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MUISTIO 

LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 

Aika: 20.9.2019 KLO 9.00-10.55 
Paikka: Lapin ELY-keskus, kokoustila Ruska 

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 (Skypellä kohtaan 4 asti) 
Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 
Eero Purontaus, Lapin liitto (kohdat 5 ja 6) 

1. Lapin älykkään erikoistumisen toimijoiden sisäinen asemointi -tilaisuus 25.10 klo 8-11

Kv-ekosysteemin keskimmäinen kehä, eli kv-yhteistyöryhmän toiminta tulisi saada kunnolla käyntiin.
Viimeinen kokous neljännesvuosittain pidettäväksi sovituista kokouksista on pitämättä ja se voitaisiin
pitää kv-joryn seuraavan kokousajan puitteissa 25.10 klo 8-11. Tilaisuuden kattoteemana olisi veto- ja
pitovoima ja tässä tilaisuudessa yhdistettäisiin älykkään erikoistumisen toimet selkeämmin em. ko-
konaisuuteen. Tarkoituksena on asemoida koko Lapin älykkään erikoistumisen joukko siten, että
olemme valmiita vastaamaan tulevaisuuden ”S4 maailmaan”. Tilaisuudessa käydään läpi Lapin älyk-
kään erikoistumisen nykytila suhteessa tuleviin kansallisen ja EU-tason toimintaan. Tilaisuus on osal-
listava ja sen suunnittelusta vastaa Lapin liitosta Kaarina, Kristiina, Mervi (Nikander) ja Päivi.

Taustalla on mm. komission viesti siitä, että tulevaisuudessa kaikki yritysten yhteistyön kehittäminen
ja investointien rakentaminen perustuu vahvoihin alueellisiin klustereihin, jotka toimivat sen eteen,
että yrityksien eri osaamiset (yrittäjyysosaaminen l. entrepreneurship, tuotantoon liittyvä osaaminen,
kasvu ja kansainvälistyminen) kasvavat. Monessa maassa on jo meneillään klusterijohtamisen spar-
rausta. Tanskassa ollaan paneutumassa kuntien ja kaupunkien klusterityöskentelyn mukaan ottami-
seen. Lapissa asialle on jo hyvä pohjatyö tehtynä, mutta nyt on aika ottaa seuraava askel. Kuntien
mukaan ottaminen on EU:ssakin nosteessa ja siinä ollaan meillä hyvällä mallilla Lapin liiton uuden
hankkeen puitteissa.
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Mika kertoi, että taustalla olisi hyvä pitää mielessä aiemminkin puhuttu Lab of Lapland –ajattelu. Eli 
että meillä olisi maakunnallinen toimija ekosysteemin ytimessä, joka kokoaisi verkostot ja toimisi 
hankemaailmassa. Korkeakoulukonserni voisi olla luontevin kotipesä. Asia on kunnille poliittisesti 
haastava, mutta meidän tulisi pitää keskustelua yllä.  

Koettiin, että on tärkeää muodostaa yhteinen näkemys asiasta. Maiju muistutti, että sen lisäksi, että 
asemoidutaan siihen mitä EU:sta on tulossa, toiminnan kehykset ja puitteet antavat kv- ja ELMO-
strategiat. Päätettiin pitää em. tilaisuus 25.10 klo 8-11 ja seuraavaan johdon strategiafoorumiin (jou-
lukuulle) samaa asiaa sopivin osin.  

2. Elinkeinot murroksessa ELMO päivitys, erityisesti yrityspilotti

ELMO yrityspilottihaku (high impact action HIA) on auki ja se on herättänyt mukavasti kiinnostusta.
2.10 päättyy haku ja 5-6 voucheria tullaan jakamaan. Arviointitiimi on muodostettu. Itä- ja Pohjois-
Suomi on ensimmäinen pilottialue, joka high impact actionin on laittanut liikkeelle ja meitä seurataan
suurella mielenkiinnolla. Mikäli homma onnistuu, sitä voidaan hyödyntää tulevan rahoituskauden
suunnittelussa – komissio haluaa käytännön esimerkkejä. Joulukuussa on pilottirahoitushankkeiden
kick off.

Kyseessä on siis kokeilu, myös liitolle hallinnollisesti. IP-alueella lähdetään todella vähän mukaan EU-
tason yritysrahoitushakuihin edes niitä kokeilemaan. ELMO yrityspilottihaku on ikään kuin hyvää har-
joittelua tätä varten.

Marja piti yrityspilottia tärkeänä asiana, koska huolimatta siitä kuinka paljon meillä olisi mahdolli-
suuksia saada innovaatioita aikaseksi, Lapissa panostetaan vähän tki:n.

Kaarina kertoi, että muutoin ELMO-yhteistyössä ollaan aloittamassa tiedonkeruu klustereiden ja
mahdollisten klusteritoiminnasta kiinnostuneiden verkostojen kartoittamiseksi. ELMO - strategiasta
käytäntöön hankkeen ohjausryhmän Lapin edustaja on Riitta Rissanen Lapin amkista.

ELMO asioihin liittyy myös EU-foorumin klusteriasiat. ELMO-tason asiaksi on sovittu otettavan kluste-
reiden merkkiasia (label), joka pyörähtää käyntiin joulukuussa. Suomesta tässä tematiikassa ei ole
kansallisen tason edustajaa (ollaan oltu Lappina mukana) kuten muilta mailta on. Arktinen teollisuus- 
ja kiertotalousklusteri toimii mallina ja Kari Poikela onkin menossa kertomaan IP-alueen klustereista
komissioon marraskuussa. Lapin ELMO-työssä on tavoitteena pitää Lappi edelläkävijänä – Arktinen
teollisuus- ja kiertotalousklusterille sekä Maaseutuklusterille on tavoite saada kultatason merkki pa-
rin vuoden sisällä. Johannes Vallivaara Maaseutuklusterista on hyväksytty komission klusterijohtami-
sen koulutukseen.

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi ja ELMO –hankkeet ovat selvästi sisar-hankkeita, joilla on paljon yh-
tymäpintoja. ELMO-asioihin onkin siten tärkeä myös tuoda kuntapuoli mukaan. Mika summasi, että
klusteroitumisen seuraava askel ja meidän näkyminen Euroopassa klustereiden kautta sekä IP-tason
mukana pitäminen ovat ydinasioita.

Kristiina korosti klusteroitumista Lapin osalta: Olisi hyvä yhdessä pohtia miten klusteroitumisproses-
sia tuetaan. Kunnilla pitää olla klustereita ja yhteistyötä, joihin tulla mukaan. Olisiko yhteisen tuki-
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toiminnan paikka ensi keväänä? Ekosysteemin tulevaisuuden kannalta on olennaista, että klustereilla 
on toiminta- ja kehittymisedellytykset. Kv-joryn vastuu on ohjata asian etenemistä oikeaan suuntaan. 

3. Social economy tematiikan eteenpäinvieminen Lapissa

Social economy käsitteenä on nosteessa EU:ssa, sille on mm. oma temaattinen kumppanuus. Termi
on läpileikkaava, jossa sisällä ajatus ihmisten hyvinvoinnista ja uudenlaisesta ajattelumallista perin-
teiseenkin yritystoimintaan. Ei vain yhteiskunnallista tai sosiaalista yrittäjyyttä voittoa tuottamatto-
missa organisaatioissa, vaan myös sitä kuinka olemassa olevat yritykset ottavat social economy näkö-
kulman omaan toimintaansa. Termiin liittyy myös ajattelu siitä, miten harvaanasuttu Lappi pidetään
asuttuna – miten tarjotaan palveluita ja samalla luodaan pohjaa uudelle yrittäjyydelle.

Social economy käsitettä pitäisi laajentaa meilläkin, jotta se muuttuu hyväksyttävämmäksi. Amkilla
ollaan ottamassa koppia aiheesta, mutta siitä työstä käsitettä olisi tärkeä laajentaa ja miettiä käsit-
teen näkökulmasta yrittäjyyden kasvamista ja yrittäjyyttä oma konseptinaan. Lapin liitossa Mervi on
ottanut kokonaisuuden haltuunsa ja työskennellyt asian tiimoilta myös eurooppalaisissa verkostoissa.
Käsite tulisi pitää kaikkea kehittämistä liimaavana, osana veto- ja pitovoimaa.

Esimerkkeinä keskusteluissa nousi mm. elannon saaminen pienistä puroista, maahanmuuttajat, tule-
vaisuuden työvoiman saatavuus, osakeyhtiöiden ajattelun laventamista pelkästä voitosta muuhunkin,
syksyn budjettiriihestä: julkisilla hankinnoilla tukeminen osatyökykyisten ja muiden vaikeassa ase-
massa olevien työllistymistä ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Teoista on vähän näyttöä, vaikka puhetta onkin. Kyseessä on pitkälti myös asennekysymys. Miten tu-
kea alueen yritysten valmiuksia monimuotoiseen työelämään (kv-työvoima ja maahanmuuttajat ja li-
säksi osatyökykyiset). Toisaalta esimerkkejä kyllä on.

Lapissa tematiikkaa on pyöritelty jo jonkin aikaa ja puhuttu ’sosiaalisesti kestävästä taloudesta’ sisäl-
täen yhteiskunnalliset yritykset, mutta myös muiden yritysten sosiaalisen toimiluvan lunastamisen ja
sen, että kaikilla yrityksillä olisi sosiaalinen vastuullisuus. Asiaa on Lapin liitossa myös kuvitettu. Olisi
tärkeää panostaa tähän elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisen rinnalla.

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa keskustellaan asian strategisesta tasosta ja etenemisaskeleis-
ta Mervin johdolla. Muistetaan, että asia liittyy laajemminkin YK:n 17:a kestävän kehityksen tavoittei-
siin, jotka tulevat olemaan keskiössä ensi ohjelmakaudella mm. EAKR:n ja älykkään erikoistumisen
seurantamittareissa. Veto- ja pitovoiman rinnalle tulee laittaa kestävä kehitys kokonaisuudessaan.

Kestävyystavoitteista:
Kansallisella tasolla näyttää, että kestävyys liitetään vahvasti hiilinäkökulmaan – meidän on tärkeä
huolehtia, että kestävyys on kaikkea muutakin ja määritellä se mitä em. tavoitteet tarkoittavat meille.
Mika oli sitä mieltä, että strategisen tason pohdinta mittareista olisi tärkeä tehdä ja viittasi Lapin lii-
ton keväällä tekemään työhön aiheesta.

Maiju muistutti, että Metsähallitus on miettinyt 17 tavoitetta oman toimintansa kautta – jokainen
organisaatio voisi tehdä saman ja maakunnan taso myös. Kansallinen ja EU-taso eivät keskustele kes-
tävyysasioissa keskenään, mikä johtaa siihen, että alueet ottavat koppia, joka meidänkin tulee nyt
tehdä. Lapissa tehdään paljon vähähiilisiä toimia, joita kansallisella tasolla ”ei lasketa”. Tekemisiä tuli-
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sikin tehdä näkyväksi.  Kestävyysnäkökulma liittyy myös ELMO-strategiaan ja tulevan rakennerahas-
tokauden ohjelmaan.  

4. Tukikirjeprosessin kuvaaminen ja viestiminen sidosryhmille

Sidosryhmiltä saapuu ajoittain tiheäänkin tahtiin tukikirjepyyntöjä nopealla aikataululla reagoitavaksi.
Sovittiin, että Kaarina työstää prosessimallin ensin kv-jorylle hyväksyttäväksi ja sitten viestittäväksi
eteenpäin sidosryhmille ja myös liiton ja ELYn asiantuntijoille.

5. Vuosikellon päivitys

Päivitettiin vuosikello ja päätettiin, että Lapin liitosta Smart Regions –tilaisuuteen Brysseliin marras-
kuussa 2019 osallistuu Mervi Nikander ja Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen uusi projekti-
päällikkö. Lisäksi ELY miettii edustajaansa.

6. Bioenergia –temaattinen kumppanuus ja APPROVE-hanke

Interreg Europe hanke APPROVEn koordinaattori Eero Purontaus Lapin liitosta kertoi ajankohtaiset 
asiat Bioenergia –temaattisesta kumppanuudesta ja APPROVE-hankkeen alueellisesta sidosryhmäyh-
teistyöstä.

Energia on yksi Lapin älykkään erikoistumisen strategian osa-alue. APPROVE- hanke on lähtenyt S3 
Bioenergia –kumppanuuden spin offina. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa miten EAKR:n avulla voi-
daan tukea bioenergian ja muun hajautetun uusiutuvan energian hankkeita paremmin alueella – mi-
ten saada lisää näitä hankkeita ja miten saadaan parempia hankkeita, jotka etenevät investointias-
teelle pelkkien laskelmien sijaan. Toteutustapana on alueiden välisten hyvien käytänteiden vaihtami-
nen hankkeen eurooppalaisten kumppaneiden kesken kerran puolessa vuodessa. Tähän mennessä 
yhteisiä haasteita on kartoitettu, joista yksi sosiaalinen hyväksyttävyys, joka on yleistä uusiutuvan 
energian hankkeissa. Meillä esimerkkinä on tuotu Metsähallituksen keinot dialogiin paikallisten kans-
sa.

Eero kertoi Lapissa meneillään olevista EAKR-hankkeista (painottuu biokaasuun) ja yleisemmin alan 
tilanteesta Lapissa.

S3 Bioenergiakumppanuudessa haasteena on, että energiakumppanuutta hallinnoivalle DG Energylle 
aluekehitys ei ole prioriteetti, eikä heillä tunnu siten olevan intoa ja resurssia toimintaa kehittää. 
Lappi johtaa kumppanuutta. Tilanne on haastava resurssien ollessa vähäisiä ja muita vakiintuneita 
energia-alan alueidenvälisiä kumppanuuksia on tarjolla. Tulevaisuus voi olla toisenlainen mm. 
Komponentti 5:n myötä. Nyt on jätetty yhteisiä Horis-tontti2020 hakemuksia (mm. 
biomassabusinekseen liittyvä). Pohjois-Karjala on ollut hyvä tuki S3 kumppanuudessa.

Suora eurooppalainen rahoitusmekanismi energia-alalla on ELENA, josta voi saada valmistelurahoi-
tusta jopa 90% vähintään 30ME investointeihin.

Maaseutuklusterin energiatyö: alueellista energianeuvontaa (puhelinneuvontaa kuluttajille, kiertää 
yrityksissä ja antaa energianeuvontapalveluita kunnille) antaa ylivieskalainen konsulttiyritys. Kunnilla 
resurssit uuden kehittämiseen ovat vähäiset. APPROVEN kautta resursseja myös auttaa ja 
Maaseutu-klusterin myös, tosin riippuen sen resursoinnista hankkeen päättyessä vuoden vaihteessa.
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Paikallisia sidosryhmiä hankkeessa ovat ELY-keskus, Luke ja koulutuslaitokset. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.


