituminen on se työkalu millä ohjataan älykkään erikoistumisen toimeenpanoa.  

3.) Alueiden välisten yhteistyön pohjana on temaattiset kumppanuudet. 

Tulevat rahoitusohjelmat: horisonttiohjelmassa ja Erasmus+:ssa on lähdetty pilotoimaan: kun asiat liittyy 

selkeästi alueisiin ja aluestrategioihin, niin älykäs erikoistuminen on pohjana rahojen jaolle.  

 

Lapin kansainvälistyvä älykäs erikoistuminen vastaa hyvin tähän, samoin ELMO IP-alueella.  

Älykkäässä erikoistumisessa keskiössä on alueet ja siellä sisällä localisation –näkökulma = kuinka kunnat ja 

kaupungit ovat mukana älykkään erikoistumisen toimeenpanossa ja alueen ekosysteemissä, kuinka ne ovat 

aktiviisia klustereissa (smart cities and digitalisation konferenssi kesäkuun alussa). Kaikki siis liittyy toisiinsa 

– ytimessä älykäs erikoistuminen ja kaikki mitä viedään eteenpäin viedään sen kautta.  

Lappi on edelläkävijä kaikessa osittain siksi, että meitä on niin vähän, jolloin asioita on helpompi lähteä 

viemään eteenpäin. Tarkoittaa sitä, että painimme eri haasteiden kanssa kuin monet muut alueet.   
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- Klusterit viemässä älykästä erikoistumista eteenpäin -Arctic Smartness klusterit ja niiden johtaminen 

osana Kv-ekosysteemiä ja S3 toimeenpanoa Lapissa  -  Miten Arctic Smartness klusteri/ekosysteemi -

työtä orkestroidaan jatkossa, jotta olemme tulevaisuudessakin etujoukoissa? 

- Tuemme toimijoita viemään asioita eteenpäin Arctic Smartness toiminnan puitteissa, mutta koska 

johdamme kokonaisuuttaa, meidän on myös keskusteltava tietyistä asioista yhdessä.  

- Kristiina esitti, että meidän tulee kouluttautua eurooppalaisessa klusteriosaamisessa, kenties yhtei-

nen ESR –hanke syksylle, klusterijohtamisen koulutusmoduuli? Tätä pidettiin hyvänä ideana.  

- Miten ekosysteemiä klustereiden näkökulmasta koordinoidaan? Tämän tulisi olla tämän pöydän 

agenda. Asiasta alettiin keskustella jo Brysselissä Arctic Smartness Goes Brussels –tapahtumassa, 

jossa lanseerattiin ajatus Lab of Laplandista. 18.6 Lapin käristyksessä voitaisiin jatkaa keskustelua 

siitä -> Miten ekosysteemi ja klusterityö/miten koordinointi- ja vetovastuu hoidetaan jatkossa? 

Aiemmin sitä on vedetty hankkeilla. Yhteinen toiminnallinen rakenne tarvitaan – jokaisella on kui-

tenkin perustehtävä. 


