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MUISTIO 
 

 
LAPIN ALUEKEHITTÄMISEN KV-JOHTORYHMÄN KOKOUS 
Aika: 8.4.2020 KLO 14.00-15.00 
Paikka: Microsoft Teams-kokous 
 
Jäsenet: 
Mika Riipi, Lapin liitto 
Päivi Ekdahl, Lapin liitto 
Mervi Nikander, Lapin liitto klo 14.30 lähtien 
Jaakko Ylinampa, Lapin ELY 
Marja Perälä, Lapin ELY 
Timo Jokelainen, Lapin ELY 
Eija Virtasalo, Lapin ELY 
Tiina Keränen, Lapin TE-toimisto 
 
Asiantuntijat: 
Kaarina Mäcklin, Lapin liitto (sihteeri) 
 

1. Tiedoksi olevat asiat: 
 
Tukirjeet- ja sitoutumiskirjeet kv-hankkeisiin:  
 

• Tukikirjeet Lapin ammattikorkeakoulun STREAM-hankkeeseen ja Lapin yliopiston MiCroTour –hank-
keeseen, jotka osallistuivat Horisontti2020 –hakuun ” Innovative approaches to urban and regional 
development through cultural tourism.” 

• Sitoutumiskirje MOTION- (froM Overtourism To Innovating sOlutioNs in the EU) Erasmus+ 
hankkeeseen, jossa Lapin liitto toimii associate partnerina. Lapin liitto auttaa löytämään matkailun 
kestävyyteen panostavia pienyrittäjiä Rovaniemellä järjestettävää intensiiviviikkoa varten. Lapin liitto 
auttaa myös hankepartneria tiedotustilaisuuden ja tulevaisuustyöpajan järjestelyissä sekä hankkeen 
tulosten jalkauttamisessa Lapin alueella.  
 

Ehdotus: 
 

• Olemme tehneet esityksen oheissession järjestämisestä lokakuussa Turussa 16.-17.6. järjestettävään 
EU Itämeriohjelman vuosifoorumiin, jonka aiheena on Baltic Meets Arctic - young people in the heart 
of sustainable future. Mukana esityksessä Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto. 
Mukana myös muita toimijoita Ruotsista ja Norjasta.  

 
Kv-asiantuntijan kilpailutus: 
 

Lapin liitto on avannut tietopyynnön kansainvälisen asioiden asiantuntijapalveluista. Varsinainen 
hankintaprosessi on tarkoitus saada päätökseen 8.6.2020. Hankinnan strategisena tavoitteena on 
hankkia tietoa ja osaamista Lapin kansainvälistymisen kehittämistyön tueksi, kansainvälisen kontakti-
pinnan ja tietämyksen parantamiseen, sekä eurooppalaisen yhteistyön syventämiseen. Tämä tukee 
Lapin kansainvälistyvän ja älykkään erikoistumisen strategian toiminnan toteuttamista ja kehittä-
mistä. Tavoitteena on myös pystyä reagoimaan oikea-aikaisesti kansainvälisiin rahoitushakuihin, sol-
mia tärkeitä kumppanuuksia ja ylläpitää tietotaitoa kansainvälisistä tulevaisuuden suuntaviivoista ja 
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trendeistä. Konsultti osallistuu kansainvälisten hankehakemusten valmistelun tukemiseen, hakemus-
ten kirjoittamiseen ja toteuttamiseen Tilaajan edustajana. Asiantuntijapalveluita hankitaan Lapin lii-
ton, sekä Lapin liiton omistajakuntien hankkeiden tarpeisiin. Puitesopimus tehdään Lapin liiton 
kanssa. 
 
Lapin liiton osalta hankinta tehdään ensisijaisesti Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen tarpei-
siin, mutta myös osittain Interreg Europe SMARTY- hankkeen ja Horisontti2020 MIREU -hankkeen 
tarpeisiin. 

 
2.  Arctic Future Challenge  

 
Arctic Smartness -toimijoita on pyydetty lähtemään Islannissa syksyllä pidettävään Arctic Future 
Challenge –kilpailun ”competition ecosystem partneriksi”. Käytännössä tämä tarkoittaa 
viestinnällistä tukea.  
 
Nuorten yrittäjyyskilpailu, joka järjestetään kaikkien kahdeksan (8) arktisen valtion arktisella alueella 
ja jota rahoittavat Tanskan, Grönlannin, Färsaarten ja Islannin hallitukset. Kilpailun tavoitteena on 
vahvistaa arktisten nuorten yrittäjyyttä ja innovaatioita sekä lisätä tietoisuutta arktisesta alueesta 
yrittäjyyden ja investointipotentiaalin näkökulmasta. Kilpailukategorioita on kolme (1) Vuoden pe-
rustaja, (2) Vuoden Nuorten Startup ja (3) Paras Liikeidea.  
 
Kansallinen kilpailu järjestetään verkossa. Kummallakin kansallisella finalistilla on mahdollisuus mat-
kustaa Islantiin lokakuussa 2020 kilpaillakseen Arctic Circle Assemblyn yhteydessä tapahtuvassa 
alueellisessa kilpailussa.  
 
Lapland Entrepreneurship Society (LES) on kiinnostunut olemaan mukana.  
 
Päätettiin, että suostumme ehdotukseen olla kilpailun “ecosystem partner”, mikäli kyseessä on 
vain viestinnällinen tuki. Kaarina lupasi tarkistaa asian ja hoitaa em. tuen antamisen.  

 
 

3. Arctic Smartness toimijoiden skenaariotyöpajan tulokset sekä kv-yhteistyöryhmän tapaamisen 
työpajan tulokset 

 
Arctic Smartness –hankkeiden (ASR, ASG, Kunta Kv) toimijat pitivät 7.4.2020 skenaariotyöpajan ko-
ronakriisin vaikutuksista. Kaarina esitteli lyhyesti työpajan tulokset, jotka ovat myös muistion liitteenä. 
Skenaariotyötä jatketaan syksyllä ja sen tuloksia voi vapaasti hyödyntää.  
 
Kv-yhteistyöryhmän tapaamisen työpajaosuudessa pohdittiin Euroopan Vihreän kehityksen ohjelman, 
Lapin älykkään erikoistumisen strategian ja Lappi-Sopimuksen vuosille 2022-2025 integroimista.  
 
Kokouksessa ei varsinaisesti käyty läpi em. työpajan tuloksia, mutta siihen liittyvää tilannekuvaa 
päivitettiin seuraavasti:  
 
Korona-viruksen aiheuttama tilanne haastaa nyt erityisen paljon ja siihen avuksi on avattu nopeasti 
mm. ELYn ESR- ja liitolta EAKR-haku nopeilla hakuajoilla.  
 
Marja kertoi, että ELYltä on tulossa koronakriisin vuoksi yritysten tarpeista lähtevä sateenvarjotyyppi-
nen hanke, joka kokoaa eri toimijoita ja hankkeita yhteen. Mukana on mm. oppilaitoksia ja elinkeino-
yhtiöitä. Todettiin, että tässäkin vaikuttanut konsortiomainen työskentelytapa kuulostaa erittäin hy-
vältä.  
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Mika kommentoi, että samalla kun ns. rakennamme siltaa kriisin yli näillä nopeilla ratkaisuilla, on mei-
dän pidettävä iso kuva mielessä. Vaikka Johdon strategiafoorumi oli viime kokouksessaan linjannut, 
että nyt priorisoidaan ennakointityö Lapin Green Dealin sijaan, ei Green Dealia kuitenkaan heitetä ro-
mukoppaan, koska se on yksi niistä isoista asioista jonka kohtaamme eri tavalla ja eri tasolla kriisin 
jälkeen. Tämän vuoksi tässä vaiheessa ennakoinnin priorisointi koko tematiikan kautta on järkeväm-
pää Lapin oman Green Dealin sijaan – emme tiedä miten kriisi EU:n vaikuttaa, milloin EU:n monivuoti-
nen talouskehys vahvistetaan, miten koheesiopolitiikan ratkaisut yms. edistyy? Politiikan sisällöt ja 
tuleva ohjelmakausi on entistä enemmän auki, ja sitä tulee seurata osana alueellista pohdintaamme.  
 
Merkittiin tiedoksi, että asiaa työstetään ja kriisin yli sillan rakentamista seurataan myös tällä ko-
koonpanolla.  
 
 

4. Kv-työn tilannekuva (liite) 
 
Liitteenä olevan listan kautta saadaan kuva siitä missä kaikissa kv-verkostoissa olemme mukana. Kv-
joryssa on tarkoitus käydä strategista pohdintaa siitä mihin meillä on järkevä panostaa ja mikä jää vä-
hemmälle painolle. Nyt aikalailla kaikissa kv-verkostoissa tapahtumat on siirretty, mikä aiheuttaa omat 
haasteensa esim. kv-hankkeiden toteuttamiseen. Päivin osalta kv-asioissa on aktivoiduttu eri asioiden 
tiedonkeruun ja raportoinnin osalta. 
 
Vaikka kv-tapahtumia ja tapaamisia on monilta osin siirretty, vaatii moni verkosto heti syksyllä toimen-
piteitä. Meillä olisi myös hyvä tarkastella verkostoja siitä näkökulmasta mitkä verkostot auttavat ko-
ronakriisin jälkeistä kehittämistä ja mihin meillä on resursseja. 
 
Päätettiin käydä seuraavassa kokouksessa verkostot ja niiden resursointi läpi strategisella tasolla ja 
peilata niitä olemassa oleviin tarpeisiin. Aloitamme tilannekuvan luomisen temaattisista kumppa-
nuuksista. Kaarina tekee taustakoontia. 
 

 
5. Vuosikellon päivitys (liite) 

 
Todettiin, että työskentelemme etänä, emmekä matkustele. Päivitettiin vuosikello lähinnä webinaa-
rien osalta. Merkittiin tiedoksi.  

 
6. Muut asiat 

 
Jaakko kommentoi yritysten tilannetta 15.4 Suomen yrittäjien webinaarissa, jonka aiheena on Suomen 
Yrittäjien aluekehittämisohjelman julkistaminen. 

 
 

7. Seuraava kokous 
 

Päätettiin pitää seuraava kokous 6.5 klo 14 Teamsilla.  


