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Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 
Kimmo Heikka, Digipolis (kohtaan 2. asti) 
Kari Poikela, Digipolis (kohtaan 2. asti) 

1. Tilannekatsaus Kiertotalouskeskus/Arktinen teollisuus ja kiertotalousklusteri – Kimmo Heikka ja
Kari Poikela

Kimmo kertoi aluksi Digipoliksesta ja sen roolista Lapin kehittämisessä.

Digipolis on osa Kemin kaupungin konsernia, mutta on pitänyt toimintapohjanaan vähintään koko
Lappia. Yhtiöllä on keskittynyt vain muutaman teeman kehittämiseen. Teollisuuteen liittyvä kehit-
tämisohjelma aloitettiin v. 2004. Painopisteenä teollisuuden sivuvirroista alettiin puhua v. 2012 lo-
pussa ja kiertotaloustermi tuli ohjelmaan v. 2014.

Yhtiö toimii elinkeinoelämälähtöisesti asiakasyritystensä lähtökohdista. Näin ollen operointi on jopa
globaalia, mikä edellyttää samaa otetta myös kehittämisyhtiöltä. ”Kehittäjän mindset onkin oltava
riittävän lähellä kuin kehitettävällä kohteella” – pätee koko Lapin kehittämiseen. Kehittäminen vaa-
tii pitkäjänteistä paikallista ohjelmatyötä.

Digipoliksessa uskotaan, että keskittymällä alueelle tärkeisiin tematiikkoihin aluerajat ylittävällä ke-
hittämisotteella saavutetaan paikallisestikin tuloksia enemmän kuin toimimalla pelkästään oman
alueen sisällä.

Näistä kehittämisen organisoitumisen lähtökohdista on ollut mahdollista luoda teollisuusklusterin
kehittämismalli, jonka taustalla on myös luonnollinen klusteri. Klusterissa mukana olevat yritykset
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eivät tiedosta kehittävänsä klusteria, vaan kehittävät omaa liiketoimintaansa myös ryhmässä lä-
himpien yhteistyökumppaniensa kautta.    

Digipoliksen kehittämisen ydin on ollut useamman vuoden ajan teollisuuden kiertotalous, jonka 
ympärille on perustettu Bio- ja kiertotalouskeskus, jota Kari johtaa.  

Kehittämistoiminnan volyymia ei nykykehittämismekanismeilla voida kasvattaa. Maakunnallisia 
hankkeita ei voida tehdä paria kolmea enemmän ohjelmakaudessa. Maakunnallisissa hankkeiden 
sisällössä tulee ottaa paljon eri tarpeita huomioon, mikä edellyttää paljon kompromisseja. Riittävän 
iso volyymi hankkeessa mahdollistaa erilaiset sisällöt.  

Yhtiöllä on kansainvälistymispaine. ASP –hankkeella kansainvälistä kyvykkyyttä lähdettiin kehittä-
mään yhdessä lappilaisten toimijoiden kanssa. Työtä jatkettiin ASE -hankkeessa. 
Jossain vaiheessa oli puhetta perustaa Lappiin kv-hankkeiden osaajaryhmä, jonka kotipesä olisi kor-
keakoulut ja josta palvelua voisi ostaa.  

Kari kertoi Bio- ja kiertotalouskeskuksen nykytilanteesta 

Kierto- ja biotalouskeskus v. 2012 lähtien – sen näkemys vaikuttaa laajemmalle kuin teolliseen kier-
totalouteen ja on tuonut yrityksen näkökulmasta vastuullisuuden, kestävyyden sekä ympäristöasi-
oiden laajemman kehityksen heidän framille. Kestävä kehitys (ja kestävyystyökalu) parantaa teolli-
suus- ja kaivostoimijoiden imagoa ja brändi houkuttelee uusia toimijoita. Nämä seikat vaikuttavat 
suoraan yritysten kilpailukykyyn ja alueen kehittämiseen houkuttelemalla menestyviä yrityksiä. 
Kiinnostusta Bio- ja kiertotalouskeskusta kohtaan on runsaasti suurteollisuusyrityksistä lähtien, 
mutta on tapauskohtaista pystytäänkö tarpeisiin ja pyyntöihin vastaamaan.  

Bio- ja kiertotalouskeskukseen saapuvat yrityscaset ovat erittäin vaativia, mikä vaatisi joustavaa re-
surssia. Yksi iso tulos tässä vaiheessa on Lapin amkin aktivointi mukaan – he tarjoavat kaikille opis-
kelijoille kiertotalousosaamista, mikä on tärkeää uusien osaajien saamisen näkökulmasta.  

Välitön toiminta viranomaisten kanssa saa osakseen positiivista ihmettelyä kv-kentillä, mutta vielä 
olisi tiivistämisen varaa. Kiertotalouskeskus hyödyntää aktiivisesti ELYn ympäristöpuolen asiantunti-
joita kiertotalousasioissa, mutta systematisointi ja resursointi olisi paikallaan. Dedikoitu teollisen 
kiertotalouden resurssi ELYyn olisi tarpeen.  

Ajatusta ”Lappi EU:n tai koko maailman koelaboratoriona” tulisi viedä eteenpäin jatkamalla pilot-
tialuemahdollisuutta. On ollut tapauksia jossa on nähtävillä yrityksen liiketoimintamallin kääntymi-
nen toisinpäin – asiat, jotka ovat aikaisemmin olleet ympäristöhaasteita, ovat tällä hetkellä potenti-
aalisia tuotteita. Etukenossa asioiden tekeminen avaisi meille isoja mahdollisuuksia.  

Teollisuusalakohtaisia kehittämisohjelmia tulisi käynnistää, jossa vetureina ovat suuryritykset pk-
yritykset vanavedessä.  

Yritys- ja sidosryhmäverkosto siis kehittyy ja käytössä on malli, joka on luotu Arktinen teollisuus ja 
kiertotalousklusterissa, mutta kuitenkin tapauskohtaisesti ja ytimessä teollinen kiertotalous.  
Kiertotalouskeskuksessa ollaan resurssikapeikossa ja lokakuun lopussa loppuu Sitran hanke.  
Nyt jatkuvassa mietinnässä on tuleva toiminta- ja resursointimalli.  
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Hankeyhteistyöpyyntöjä tulee runsaasti, joiden etenemisen estää omarahoitus tai resursseja ei ole 
edes lähteä valmisteluun mukaan. Digipolis on mukana kahdessa Innosup –hakemuksessa toisella 
kierroksella ja yhdessä komission aloitteessa.  

Bio- ja kiertotalouskeskuksessa tehdään Euroopan edelläkävijäprosesseja – teollisuuden kiertota-
louden haasteet on kartoitettu, kehitetty kestävyystyökalu SAT (Sustainability Assesment Tool)-
prosesseineen ja lukuineen ja Bio- ja kiertotalouskeskus on jo itsessään edelläkävijäprosessi. 
Kansainvälinen kiinnostus on suurta (mm. Arktinen neuvosto, OECD).  

Bio- ja kiertotalouskeskuksella on myös selkeä kansallinen tunnistettavuus Sitran hankkeen myötä 
ja Sitralla on myös vahva halu olla jatkossa kehittämässä teollisen kiertotalouden kehittämistoimin-
taa. Vastaavanlaista rahoituspakettia ei kuitenkaan ole tulossa. 

Konkreettinen tulos on myös, että nyt 10% ELYn investointirahoituksesta on osoitettu kiertotalou-
teen. Kaikki rahoitetut caset ovat Digipoliksen ”kätilöimiä”.  

Arktisen teollisuus ja kiertotalousklusterin vetäminen on osittain painolasti sen tuoman lisätyön 
vuoksi – toiveissa on että pitkäjänteinen kehittäminen muuttaa sen resurssien tuottajaksi ja mah-
dollistajaksi. Mutta Digipolis suhtautuu klusteriin yhä positiivisesti, joka tekee tarinallaan vaikutuk-
sen.  

Mahdollisuuksia valtakunnallisesti ja EU:n laajuisesti siis on paljon, mutta toimintamalli pitäisi saada 
kuntoon resurssikapeikonkin ratkaisemiseksi.  

Avattiin keskustelu 

Mika pohti, että Bio- ja kiertotalouskeskukselle kansallisen statuksen saaminen voisi tuoda 
ministeriön puolelta myös resursseja ELYn puolelle toimintaa tukemaan. 

Digipoliksen näkökulmasta paras vaihtoehto olisi saada TEMiltä suora rahoitus ja kansallisen Bio- ja 
kiertotalouskeskuksen status, jo-ka toimisi jo sellaisenaan ’pelimerkkinä.’ Haussa on kestävä 
toimintatapa, mikä merkitsee sitä, että Meri-Lapissa ja Lapissa ollaan vahvempia kuin muualla, jotta 
meidän oma sosiaalinen toimilupa säi-lyy. Toiminnassa vähintään puolet rahasta pitäisi tulla Lapin 
kehittämiseen ja toinen puoli muuhun.  

Mika esitti kysymyksen eurooppatasosta rahoitusmielessä, laboratorioajattelusta ja pilottialueen 
jatkologiikasta. 

Kimmo ja Kari kertoivat, että konsultti on selvittämässä europpatasoisia rahoituksia ja näkyvissä 
onkin kohtuullisen helposti saavutettavissa olevia rahoituksia hyvien toimintamallien levittämiseen. 
Tässä on kuitenkin muistettava, että pelkkien hyvien käytänteiden jakaminen muille ei riitä, vaan 
vähintäänkin tulisi samalla myydä lappilaisten vientiyritysten ratkaisuja. Yhtä tärkeää kuin raha, on 
se mitä sillä voi tehdä. Pätee myös paikallisesti EAKR problematiikkaan. 

Konsulttiyritys N-ABLE kartoittaa Bio- ja kiertotalouskeskukselle sateervarjorahoitusmallia työn jat-
kamiseksi. Konsulttiyritys etsii myös yritysten pilotteihin ja investointeihin kiertotalouden piirissä 
rahoituksia tapauskohtaisesti.   
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Kimmo pohti vielä, että jotta Lapin eri kunnat ottavat Lapin muut Arctic Smartness klusterit omik-
seen, yritysrajapinta olisi oltava vahva ja todennettavissa esim. yrityslistoilla ja yritysrajapinnassa 
toimimisella. Tällä saa kunnissa toimintamandaatin.  

2. EU S3/klusteripolitiikka nyt ja seuraavat askeleet (Kristiina Jokelainen)

Edelliseen asiaan viitaten Lappi voisi olla kestävyyden koelaboratiorio myös klusterityötä ajatellen. 
Klusterityö on haastavaa ja sitä ja sen johtamista tulisi resursoida.

Ensimmäisenä tasona iso kuva: Komission toimesta syyskuussa kokoontuu EU-tason klusterityö-
ryhmätyöskentely, jossa mukana myös TEMin edustaja. Suomessa ei ole kansallista klusteripolitiik-
kaa ja olemme luoneet siitä esimerkkiä Lapissa ja nyt IP-alue lähtee mukaan. Kansallisen ryhmän 
rinnalle tulee asiantuntijatyöryhmä, joka toimii sparrarina.

Lappi on ollut mukana klustereiden ’merkkihommassa’, josta ensi vuoden alusta lähtien on tulossa 
akreditointijärjestelmä eli miten klusterit kehittyvät ja tuottavat lisäarvoa yrityksille. Vuoden alusta 
European cluster label association ohjaa toimintaa komission alaisuudessa ja komission rahoituk-
sessa suositellaan, että klusterimaisen mallin kautta lähdetään tukemaan yrityksiä. Perusteena on 
se, että yritykset jotka ovat mukana klustereissa kasvavat ja kansainvälistyvät 35% nopeammin kuin 
muut yritykset EU-tasolla. Tätä asiaa ohjataan myös kansallisen tason huomioitavaksi.

Lappi on kutsuttuna mukana ainoana suomalaisena toimijana tämän järjestelmän kehittämisessä. 
TEMistä mukana siis henkilö komission klusterityöryhmässä ja meidän tulee aloittaa kommunikointi 
tämän henkilön kanssa ja vaihtaa tietoa. Ollessamme mukana tässä kuviossa, meidän tulisi voida 
hyödyntää sitä Bio- ja kiertotalouskeskuksen kansallisen statuksen saamiseen sen ollessa Lapin pi-
lotticase.

Toinen taso jota ollaan vahvistamassa entisestään, on ohjaavat mekanismit kuten European cluster 
collaboration platform. Se on foorumi eurooppalaisella klusterityölle ja jonka kautta tiedotetaan ja 
rakennetaan match making -tapahtumia. Foorumi on päivittymässä ja Kristiina on mukana ohjaus-
ryhmässä.

Kolmantena tasona rahoitusasiat, eli kuinka systemaattisemmin ohjataan rahoitusta klusteroitumi-
seen – kaikki komission ohjaama rahoitus yrityskehittämiseen ohjataan klusterityöskentelyn kautta.

Älykäs erikoistuminen alueilla tapahtuu klusterityöskentelyn kautta, joihin eri alueilla on omanlai-
sensa ratkaisut. Keskiössä kuitenkin kaikenlaisissa klustereissa yritysten hyötyminen toiminnasta. 
Klusterit nähdään työkaluina kehittää alueellista yhteistyötä, alueiden välistä yhteistyötä ja arvoket-
juja. Tähän liittyy myös temaattiset kumppanuudet, johon on tulossa iso rahoituskomponentti. Di-
gipolis hyvin mukana näissä kumppanuuksissa mm. Innosup –hakemusten kautta.

Meillä ekosysteemi –sana kuvaa paremmin sitä miten klusterimme toimivat. EU:ssa kuitenkin käyte-
tään sanaa klusteri ja sitä mekin käytämme siellä. Puhutaan kuitenkin yrityskentän yhteistyöstä. 
Alueella viestinnällisesti ei mennä klusteri vaan hyöty edellä. Tietyt termit, kuten klusteri ja älykäs 
erikoistuminen, tulee yrityksille esiin esimerkkien kautta.
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Kestävyyskriteerit katsotaan jatkossa olevan kaiken ytimessä - klusterit, aluekehitys - kaiken tulee 
olla kestävää. 

Digipoliksen kestävyystyökalu ja business caset – kuinka osamme hyödyntää niitä viestinnällisestikin 
(dokumentointi, viestintä, brändäys). Konkreettiset esimerkit ovat aina vaikuttavia! Kättä pidempää 
olisi hyvä olla. Pitäisikö rahoittajan vaatia hankkeisiin isompia viestintäresursseja, joista materiaalia 
voisi sitten saada? 

Klusteroitumisen tulisi tuottaa lisäarvoa, mutta se vaatii resursointia. Samalla podemme osaajapu-
laa. Komissiossa satsataankin paljon klusteroitumisen pääperiaatteen eli klusterjohtamisen ammat-
titaidon kasvattamiseen, eli siihen miten pystyt paremmin palvelemaan yrityksiä yrittäjyyden ja bu-
sineksen kehittämisessä. Samalla klusteriorganisaatiota tulee osata johtaa ja siihen on oltava re-
surssit. Nyt olemme siinä vaiheessa, että resurssipohjan lisääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
keskittyä ydintoimintaan.  

Avattiin keskustelu. 

Kimmo huomautti, että yrityskontaktointi tapahtuu pääasiassa kasvokkain, mitä tekee kuntien elin-
keinoihmiset. Jos klusteroitumisesta ollaan tekemässä maakunnallista toiminnallista yrittäjyysele-
menttiä, kuntien elinkeinoihmiset on saatava mukaan. Lapin liiton uudessa kv-hankkeessa tämä on-
kin keskeinen elementti.  

European cluster collaboration platformin kautta autetaan ja tuetaan alueita klustereiden kehittä-
misessä mm. supercluster collaboration agreement sopimus Kanadan kanssa, jossa lähtökohtana on 
varmistaa eurooppalaisten ja kanadalaisten yritysten ja klustereiden välistä yhteistyötä, johon on 
parhaillaan rahoitushaku aukeamassa – yhdeksi teemaksi on komission puolelta kysytty kiertota-
loutta.  

Arctic Smartness klusteritkin vaativat eteenpäin viemistä ja uudistumista. 

Kari pohti, että Arktinen teollisuus ja kiertotalousklusterin merkin nostaminen kultaiseksi voisi olla 
nyt järjestelmän uusimisen alussa helpompaa kuin sitten kun prosessi on jo vakiintunut.  

ELMO -yhteistyön kautta on ajateltu lähteä IP-alueena mukaan merkkijärjestelmään. Kansallisesti 
tulee huolehtia, että saamme näkemyksemme esiin EU-tasolle TEMin henkilön kautta. Meidän pitää 
kannustaa ja osallistua niihin eurooppalaisiin tapahtumiin myös tässä näkökulmassa. Konkreettinen 
case on maaliskuussa 2020 komission kanssa järjestettävä iso eurooppalainen klusteritapahtuma 
Lapissa. Tuomme sen tilaisuuden kautta esiin:  
- mitä klusteroituminen tarkoittaa meillä
- mikä on kuntien ja kaupunkien rooli klusteritoiminnan kehittämisessä
- mitkä ovat parhaat käytäntömme – missä olemme huippuja klusteritoiminnan kehittämisessä

(yhteistyömalli, joka on teollisuuden kiertotalouden ympärillä – meidän tulee tukea lippulai-
vaamme jolloin muutkin hyötyvät, maaseutuklusteri täysin erilaisena toimintamallina pääsi
isoja askeleita eteenpäin teollisuus- ja kiertotalousklusterin imussa).

- määritellään tavoitteet oman alueellisen ekosysteemin vahvistamiseksi ja tavoitellaan omien
kehittämiskohteiden tunnistamista.
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Meidän tulisi yhdistää komission tarjoamat match making tilaisuudet ja niiden mahdollisuudet, 
hyödyntää paremmin tukijärjestelmiä ja yhdistää ne ELYn ja Business Finlandin toimintaan. Euroop-
pa on täynnä hyviä yksittäisten yritysten esimerkkejä näistä asioista. Mutta pitää huomata myös, et-
tä lähteäkseen mukaan tällaiseen organisaatiolla tulee olla riittävän suuri ryhmä taustalla tietyn te-
matiikan kehittämisessä, josta henkilön voisi irrottaa.  Toisaalta tämä juuri on klusteroitumista, 
mutta emme ole päässeet Lapissa sille tasolle, että edes keskusteltaisiimme näistä asioista.  

Mika pohti, että jonkunlainen kattotoimintamalli – yhteinen ponnistus tulisi saada aikaiseksi, koska 
muuten pieninä toimijoina olemme jatkuvasti resurssikapeikossa. Näkökulman aikajänne tulisi olla 
vähintään 5 vuotta. Näkymä tulee olla. Julkinen aloite asiasta olisi varmasti paikallaan. Karin mieles-
tä toimintamallien, organisoitumismallien osalta ja resursoinnin osalta nyt olisi aika tehdä ”us-kon 
hyppyjä”.  

Mika muistutti, että samalla kun teemme asioita alueellisella tasolla meidän tulee näkyä myös Eu-
rooppalaisella tasolla. Kv-johtoryhmän tulee katsoa asioita tästä näkökulmasta ja pitää klusterit tii-
viisti mukana ja hyödyntää esim. elinkeinojen edunvalvontaryhmää ja sitouttaa kunnat tiiviisti työ-
hön.  Casena voisi olla kiertotalous ja työtä tehdään Lapin liiton kv-hankkeessa.  

Digipolis esittää TEMmille Pohjois-Pohjanmaan ELYyn teollisuuden kiertotalouden vastuuhenkilöä, 
jolla olisi myös kansallinen rooli. Jaakko piti viestin viemistä hyvänä ajatuksena. Mika ehdotti, että 
ministeriöön voisi viedä hänen ja Jaakon allekirjoittaman tukikirjeen.  

Karia on pyydetty Quebec:iin puhumaan arktisesta kiertotaloudesta. Ennen ensi vuoden WCEFää tu-
lisi olla keskusteltuna tai jo allekirjoitettuna teollisuuden kiertotalouden yhteistyösopimus jonnekin 
päin Kanadaa. Mika lupasi ottaa asian esille myös Kanadan suurlähettilään kanssa FEMin yhteydes-
sä.   

3. Pohjoinen Foorumi -tilannekatsaus ja asemointi (Mika Riipi)

Olimme aiemmin tiiviisti strategiatyössä mukana, mutta nyt ei viimeisen vuoden aikana ei olla mu-
kana juurikaan oltu. Pohjoisella foorumilla on mandatoitu paikka Arktisessa neuvostossa, jota olisi
voinut paremmin hyödyntää Suomen puheenjohtajuuskaudella. Samalla ajatuksena oli päivittää
foorumi toimintamalleiltaan tähän päivään ja mm. avaamalla foorumi kanadalaisille alueille.

Työ jäi siihen, että teimme ison työn strategiapohjan kirjoittamisessa, keskusteluja puheenjohta-
juuden siirtämisestä ja tarjosimme ottavamme puheenjohtajuuden, jonka jälkeen puheenjohtajuus
olisi ollut kiertävä. Tämä ei venäläisille käynyt ja puheenjohtajuus meni Nenetsiaan, joka on tehnyt
strategian meidän pohjalla, mutta venäläisellä twistillä. Nyt on tullut kyselyä puheenjohtajuudesta.

Kristiina on menossa Reykjavikiin ja hän vie sinne viestin, meillä hallitus keskustelee asiasta. Mika
näkee, että koska meidän kv-työn painopisteet ovat nyt muualla kuin sirkumpolaarisessa yhteis-
työssä, ei siihen kannata laittaa nyt paljon energiaa. Kanadan kanssa tehdään sitten erilaista ja kah-
denvälistä yhteistyötä. Venäjäsuhteissa fokus on kv-ohjelmissa ja niiden tulevaisuudessa sekä lä-
hialueyhteistyössä (Murmansk).
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Päivi kommentoi, ettei asia suoranaisesti heijastu ohjelmatyöhön, mutta seurantatyössä sen huo-
maa, ettei tietoa ole. Nyt kun ollaan ratkaisemassa tulevia rahoitusohjelmia ja niiden alueita – olisi 
tärkeää, että meillä olisi vahva kumppani, jonka kanssa ollaan samaa mieltä.  
 
Murmansk -taso – tehdään aloite vielä loppuvuoden aikana ja siellä voisi vaikka lähteä käymään 
(liitto ja ELY).  Sinne päin olisi hyvä näyttää kiinnostus. Mahdollisesti myös Arctic Business forumin 
yhteydessä?  

 
 

4. Vuosikellon päivitys 
 
Päivitettiin vuosikello. 

  
 
 
 
 




