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MUISTIO 
 

 
LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 
Aika: 24.1.2020 KLO 9.00-11.00 
Paikka: Lapin liitto, Nuijamies 
 
Jäsenet: 
Mika Riipi, Lapin liitto 
Päivi Ekdahl, Lapin liitto (Skypellä klo 10 asti) 
Mervi Nikander, Lapin liitto 
Jaakko Ylinampa, Lapin ELY (kohtaan 4. asti) 
Marja Perälä, Lapin ELY 
Timo Jokelainen, Lapin ELY 
Eija Virtasalo, Lapin ELY (Skypellä klo 10 asti) 
Tiina Keränen, Lapin TE-toimisto 
 
Asiantuntijat: 
Kristiina Jokelainen, Lapin liitto  
Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 
 

1. Saapunut sitoutumiskirje Tourism of Tomorrow Lab (ToT Lab) -investointihankkeeseen (Liite) 
 

    Kaarina esitteli Kristian Sieversin toimittaman kirjeen perusteella. Päätettiin allekirjoittaa sitoutumiskirje. 
 

2. Esitys Military mobility –hankekokonaisuudeksi (Luottamuksellinen liite). 
 
Jaakko esitteli Military Mobility –hankekokonaisuuden ja sovittiin asiassa etenemisestä kansallisella ja 
EU-tasolla.  

 
3 . Arctic Smartness –viestintäsuunnitelman kommentointi (Luonnos on liitteenä.) 

 
Kaarina esitteli luonnoksen Arctic Smartness -viestintäsuunnitelman ensimmäisestä versiosta, johon kv-
johtoryhmän jäsenet antoivat kommenttinsa.  
 
- Tulee huolehtia, etteivät kohderyhmät hajaannu liikaa. Esim. ydinryhmän kokouksiin/Teams -

alustalle liitettäisiin myös klusterit tiedoksiannon näkökulmasta.   
- Hyödynnetään olemassa olevia ryhmiä uusien sijaan. 
- EU-tason syventämistä ja tarkentamista toivottiin. 
- Media ja suuri yleisö -kohderyhmän haastavuus tuotiin esille, sitä pitäisi hahmottaa tarkemmin ts. 

pitäisi kyetä avaamaan kansantajuisesti miksi kv-työtä tehdään tässä kontekstissa. Pääviesti sinänsä 
ok. Tapahtumat tulisi ottaa tähän tiiviisti mukaan esimerkkinä Kemin klusterikonferenssi helmikuus-
sa. 

- Kohderyhmiin tulisi lisätä NSPA-Barents-Pohjoiskalotti -taso. Se on keino saada uusia kumppanuuk-
sia ja ideoita lähialueilta. Samoin IP-taso ELMO-työskentelyssä. 
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- Keskusteltiin myös EU-toimiston näkymistä alueelle AS-viestinnän kautta. 
- On huolehdittava viestintäsuunnitelman toteuttamisen roolituksista, jotta suunnitelmaa toteute-

taan. 
- Kokonaisuudessaan suunnitelmaa pidettiin hyvänä. 
- Testataan viestejä ja keinoja kohderyhmillä, joiden pohjalta suunnitelmaa täydennetään ja muoka-

taan. 
 

4.  Vuosikellon päivitys (Liitteenä 3.) 
 

Päivitettiin vuosikello.  
 
Päätettiin tehdä vuosikellon rinnalle listaus kv-joryn jäsenten kv-verkostoista/ryhmistä, joissa on itse 
kiinteästi mukana. Tämä antaa synergiahyötyä.  

 
5. Työsuunnitelman laatiminen – EU:n Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet Lapin mahdollisuuksiksi 
 

Edellisessä kv-joryn kokouksessa tammikuun alussa totesimme, että EU:n Vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet tulee kääntää meille mahdollisuuksiksi. Sovimme, että tässä kokouksessa suunnittelemme 
asian ympärille työsuunnitelmaa – miten työtä tehdään eri tasoilla - lisäämme tietoisuutta mm. kunta-
johtajille, kartoitetaan sitä mitä olemme jo tehneet, mitä olemassa olevia resursseja meillä tähän on ja 
mitä pitäisi olla lisää. Kristiina lupasi myös avata asiaa rahoituksen näkökulmasta.  

 
Käytiin keskustelua kokonaisuudesta. Todettiin, että Vihreän kehityksen ohjelman merkitystä pohditaan 
nyt monella tasolla (alue, kansallinen ja EU). Kansallisessa ohjelmavalmistelussa JTF (The just transition 
mechanism – making sure no one gets left behind) on vielä auki, ja sieltä saattaa tulla pohjoiselle isokin 
paketti. Miten kokonaisuutta lähdetään viemään eteenpäin eri tasoilla? 
 
Kokonaisuuteen liittyy mm. Euroopan arvoketjuanalyysi. On valittu kuusi temaattista arvoketjua (puhdas, 
yhdistävä ja automaatioliikkuminen, älykäs terveys, hiilipäästöjen vähentäminen, vetyteknologia yms, teol-
lisuus 4.0 (Smarty Interreg Europe on tässä mukana), kyberturvallisuus), jotka törmäytetään Vihreän kehi-
tyksen ohjelman kanssa. Esimerkiksi kaivokset ovat osa yhtä isoa arvoketjua.  
 
Sanotaan, että 2/3 teollisuuden päästöistä tulee teräs, kemikaali- ja sementtiteollisuudesta –  tätä tulee 
hyödyntää IP-alueella. Vihreän kehityksen ohjelman esim. kestävä teollisuus törmäytetään em. arvoketju-
jen kanssa ja uudelleen kun aihetta rahoitetaan. Samalla kun pohdimme meidän tulevien aluekehittämis-
rahoituksen törmäyttämistä näihin tavoitteisiin ja huolehdimme siitä osuudesta, mitä pitää laittaa Vih-
reän kehityksen ohjelman toimeenpanoon aluetasolla, tulee meidän samalla pohtia sitä kuinka hyödyn-
nämme kaikki avustukset. Alueena meidän tulisi miettiä myös yhteistyötä suurteollisuuden kanssa, miten 
lähdemme yhdessä edistämään asioita.  
 
JTF:n osalta ollaan hakemassa kansallisia määritelmiä – mitkä alueet on ne jotka tarvitsevat eniten tukea 
muutokseen. Helmikuun loppuun mennessä on tulossa jonkinlainen esitys. Turve ja suurteollisuus nouse-
vat ja niitä meillä on. Miten teemme yhdessä edunvalvontaa eri tasoilla?   
 
Kaikkien tärkeimpänä läpileikkaavana teemana on Investement in Climate Neutral and Circular 
Economy, jonka kautta haetaan paljon ratkaisuja. Meillä on jo ratkaisuja. Tähän linkittäen energia-asia, 
koska se on yksi läpikeikkaavia aloja ja liittyy kiertotalouteen – 75% kokonaispäästöistä tulee energiasta 
johtuvista päästöistä. Kristiina katsoi, että meidän tulisi maakuntana lähteä hyödyntämään energia-asioita, 
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koska meillä on alueellisia hankkeita ja EU- tason yhteistyö ja nyt kokonaisuus olisi aika saada seuraavalle 
tasolle. On sovittu, että 7.5 Sallassa pidetään lappilainen energiapäivä ja haetaan esiintymistä Brysselin 
energiaviikolle kesäkuun lopussa. On liikuttava eri tasoilla: samalla kun haetaan paikalliset mallit, on ne 
haettava myös isolla tasolla. Asian koordinaatiovastuu on nyt auki.  
 
Keskusteltiin Lapin alueellisesta tasapainosta näiden kehittämistoimien suhteen. Esim. kiertotaloustee-
massa on nyt selkeät vahvat alueet, mutta se tulisi pohtia ja aktiivisesti kehittää myös muiden alueiden 
osalta ja siten laventaa kehittämistoimia.  Toisaalta jos ajatellaan Brysselin näkökulmasta, aina tarvitaan 
edelläkävijät, jotka ovat myös itse valmiita panostamaan asiaan. Kaikkia kuntia pitää sparrata, mutta tulisi 
miettiä läpileikkaavat teemat. Energia on kaikista näkökulmista yhdistävä tekijä (tärkeimpiä haja-
asutusalueella) ja siinä on jo hyviä suunnitelmia, mutta uskallus tehdä investointeja puuttuu. Meidän onkin 
mietittävä systematiikkaa siihen kuinka lähdemme tähän kuvioon mukaan, jotta saamme lahjaeurojen ja 
yksityisen rahan ketjutuksia.  Tarjolla on suoraan avustuksia siihen kuinka taloja uudistetaan, tiivistetään ja 
hukkalämpöä hyödynnetään. Myös Arctic Investment Platform tulisi kytkeä kokonaisuuteen.  
 
Keskusteltiin biodiversiteetti -teemasta – miten pääsisimme positiivisessa mielessä esiin? Eurooppalaisella 
ja kansallisella tasolla katsottuna meidän suojelualueverkosto on suhteellisen hyvä ja viherkäytävät myös 
rajan yli. Onko noihin verkostoihin, niiden kehittämiseen ja yhteensovittamiseen mahdollista saada lisära-
haa?  
 
Timon nosti kaksi Lapin edunvalvonnallista tasoa, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota 1) taso josta pitäisi 
puhua, on alueellinen suojelutaso, jonka kautta meidän tulee profiloitua. 2) suhtaudutaan suojeluun en-
nemmin avoimesti niin, että suojelu on enemmän hyödyllistä kuin haitallista. Myös viherkäytä-
vät/ekologiset käytävät eli suojelualueiden väliset alueet tulisi saada näkyväksi ja ymmärrettäväksi myös 
eurooppalaisella tasolla.  
 
Meidän tulee pohtia minkälainen voimavara tämä biodiversiteettikysymys meille tässä tulevassa isossa 
paketissa on. Tuoko Vihreän kehityksen ohjelma kehittämisvälineitä tähän? Tämä asia tulisi ottaa työsuun-
nitelmassa agendalle ja strategisesti miettiä mitä se meille tarkoittaa. Asia tulee myös viedä kv-kentille ja 
tehdä alueella näkyväksi.  
 
Keskusteltiin asiaan liittyen myös metsäpolitiikasta aluekehityksen näkökulmasta ja todettiin, että Met-
sähallitus on koko Vihreän kehityksen ohjelmassa olennainen toimija.  
 
Kristiina toi esille, että meidän tulisi ensin tehdä määritelmä siitä mitä me alueena näemme meille tär-
keiksi ja linkittää ne Sustainable Development Goals:eihin. Työsuunnitelma tulisi sisältää sen miten toi-
mimme asioiden eteenpäin viemiseksi, sen kuinka viestitään: kuinka varmistamme, että puheemme ovat 
keskenään toisiaan tukevia, työnjako on selvä ja kuinka viesti viedään kuntiin ja kuntalaisille asti. Viestinä 
olisi se, että mitä koemme uhkana saattaa olla meille mahdollisuus, koska olemme jo tehneet hyviä juttuja. 
Hyvien esimerkkien esille tuominen saattaa tuoda meille lisäresurssia niiden ylläpitoon.  
 
Meidän olisi hyvä dokumentoida olemassa olevat hyvät käytännöt, mutta pyrkiä tekemään niitä myös lisää. 
Kv-yhteistyöryhmän tapaamista 18.3 voisi hyödyntää tilannekuvan määrittämisessä ja samalla tuoda esille 
sen mitä kaikkea tämä tarkoittaa meille mm. eri rahoitusohjelmien suhteen.  
 
Mika summasi: meillä on olemassa olevat kärjet, joissa tehdään hyvin töitä, kuten kiertotalous. On olemas-
sa klusterirakenteet joissa tuetaan yhteistä kehittämistä. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen kautta 
tulee saada teema myös kuntiin.  
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Lopputulemana päätettiin tehdä ns. Lapin Green deal, joka toimii pohjana jatkokeskusteluille ja muodos-
taa työsuunnitelman runkoa. ELY-keskus voisi toimia rahoittajana nopealle selvitystyyppiselle hankkeelle. 
Selvitykseen otettaisiin mukaan meille tärkeimmät; liikenne/saavutettavuus, kiertotalous, biodiversiteetti 
ja maakunnallinen hiilitase ja laitettaisiin nämä kestävän kehityksen taulukkoon. Tavoitetaso olisi rohkea 
keskustelunavaus. Mervi ottaa koppia mahdollisimman nopeasti, Timo lupasi olla apuna aluksi ja Kristiina 
lukea läpi klustereiden tekemisten näkökulmasta.  
 
Kristiina on kutsuttu komission asiantuntijana 5.-6.3. Brysseliin tapahtumaan Smart Specialisation for SDGs 
esittelemään Lapin case. Tilaisuus keskittyy siihen miten kestävän kehityksen mittarit liittyvät älykkääseen 
erikoistumiseen ja miten kestävä kehitys tulee määrittelemään älykkään erikoistumisen indikointia. Mervi 
esitti kiertotalous- ja maaseutuklustereiden esiin nostamisen ja samoin Lauran aiemmin tekemän koonnin 
siitä miksi kestävä kehitys on meille tärkeää (konkreettiset asiat kuntien näkökulmasta). Kristiina aikoi kut-
sua tästä koolle erillisen palaverin ja laittaa aineiston kv-joryn kansioon.  
 
Tiedoksi annettiin vielä, että Risto Poutiainen on kutsunut koolle maakuntien ilmastoasioista vastaavat 
henkilöt epävirallisen verkoston jäseniksi. Verkosto sparraa maakunnissa tehtävää työtä. Meiltä nimettynä 
on Mervi.  
 

 
6.     Muut asiat 
 
Tiedoksi kv-johtoryhmälle: 
 
Anita Silanterä TEMmistä on pyytänyt Ilari Havukaisen (ELMO projektipäällikkö) kautta konsultaatiota 
klusteritoiminnasta: tuomaan esiin meidän näkökulmamme, kokemuksemme ja huomion arvoiset asiat 
klustereista. Arctic Smartness klusterijohtajilta on pyydetty kommentit. Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen 
miten TEM lähtee kokoamaan kansallista klusteriohjelmaa, jonka määrittelemiseksi on nyt paineita. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoita koulutetaan klusteritoiminnasta. Ensimmäinen koulustus pidetty Kokko-
lassa. ELMO –hanke ostaa yhdet koulutuspäivät Cluster Management Accelerator programmista (osaami-
sen kehittäminen klusterijohtamisessa). Jokaisen alueen vastuulla on se, että klusterijohtajat osallistuvat 
koulutukseen. Klusterit ovat ytimessä myös Vihreän kehityksen ohjelman ja siellä erityisesti liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien osioiden toimeenpanossa alueella ja alueiden välillä. Maaliskuun alussa tulossa 
päivitetty teollisuuspolitiikka, joka yhdistää ison teollisuuden näkökulmasta asioita, mutta myös pk-
sektorin kehittämisen. Vihreän kehityksen ohjelmaan liittyen on tulossa ohjelmat siihen kuinka start up -
yritykset saadaan kasvuyrityksiksi ja mitkä ovat siihen liittyvät haasteet (kannustus- ja tukitoimet asian 
edistämiseksi).  
  
 


