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1. EU:n Vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal). Miten otamme sen Lapissa haltuun – Lappi kestävän 

kehityksen edelläkävijäksi. Liitteenä on yhteenveto ohjelmasta ja siihen liittyvistä politiikoista suo-
meksi. Lisämateriaalia suomeksi täältä: 
https://www.dropbox.com/sh/hod69zemc49oret/AABqDI0KzMEWxpLuu9fUydUNa?dl=0 
 
Käytiin yleistasolla läpi Vihreän kehityksen ohjelman sisällä olevia politiikkoja.  
 
Puhdas energia Tätä meidän tulee miettiä, vaikuttaa meidän tekemisiin.  
Kestävä teollisuus Tämä on meille ehdottomasti tärkeä, koska tässä puhutaan komission isosta teolli-
suuspolitiikasta ja raaka-aine omavaraisuuden kasvattamisesta eri tasoilla: kiertotalousprosessi alusta 
asti (meillä vahva) ja korvaavien materiaalien kehittäminen ja suunnittelu (esim. biopohjaiset muovi-
pussit). Ohjelmaa käytäntöön laitettaessa raaka-aineiden käyttö EU:ssa kasvaa kun tehostetaan ole-
massa olevaa käyttöä. Huolestuttavaa on, että välttämättä ei tunnisteta tuotteiden alkuperää; esim. 
tuulivoima vaatii rautaa ja kromia.  
Rakentaminen ja kunnostaminen Meillä tulee miettiä myös matkailuelinkeinon näkökulmasta, liittyy 
myös energian käyttöön. Teollisuuden, mutta myös perusrakentaminen ja kunnostus; meillä nousee 
puurakentaminen ja Pohjois-Suomen Oulu -vetoinen (puu)rakentamisen klusteri on kehittymässä, jos-
sa Lapin amk, ammattioppilaitokset ja Digipolis mukana. Monessa kunnassa suurimpia yrityksiä on 
sementtivalimo – ovatko ne mukana kehityksessä? Rakentaminen ja kunnostaminen politiikassa luo-
daan paineita rakentamisen kehittymiselle. Eurooppalainen iso haaste on betonin kierrättäminen. Pu-
huttaessa kaivannaisteollisuudesta on muistettava, että ei puhuta vaan metallikaivoksista vaan muu-
kin kaivannaistoimina, joita tarvitaan esim. rakentamiseen, kuten sementtimateriaali.   
Kestävä liikkuvuus Meillä tullut voimakkaasti esiin matkailussa. Myös teollisuuteen liikkuva meriliik-
kuvuus sekä Rovaniemi-Kirkkoniemi yhteys. Jaakko huomautti, että EU:n ja Suomen jakauma on aika 
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erilainen, sillä kotimaan liikenteen päästöistä 94% tulee tieliikenteestä n. 50/50 henkilö- ja raskaslii-
kenne, 90% vaatimusvähennys vuoteen 2050 mennessä tuntuu siten mahdottomalta. Mervi kommen-
toi, että matkailun lisäksi asukkaiden ja kuljetusten liikkuminen – olisi hyvä ottaa tavoitteeksi löytää 
rahoituksia esim. kaasutankkausverkoston saamiseksi.  Vaihtoehtoisten energioiden käyttömahdolli-
suus vaikuttaa myös logistiikkayritystemme kilpailukykyyn.  
 
Keskustelu:  
 
Kristiina: Vihreän ohjelman luvut ovat eurooppatason lukuja. Meidän pitäisi katsoa mitä jokainen poli-
tiikka on meidän näkökulmasta, koska nyt kriteerejä luodaan muiden toimesta. Samoin tähän liittyvät 
kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals SDG) on mietittävä Lapin näkökul-
masta. Kerromme mitä ohjelman sisältö meillä tarkoittaa; toisaalta meillä voi olla jo olemassa olevia 
ratkaisuja, jotka ovat kaikkien näiden tavoitteiden alla, koska toiminta perustuu siihen. Esim. harva 
tietää, että terästehtaamme teräs on 86% kierrätettyä, jossa tärkein tehtävä on lappilaisilla pk-
yrityksillä.   
 
Nyt olisi strategisen ajattelun työstämisen paikka. Meidän olisi hyvä alkaa systemaattisesti kartoittaa 
myös muita rahoituksia (kuin esim. Horisontti) esim. logistiikkaan ja hyödyntää asiantuntijoita meille 
tärkeissä asioissa. Pohdinnan paikka on myös se kuinka teemme yhteistyötä meille tärkeäksi tunniste-
tuissa isoissa asioissa ja viemme ne myös käytäntöön? Tasojakin on monta: yritysten oma lobbaus-
toiminta, aluetoimijat, Lappi, Pohjois-Suomi, Itä-ja Pohjois-Suomi. Kun toimimme eri tasoilla, meidän 
tulee asemoida globaalit asiat myös alue- ja kuntatasoille – mikä on heidän rooli ja miten he kokevat 
olevansa osa kokonaisuutta, kuinka tietoa ja rajapintoja hyödynnetään alue- ja kuntatasolla? Kuinka 
myös organisoidumme näillä eri tasoille ja miten kehitystä seurataan? Miten voimme nähdä muutok-
set ja uudet asiat meillä mahdollisuuksina? Kun teemme ja päivitämme strategioita, miten hyödyn-
nämme jo Lappi-Sopimuksessa ja Kv-strategiassa tehdyn hyvän työn? Miten voimme hyödyntää ja 
tarvittaessa täsmentää niitä? 
 
Mika: Kun komission agenda painottuu Vihreän kehityksen ohjelmaan, on viisautta on tuoda asiamme 
ja suunnitelmamme esille Vihreän kehityksen ohjelman viitekehyksessä. Lappi-Sopimuksen päivittä-
minen tehdään tänä vuonna, ja sitä tulee peilata myös Vihreän kehityksen ohjelmaan – miten meidän 
tavoitteet istuvat ohjelman seitsemään isoon kohtaan? Mitä meillä on suoraan Vihreän kehityksen oh-
jelmaan? Mitä ohjelma tarkoittaa meidän klustereiden kehittymiseen ja jatkotyöhön? Mitä se tarkoit-
taa yhteistyömme näkökulmasta ja edunvalvonnallisesti? Meidän tulee hakea mahdollisuuksia Vihre-
än kehityksen ohjelmasta. Kerrotaan faktoja.  
 
Esim. kestävä teollisuus politiikka on suoraan Arktisen kiertotalouden ydin ja meidän tuleekin viestiä, 
että teemme kärkijuttuja!  Pellolta pöytään ja puhdas energia -politiikoissa Arktinen maaseutukluste-
ri on suoraan sitä työtä, johon meillä liittyy myös matkailu, rakentaminen, liikkuvuus. Toinen katego-
ria, joka on strategisesti mietittävä, on liikkumisessa ja biologinen monimuotoisuus – politiikoissa – 
niistä voi tulla uhkatekijöitä jos niihin ei osata oikein asennoitua esim. Miten voimme kääntää uuden 
ajattelutavan metsien käytöstä kasvuksi ja kannattavuudeksi?  
 
 
Marja kertoi, että ELY/AVI strategia on työn alla ja sitten kun työ on aluetasolla, tämä olisi hyvä huo-
mioida. Olisi tärkeää pohtia sitä miten termit yhdenmukaistetaan, jotta se, että puhutaan samasta 
asiasta, tulee esille.  Tämä voisikin olla yksi pohja termistölle.  
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Mika täsmensi, että kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) on Lappi-
Sopimuksessa otettava huomioon, koska se on globaali viitekehys millä asioita tarkastellaan ja jäsen-
nellään tulevaisuudessa. Vihreän kehityksen ohjelma on puolestaan se johon peilataan, eikä sitä sikäli 
ajeta Lappi-Sopimukseen sitään. Kristiina selvensi vielä, että Kestävän kehityksen tavoitteet ovat Vih-
reän kehityksen ohjelman mittaristo.  
 
Mervi pohti myös hallitusohjelman ilmastotavoitteita ja niiden mahdottomuutta Lapissa. Voidaanko 
me luoda maltillisia omia tavoitteita? Voidaan. Mikaa kiinnostaa Lapin hiilitase – mikä on meidän met-
sien kasvun ja energian tuotannon todellinen tila? 
 
Jaakko muistutti, että luvut tulevat kansalliselta tasolta ja kysymyksen asettelu on mallia: miten te 
Lapissa olette miettineet, että pääsette tähän prosenttiin? Putkiajattelu on meille riski. Mika muistut-
ti, että alueella meidän tehtävä on puolustaa kokonaisajattelua samalla kun kansallisen tasolla ajatel-
laan putkissa. Alueille kokonaisajattelu on mahdollista, meillä on siinä osaamista ja se on aluekehit-
tämisen ydintä.  
 

Mervi nosti vielä aiemmin seminaarissa kuulemansa suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikan mainitsemat 
neljäs tasoa liittyen ilmastonmuutokseen; torjunta, hidastaminen, sopeutuminen ja hyötyminen, joista 
kaksi ensimmäistä globaalilla tasolla ja kaksi jälkimmäistä paikallisella tasolla Se, miten me teemme 
paikallisella tasolla tiettyjä valintoja ja kannamme kortemme kekoon, vaatii pohdintaa. Mika painotti, 
että pohdinnan lisäksi se vaatii vahvaa panostamista tietoisuuden lisäämiseen esim. Vihreän kehityk-
sen ohjelman konkreettisesti avaamiseen kuntajohtajille Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen 
toimenpiteenä. Asia otetaankin vahvasti mukaan myös Lappi-Sopimuksen päivitysprosessiin.  

 
Mervi pohti asiaa Lappi-Sopimuksen aikataulun näkökulmasta: keväällä on arviointi, johon voidaan 
liittää kysymyksiä Vihreän kehityksen ohjelman ja Kestävän kehityksen tavoitteista. Varsinaisesti Lap-
pi-Sopimusta aletaan kuitenkin päivittämään vasta loppuvuodesta, joten jonkunlainen jalkauttamis-
suunnitelma meidän tulee keväälle ja syksylle tehdä. 
 
Kristiina mainitsi, ett Arctic Smartness –yhteistyössä on pyritty tuomaan hyviä esimerkkejä näkyville. 
Meiltä kuitenkin puuttuu faktapohjainen hyvät käytänteet sivu ja meidän tulisi koota yhteen nostoja 
eri tematiikoista eri tasoilla. Raha tulee rahan luo ja meidän tulee osoittaa mitä rahalla on saatu ai-
kaan.  
 
Päivi huomautti, että uudessa rakennerahasto-ohjelman valmistelussa on tullut esiin, että ensi ohjel-
makaudella mahdollisuus tehdä yleisön kouluttamista. Todettiin myös, että erilaisia ja erikokoisia läh-
teitä tulisi hyödyntää paremmin ja tehdä jo tehdyt asiat näkyväksi. Meidän pitäisi uskaltaa myös jo nyt 
alkaa kääntää meidän uhkatekijöitä (esim. biodiversiteettiasiaa) meille positiiviseksi ja jopa strategi-
sesti rahoittaa sen edistämiseen johtavia asioita. Tietoisuuden lisääminen ei vain kv-ulottuvuudessa, 
vaan asiaa tulee seurata tiiviisti ja ottaa huomioon myös aluekehittämisessä ja ohjelmatyössä. 
 
 
Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa tammikuun lopussa mietitään kuinka tehdään tätä työtä eri 
tasoilla. Asiaa ei jätetä vain Lappi-Sopimuksen päivitysprosessin varaan, vaan asiaan tarvitaan työ-
suunnitelma tälle vuodelle siitä mitä tämä tarkoittaa. Kristiina lupasi kertoa mitä tämä tarkoittaa tar-
kemmin esim. rahoituksen näkökulmasta. Kartoitetaan niitä mitä on jo tehty ja mitä on jo käynnissä 
eli olemassa olevat resurssit.  
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2. Lyhyt katsaus vuoteen 2019 ja lokakuun työpajan ”Mitä on lappilainen älykäs erikoistuminen tulevalla 

ohjelmakaudella?” –tilaisuuden yhteenveto. Miten jatkamme?  
 
 

Nyt kun Vihreän kehityksen ohjelma on tullut uutena, keskeisenä ohjaavana agendana, meidän tehtä-
vä on tuoda näkyville miten se ja älykäs erikoistuminen linkittyvät toisiinsa. Yhteenvedossa puhutaan 
mm. klusterityöstä ja se perustuu jatkossa Vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanoon. Älykkäästi 
erikoistumalla vastaamme tulevaisuuteen ja otamme haltuun Vihreän kehityksen ohjelmasta meidän 
mahdollisuudet.   
 
Olemassa oleva tieto ja tekeminen pitää hyödyntää, eli tulee pohtia ne mihin meidän pitää jatkotyös-
kentelymme perustaa ja mitä uutta meidän pitää lähteä tekemään. Kristiina esitti Lappi-sopimuksen 
päivitystä ajatellen, että kv-strategiaan voisi tuoda liitteen Vihreän kehityksen ohjelmasta (Kestävä 
Lappi ohjaa nyt kokonaisuutena) - tarkentaa mitä kestävä Lappi tarkoittaa. Määritellä sen miten 
otamme haltuun klusterit kehittämistyössä ja toimijat mukaan. 
 
Mikan mielestä tässä on kaksi tasoa: 
1. Älykäs erikoistuminen ja sen kv-ulottuvuuden jatko 
2. Klusterityö, oma ekosysteemi ja sen jatko 
 
Kysymys ”Mitä kv-tiekartasta priorisoidaan ja mihin panostetaan” on ytimessä kun mennään Lappi-
Sopimuksen sisällön päivittämiseen. Nyt on kyse siitä, että Lappi-Sopimus istuu vasta päivitetyn Älyk-
kään erikoistumisen strategian kanssa ja silloin tämä kv-ulottuvuus on rakennettu. Nostot Vihreän ke-
hityksen ohjelmaan peilatessa tulevat täältä. Tästä yhteenvedosta saadaan myös sisältöjä Lappi-
Sopimus -keskusteluun.  Asian voisi huomioida myös seuraavassa kokouksessa pohdittavassa työsuun-
nitelmassa. 
 
Toinen ulottuvuus on klusterityö ja meidän oma ekosysteemi ja sen jatko. Miten pidämme omat jouk-
komme liikkeellä? Sovitaan ensimmäinen kv-yhteistyöryhmän kokous maaliskuulle back to back tapah-
tumana Pohjois-Suomen rakennerahasto-ohjelman valmistelupäivän kanssa. Päivä varmistuu myö-
hemmin, mutta kyseessä on viikko 12. Tilaisuus on Kemissä. Save the date laitetaan liikkeelle tammi-
kuussa kun päivämäärä varmistuu. 
 
Mietitään kokouksen sisältö peilaten em. keskusteluihin, yhteenvedon nostoihin ja kytketään se myös 
Lappi-Sopimusta koskevaan työsuunnitelmaan eli siihen miten koko kokonaisuutta lähdetään viemään 
eteenpäin. Mervi ehdotti, että ryhmälle voisi teettää myös Lappi-Sopimuksen päivitysarvioinnin ja kun 
loppuvuodesta lähdetään varsinaisesti päivittämään, arviointi olisi tehty. Johdon strategiafoorumille 
arviointi teetettäisiin kesäkuussa. Kristiina huomautti, että tilaisuudessa tulisi olla myös yhteenveto-
vaihe. 
 
Kristiina esitti myös, että Lappiin olisi hyvä hankkia myös ulkopuolisia asiantuntijoita tuomaan EU-
ajatuksia; John Edwards JRC:stä on halukas tulemaan Lappiin – Skills ja skills development osana äly-
kästä erikoistumista ja aluekehitystä –tematiikalla. Mika pohti josko tämän voisi tuoda yhdistettyyn kv-
yhteistyöryhmän ja johdon strategiafoorumin tilaisuuteen.  
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Keskusteltiin myös siitä josko tammikuussa laitettaisiin Save the date –ilmoituksen yhteydessä uutiskir-
jetyyppinen viesti, jossa olisi katsaus ajankohtaisiin asioihin ja esim. yhteinen päivittely AS-hankkeilta, 
mukaan Vihreän kehityksen ohjelman materiaalit. 
 
Kristiina nosti esiin, ettei meistä kuulu riittävän usein sidosryhmiin päin. Kaarina kertoi, että viime ai-
koina on tehty Arctic smartness -viestintäsuunnitelmaa, jossa määritellään kohderyhmäkohtaiset pää-
viestit ja viestintävälineet tavoitteena vuoropuhelu toimijoiden välillä. Viestintäsuunnitelma edesaut-
taa myös viestinnän systemaattisuuteen. Valmis viestintäsuunnitelma hyväksytetään kv-joryllä, mutta 
sen luonnosta esitellään seuraavassa kokouksessa.   
 

 
3. Vuoden 2020 tavoitteet Kv-johtoryhmän toiminnassa ja katsaus komission muihin politiikoihin. 

 
Mika kysyi osallistujien kokemuksia kv-johtoryhmän toiminnasta. Kokemukset olivat hyviä. Marja esitti, 
että osallistujaryhmää laajennettaisiin ELYn yrityspalveluiden ja TE-toimiston edustajilla. Sovittiin, että 
kokeillaan. Marja kutsuu seuraavaan kokoukseen ja briiffaa heidät.  
 
Tänä vuonna johdon strategiafoorumille tulee ottaa kv-sessio ”miten on mennyt”.   
 
Lapin liiton ja ELY-keskuksen kv-tekijäporukalle voisi pitää kv-päivän käytännössä niin, että liitossa asi-
aa esiteltäisiin Turpakäräjillä ja ELYssä teemoittain, esim. biodiversiteettikeskustelu koskee heitä.  
 
Samana aamuna seminaarissa suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka kutsui lähteä ajamaan etua Brysseliin 
arktisissa asioissa. Päätetiin, että edetään Pohjois-Suomi tasolla ja Kristiina kontaktoi seuraavalla viikol-
la Harrin siitä miten edetään ja haarukoi sopivaa aikaa maaliskuun lopulle. 
 

 
4. Päivitys kiertotaloudesta ja komission kanssa järjestettävästä seminaarista 11-12.2.2020  “Responsible 

Industry Leads the Sustainable Development – Industry Clusters Connecting Circular Economy, Snow-
castle seminar hall, Kemi, Finland”. 
 
Kv-johtoryhmä on saanut kutsun ja voi esittää esim. ministeriöstä kutsuttavia Kristiinalle. Tilaisuuteen 
tulee Lappi, ELMO ja kv-kiintiöt.  
 

5. Vuosikellon päivitys  
 
Päivitettiin vuosikello ja sovittiin tulevat kokoukset. Kaarina lähettää kalenterikutsut. 
 

6. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut.  

 


