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Kristiina Jokelainen, Lapin liitto 
Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 
 
 
1. Yhteistyöpyynnöt 

Tor-Arne Bellika, Smart Construction Cluster, Alta; Initiatives with  the goal to establish better collabora-

tion between Lapland/Oulu regions the new regions/counties of Nordland, Troms and Finnmark. 

 

1) Lappland and Troms & Finmark- coordination of S3-RIS and promotion of cluster to cluster collab over 

the border. 

”I have  followed region of Lappland work with the European Cluster Excellence initiative and  Your pionee-

ring use of ESCA Cluster benchmarking for capacity building for Your cluster initiatives.  We have done simi-

lar work in Northern Norway- some of this is described in the attached paper developed in collab with Gerd 

Meier zu Köcker. In this work I represent  Innovation Performance AS. This is   a company located in Alta 

certified by ESCA as bronze, silver and gold benchmarking experts. WE also do cluster management consul-

ting/management for hire and Smart Construction Cluster Alta is one of our clients. 
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In this respect the work we did with the Troms and Finnmark region uncovered that the S3 RIS pilots we did 

was weak on transregional collab with neighbouring regions.  (S3 stresstest benchmark result)” 

 

Kristiinalla on asiasta seuraavalla viikolla puhelinneuvottelu. Meillä asia liittyy teollisuus ja kiertotalousklus-

teriin ja maaseutuklusterin energiapuoleen. Kokonaisuus tukee NSPA –yhteistyötä. Tarkoituksena on sy-

ventää klusterimuotoista yhteistyötä tällä tasolla jossain vaiheessa. Odotettavaa on, että jossain vai-

heessa tulee esitys, että alueen toimijat tekisivät Interreg Pohjoinen –hakemuksen. Todettiin, että kuu-

lostaa järkevältä.  

 

Mika huomautti sivuhuomautuksena, että muotoiluklusteriinkin voisi saada potkua pohjoismaiselta tasolta. 

Olemme yksin niin pieniä, vailla kriittistä massaa. Pre-selvitys muotoilun osalta. Arctic think thankin alkupe-

räisen idean uudelleen muotoilu pohjoismaiselle tasolle. Muotoiluporukat olivat pitäneet tätä hyvänä 

ideana.   

 

2) A Nordic Supercluster/Multinode cluster in AEC and IT with global ambitions and its heart in the Arc-

tic. 

”There is a long term ongoing collaboration related to the Arctic Europe initiative.  City of Altas collaborati-

on with  its twin city,  Oulu, on this. A core in this is an initiative related to digitization of the construction 

industry and a long term effort to create a Nordic multinode cluster development effort building multiple  IT 

for AEC and AEC regional cluster nodes. Currently the old North Finnish Construction Cluster initiative in 

Oulu has changed name to Smart Construction Cluster North Finland; Alta Has Smart Construction Cluster 

Alta and there are similar efforts in Luleå and Tromsø. Much of this work is driven by the cluster initiatives 

and the joint INTERREG Nord project "Digi-AEC-Digitalisation as a driving force» . City of Rovaniemi is one 

of 15 cities in the Artic participating in this project.” 

 

Supercluster –termi on komission lanseeraama. Tässä benchmarkataan kanadalaista superklusterimallia. 

Meillä liittyy kiertotalousasiaan laajemmin. Norjalaiset ovat mukana ECEI:ssä (European Cluster Initiative ), 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/excellence_en
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missä me olemme seurantajäsenenä. ECEI-työssä on meneillään klusterimerkkijärjestelmän uudistaminen 

ja on nähtävissä, että merkkien kautta akreditoidaan klustereita ja niiden kautta lähdetään etsimään vah-

voja kärkiklustereita, jotka pystyvät viemään Euroopalle tärkeitä asioita eteenpäin. Superklusteriryhmiä 

lähdetään keräämään ja ’League of clusters’ -ajattelua edistämään. On noussut ajatus, että lähdemme 

sparraamaan Poikelan Karia ensi vuoden klusterikisaan. Käytännössä se tarkoittaa, että Kiertotalouden 

klusterista tulisi superklusteri, josta löytyy paras Eurooppalainen osaaminen liittyen teollisten kiertota-

louden hallitsemiseen. Tarkoittaa eurooppatason nominointia ja kokous on marraskuussa 2020 Saksas-

sa. Tämä aika toimii tavoitteen asetteluna klusterin kehittämiselle.  

 

Kiertotalousklusteria on alansa huippu, mutta sitä ei ole vielä sen kummemmin tunnustettu. Liittyy edelli-

sen kokouksen asiaan klusterikonferenssin järjestämistä match making -tilaisuuksineen – se voitaisiin jär-

jestää Kemissä kiertotaloustematiikan ympärille. Pyritään saamaan yhteistä volyymia asian taustalle. 

 

Mitä tulee Lapin klusteritoiminnan kehittämiseen, Kristiina muistutti, että vaikka olemmekin täyttäneet 

komission ”check listin” älykkään erikoistumisen governance-mallin toteuttamisesta, meidän tulee ylläpitää 

ja viedä sitä eteenpäin. Jatkossa panostetaan entistä voimakkaammin älykkääseen erikoistumiseen, mo-

derniin klusteritoimintaan ja temaattisiin kumppanuuksiin, jotka luovat rajat- ja alueiden välisiä yhteis-

työklustereita. Alueellinen kehittäminen tapahtuu klusteroitumisen kautta. Jokainen alue luo omaa malli-

aan modernista klusteritoiminnasta ja sen olemme omalta osaltamme tehneet. Meidän klusteritoiminta on 

hyvin ekosysteemityyppistä. Klusterit ovat siis työkalu, jota jokainen alue käyttää itselle parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Maaseutuklusterissa paikallisesti tehty työ on hyvä esimerkki - siinä on rakennettu niin elin-

tarvike- kuin energiapuoltakin.  
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Päivi kertoi Interreg -ohjelman komission Boarder orientation paperista, jossa esitetään mm. että alueilla 

tulisi olla strateginen näkökulma yhteistyöhön. Kenties em. paperi laittaa vauhtia nihkeän alun saaneeseen 

ehdotukseen tehdä Ruotsin, Suomen ja Norjan kesken älykkään erikoistumisen strategia. Yhteisen älykkään 

erikoistumisen strategian tekemisestä keskusteltiin myös keväällä NSPA foorumissa.  

 

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

Käydään läpi tiedossa olevat tulevat tapahtumat ja tehdään niihin liittyvää työnjakoa.  

 

Keskustellaan tarkemmin mm. EREK International Conference - September 25/26 Brussels: 

Liittyy kiertotalousasiaan, jossa meillä puheenvuoropyyntö. Kari Poikela ja Kristiina menevät tilaisuuteen ja 

lanseeraavat klusterin. Komission ”resurssitehokkuusporukan” vetämä.  

 

3. Kv-työn tilannekuvan päivittäminen (liite) 

Käydään kv-työn tilannekuva läpi liitteen mukaisen kv-verkostolistauksen pohjalta erityisesti Lapin 

S3 temaattisten kumppanuuksien osalta. Kristiina kertoo myös temaattisten kumppanuuksien tarkoitukses-

ta ja niiden tulevaisuuden näkymistä.  

 

Temaattiset kumppanuudet (Kristiinan ppt-esitys liitteenä) 

Temaattiset kumppanuudet liittyvät älykkään erikoistumisen konseptin toteuttamiseen, jonka yksi tär-

keä tavoite on synergiatoiminta alueiden välillä. Pelkän toiminnan lisäksi tavoitteena on käyttää EU:n eri 

rahoituslähteitä synergisesti ja toiminnassa vaaditaan kansainvälisiä kumppanuuksia. Tätä varten komis-

sio lanseerasi Energia -temaattisen alustan (platform) v. 2015 ja Elinkeinojen modernisaatio -alustan (in-

dustrial modernisation, joka tarkoittaa muutakin kuin teollisuutta, paremminkin elinkeinoja) ja Agrifood -

alustan v. 2016. Komission Joint research center (JRC) tukee ja koordinoi toimintaa keskitetysti. Heillä on 
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mm. nimetty henkilöt koordinoimaan kutakin alustaa. JRC myös ylläpitää Smart Specialisation Platform -

sivustoa, josta löytyvät myös em. temaattiset alustat https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-

platforms. Alustat ovat rakentuneet siten, että komissio on laittanut haun auki: vähintään kolmen alueen 

tuli yhdessä esittää tematiikka. Elinkeinojen uudistuminen ja Agrifood perustuivat Vanguard -aloitteseen, 

jossa nykyisin on n. 40 eurooppalaista aluetta mukana. Vanguard -aloite sai alkunsa pahiten rakennemuu-

toksesta kärsivien alueiden tahtotilasta viedä viestiään eteenpäin toimenpiteiden tarpeellisuudesta (Suo-

mesta Pirkanmaa mukana). Vanguard -aloitteesta muodostui ensimmäiset temaattiset kumppanuudet 

(mm. advanced manufacturing, textile, industry 4 SMEs, Bioeconomy yms.). Kumppanuuksissa on keskeis-

tä se, että ne edustavat kunkin kumppanialueen älykästä erikoistumista eli tematiikka on priorisoitu 

alueella. Kumppanuuden tullessa komission hyväksymäksi (eri pääosastot eri temaattisiin alustoihin) esim. 

pääosasto Kasvussa lähdettiin systemaattisesti viemään prosessia eteenpäin laittamalla hakukuulutus Hori-

sontti –ohjelmaan, jossa he hakivat konsortioita tukipalvelujen tuottamiselle, sparraamaan alueita niiden 

vahvuuksien tunnistamisessa, yhteisten liiketoimintanostojen kehittämisessä ja niihin perustuvien yhteis-

ten hankealoitteiden tuottamisessa (porukka nimeltä ReConfirm). Eli komissio tarjoaa kumppanuuksille 

sparrausapua ja kumppanuuksille on kullekin nimetty asiantuntija. 

 

Elinkeinojen modernisaatio -alustalla ollaan siinä vaiheessa, että siellä on lähdetty nostamaan ensimmäisiä 

investointialoitteita. Edellisessä kv-joryssa kerrotussa Sport kumppanuudessa tehty MoU (Memorandum of 

understanding ”olemme yhteisellä asialla”) on ensimmäinen laatuaan, joka on otettu myös ensimmäisenä 

käsittelyyn komissiossa. Seuraava vaihe on Technical assistent facility (TaF) –tuki. Tämä tarkoittaa käytän-

nössä samaa kuin mitä AIP (Arctic Investment Platform):ssä tehdään. Eli tuen kautta lähdetään tukemaan 

sitä kuinka aihioista voidaan rakentaa investointihankkeita. Mukana on myös Komponentti 5 eli Inter-

regional Investment facility. Kyseessä on 700ME- 1 Mrd € suuruinen, komission johtama ohjelma, joka 

suunnataan temaattisille kumppanuuksien ensimmäisille aloitteille. Kyseessä komission suora EAKR-raha 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms
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(sama kuin ELMO yrityspilotti), jota ei ole notifioitu eli ei kansallista vastinrahaa mukana. Komponentti 5:n 

rahaa on mahdollista hakea Vanguard- ja temaattiset kumppanuudet aloitteet sekä pilottikokeilussa muka-

na olleet (sis. Elinkeinot murroksessa ELMO pilotin). Em. verkostot ovat niitä joita ohjelmasta ensimmäise-

nä tuetaan, niillä halutaan kannustaa alueita, jotka ovat ensimmäisinä lähteneet viemään asioita eteen-

päin.  

 

Temaattisissa kumppanuuksissa alueet tekevät yhteistyösopimuksen, eli käytännössä organisaatiot jotka 

ovat vastuussa alueen kehittämisestä ja älykkään erikoistumisen toimeenpanosta. Yhteistyösopimuksen 

tulee realisoitua alueellisten sidosryhmien välisenä yhteistyönä. 

 

Temaattisiin kumppanuuksiin tulee olemaan paljon korvamerkittyä rahaa mm. viimeisimmässä Horisont-

tiohjelmassa. Meidän tulisi tarkastella tarkemmin tämän tuomia mahdollisuuksia ja paikkoja, joissa korva-

merkintä on. Matkailuporukoiden kanssa tätä on jo aloitettu. 

 

Nyt käydään keskustelua siitä kuinka tulevalla ohjelmakaudella eri ohjelmissa korvamerkataan älykäs eri-

koistuminen, klusteroituminen ja temaattiset kumppanuudet. Klusterit ovat käytännön tekemisen toi-

meenpanijoita. Myös priorisoinnin priorisointeja on tehtävä, koska kaikki ei voi olla älykästä erikoistumista.  

 

Lapista ollaan mukana: 

Liikunnan temaattisessa kumppanuudessa, jota Lappi johtaa Hollannin kanssa, mukana Vallonia Belgiasta, 

Trentino Italiasta, Debrecen Unkarista, Dalarana Ruotsista, Valencia Espanja, Ranskasta vuoristoalue. Isot 

hankkeet lähteneet liikkeelle, kuten edellisessä kokouksessa kerrottiin. Liikunnassa korkeakoulut ja kluste-

rit rakentavat yhteisiä hankkeita. Näiden tulee mennä myös yritystasolle eli yhdessä kehitetään yrityksiä ja 

yritysten yhteistyötä tarpeen mukaan. Itseisarvona ei kuitenkaan ole se, että yritykset lähtisivät tekemään 



 
7 / 11 

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

                           96101 Rovaniemi                  www.lapinliitto.fi 
 

hankkeita vaan enemmin se, että yritykset vahvistuvat yhteistyön kautta ja tulevat kilpailukykyisimmiksi, 

joiden kautta kenties syntyy yhteistä keskustelua. Kokous Pyhällä järjestettävän työpajan jälkeen Rovanie-

mellä viikolla 40. Liikunnan temaattisessa kumppanuudessa tehdään yhteistyötä matkailun kumppanuuden 

kanssa.  

 

Matkailun temaattinen kumppanuus:  

Tulevaisuuskonferenssi tulossa Sloveniassa, jonne suunnitteilla kumppanuuden kokous.  

 

Kaivannaisalueet temaattinen kumppanuus: 

Juuri käynnistymässä oleva kumppanuus, jota Pohjois-Karjala vetää (muita alueita Kainuu, Castile y Leon 

Espanjasta, tulossa Portugalista ja Kreikasta alue, Västerbotten Ruotista, Saxony on todennäköisesti tulossa 

mukaan ja Norrbottenin kanssa käydään keskustelua). Tästä temaattisesta kumppanuudesta voisi hyvinkin 

tulla ”ELMO (Itä – ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa) case”, koska kaikki muut IP-alueet ovat osal-

lisia Etelä-Savoa lukuun ottamatta. Aiheen parissa on tehty työtä Interregin ja Horisontin kautta. 

 

Joensuu Business ja Digipolis tehneet aiheeseen liittyvän yhteisen hakemuksen, joka linkittyy eurooppalai-

siin arvoverkostoihin laajemmin. Distractive industries nousee tärkeäksi asiaksi ja linkittyy aluekehittämi-

seen ja on ollut yksi syy sille miksi olemme lähteneet kaivannaisalue yhteistyötä vetämään.  

 

Advanced materials for batteries temaattinen kumppanuus: 

Lappi on mukana sen vuoksi, että kumppanuuden kuudesta eri komponentista yksi on raaka-

ainesaatavuuden turvaaminen. Pohjois-Pohjanmaa Suomessa vetää Suomi-tiimiä (Gitte Meriläinen ja Ulla 

Lassi). Mukana myös Kainuu ja Pohjois-Savo. Tämä on eurooppatason arvoketju, johon komissio satsaa 

erityisesti.  
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Industry 4 SMEs temaattinen kumppanuus: 

Havannointijäsenenä. Interreg Europe hanke ”tulevaisuuden teollisuus pk-yrityksille” saanut rahoituksen, 

jossa Lappi mukana.  

 

Bioenergia temaattinen kumppanuus (Energia alustalla): 

Lappi vetää.  Interreg Europe – hanke Approve (Eero Purontaus) työkaluna, jossa alueellinen sidosryhmä-

työskentelyon tiivistä. Bioenergia-alustalla ei ole vastaavaa ohjausmekanismia kuin Elinkeinojen moderni-

saatiossa ja Agrifoodissa, joten yhteistyön tilanne on vähän aaltoileva.  

 

Energia-asian merkitys nousee, joten kumppanuuteen on saatava hyviä nostoja. Meillä on hienoja käytän-

teitä, esim. energiakonttori, joita meidän tuleekin näyttää esimerkkinä. Näihin liittyy myös julkiset hankin-

nat –mallit mitä kehitetty Sodankylän johdolla.   

 

Kestävä rakentaminen (Sustainable buildings) temaattinen kumppanuus: 

Tytti Ahoranta Digipoliksesta hoitaa Lapin osuutta hyvin nimenomaan puurakentamisen näkökulmasta. 

Hyvä kumppanuus, jonka kautta saatu tärkeitä viestejä eteenpäin. 

 

Agrifood: 

On ollut puheissa lähteä hakemaan kahta kumppanuutta:  

Customer involvement – lähiruoka-ajattelu liittyen julkisiin hankintoihin - julkinen sektori asiakkaana ja vai-

kuttamassa ruokatuotannon kehittymiseen. Myös matkailu liityy meillä elintarvikepuolen kehittymiseen. 

Tanja ja Johanna esittää näkökulman ja tehdään kumppanuuspyyntö. Hakeeko Lapin liitto vai ELY-keskus? 

Pääasia kuitenkin, että asia on yhdessä sovittu. 
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Nutritional ingredients – terveellisiä ruoka-aineita mm. ruokakäsittelyn keinoin, mutta myös uusia ruoka-

aineita. Meillä kaikki luonnosta lähtevä, metsänantimet mm. Arctic Warriorsin tuotteet ja Luken tuottama 

faktatieto taustalla. Tämä voisi olla väylä tuoda puhtaat luonnosta tulevat elintarvikkeet framille ja samalla 

osoittaa muidenkin kuin viljellystä maataloudesta saatavien ruoka-aineiden arvo. Voi olla myös pohjana 

keskustelulle metsämarjanviljelystä. Nämä olisivat pieniä nyansseja valtavissa kumppanuuksissa. Mutta 

sisältää paljon potentiaaleja. 

 

Temaattiset kumppanuudet ovat ne minkä pohjalta asioita viedään eteenpäin ja luovat pohjan komissi-

on edistämälle alueiden väliselle yhteistyölle. Alueet erikoistuvat ja erilaistuvat, mutta kumppanuuksissa 

on täydentävät yhteistyömallit. Kumppanuuksien arvo rahoituksen lisäksi on uuden oppiminen.  

 

Lapissa Arctic Smart Growth (ASG) hankkeen yhtenä tehtävänä on tukea alueen osallistumista temaattisiin 

verkostoihin. Kaikki kumppanuuksiin liittyvät tekemiset linkittyvät olemassa oleviin klustereihin ja toiminta 

on klustereiden sisällä. Liikunta-ala tuli mukaan mustana hevosena ja siinä matkailu on voimakkaasti mu-

kana – samoin kehittämisympäristöt –klusteri Ounasvaaran kampus edellä. Kumppanuuksien tulee tuottaa 

alueelle lisäarvoa, mukana oleminen ei ole riittävä syy.  

  

On pohdittava mihin toimenpiteisiin tarvitsemme lisärahoitusta olemassa olevien lisäksi. Kansainvälinen 

työ vaatii myös matkustusvalmiutta ja se vaatii rahaa. Kv-strategiassa tiekartta näyttämässä suuntaa. Myös 

rahoitusten integrointi tulisi yhdessä miettiä (esim. Business Finlandin rahoitus). 
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4. Muut asiat  

"Sustainale Development Goals (SDGs) for S3". YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista ollaan muotoilemas-

sa indikaattoreita älykkään erikoistumisen seurantaan ja siihen ollaan hakemassa pilotointialueita.  

 

Nyt ollaan tekemässä eurooppalaista mittaristoa ja meidän on huolehdittava siitä, että siellä tulee näky-

viin pohjoiset erityispiirteet. Esim. mitkä ovat kestäviä energiaratkaisuja, miten linkittyy pk-sektorini kilpai-

lukyvyn kasvattamiseen. Me olemme ottaneet älykkään erikoistumisen strategiaan kestävän kehityksen 

kolme ulottuvuutta ja määritelleet sen, mitä se meille tarkoittaa. Teollinen kiertotalous ja sen klusteri pe-

rustuu siihen kuinka mahdollisimman tehokkaasti käytetään olemassa olevia resursseja. 

 

Esim. Saxony poiminut 8 tavoitetta, jotka nousevat erityisen tärkeiksi heidän alueen kaivannaistoiminnan 

kehittämisessä. Pitää siis linjata mitkä ovat meille tärkeitä tavoitteita ja mistä syistä. Ennen kaikkea tär-

keää on tuoda esiin miten tavoitteet vahvistavat ja ovat mahdollisuus meidän elinkeinoille. Esim. mitä 

tarkoittaa matkailussa ja mitä mahdollisuuksia se tuo. Aluetasolla tulee ”vastata” kaikkiin 17:sta tavoittee-

seen tai vähintään tulee perustella jos jokin ei koske meitä.  

 

Kokonaisuus hahmottuu älykkään erikoistumisen, klusteroitumisen ja temaattisten kumppanuuksien 

ympärille, joiden läpileikkaavina indikaattoreina toimivat kestävän kehityksen tavoitteet. Meidän tulee 

dokumentoida jo tehty, ehkä vielä näkymätön työ seuraavan askeleen ottamiseksi, mm. public-private 

investoinnit esim. energiatehokkuuteen liittyvät, mitä muuta tehdään ja suunnitellaan nyt esim. Sodanky-

lässä, kaivoksista lähtevän lämmön hyödyntäminen (geothermo) yms. Meidän on tärkeää tehdä nämä asiat 
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näkyväksi ja viestiä niistä. Mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin ja älykkään erikoistumisen arviointiin 

ja seurantaan: kerrotaan tarinoita, hyviä caseja vrt lukuihin.  

 


