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Pohjapaperi TORSTAI 24.2.2022:  

 

Työpajat - Miten tuemme yhteisiä älykkään erikoistumisen tavoitteitamme?  

Kolmeen eri teemaan jaettujen työpajojen tuloksena on lappilaisia älykkään erikoistumisen kansainvälisiä 
kehittämisnostoja, joita on tarkoitus lähteä kehittämään yhdessä eteenpäin.  

Nostoja tukevat kansainväliset lisäarvoa tuovat hankkeet, jotka sitovat eri toimijoita vahvistaen alueellista 
yhteistyötä. Käytännön yhdessä tekemisen kautta ymmärrämme paremmin, mitä Lapin älykäs 
erikoistuminen tarkoittaa ja miten voimme parhaiten hyödyntää EU-rahoitusta sen toteuttamisessa. 
Lappilaiset nostot toimivat myös pohjana alueellisille hankkeille, jotka lisäävät Lapin älykkään erikoistumisen 
toimeenpanoa ja osaamista. Teemat ovat: 

1) Puhtaat energiaratkaisut tukemassa alueen elinvoimaa ja kestävää kehitystä  

2) Kestävä luonnonvarojen käyttö Lapin aluetalouden kasvun ajurina – Case vastuullinen kaivannaistoiminta 

3) Älykäs ja osallistava TKI-toiminta & koulutus luovat pohjan Lapin kestävälle ja osallistavalla kasvulle 

Jokaisessa työpajassa käsitellään seuraavat Flinga-kysymykset: 

 Millaista kehittämis- ja hanketoimintaa teeman ympärillä valmistellaan Lapissa?  

 Mitä kehittämishaasteita teeman ympärillä on Lapissa?/ Mitä mahdollisuuksia Lapilla on teeman 
ympärillä? 

 Miten näitä kehittämishaasteita pitäisi alueellisesti ratkaista/mahdollisuuksia hyödyntää? 

 Mitä lisäarvoa (kansainvälinen) EU-rahoitus voi tuoda teeman kehittämiseksi? (lähikansainvälisyys ja/tai 
laajempi EU- ja kansainvälinen yhteistyö) 

 Millaista EU-rahoituksen mahdollisuutta halutaan edistää yhteisenä lappilaisena nostona? Miten 
edetään? 

Älykäs erikoistuminen – alueellisista vahvuuksista kestävän ja osallistavan kasvun kärjet 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana EU:n aluekehittämisessä on kannustettu alueita (ja jäsenvaltioita) 
tunnistamaan ja kehittämään älykkään erikoistumisen prioriteetteja, jotka toimivat alueellisen kasvun 
keihäänkärkinä. Älykäs erikoistuminen auttaa löytämään eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden välistä 
ja sisäistä vuorovaikutusta sekä alueen sisällä että alueiden välillä. Prioriteetit perustuvat alueella 
tunnistettuihin elinkeinoelämän vahvuuksiin, jotka luovat aluetalouden parhaat kasvun mahdollisuudet ja 
joissa on suurin alueellinen kehittämis- ja innovaatiomahdollisuus. Nämä toimivat pohjana strategiselle 
suunnittelulle ja toimeenpanolle ja vahvistavat yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja skaalausta. Tätä kehitystä 
tukemaan on komissio pyytänyt alueita ja valtioita priorisoimaan älykkään erikoistumisen valinnat 
strategiaksi (Smart Specialisation Strategy eli S3) ohjaamaan käytännön toimenpiteitä alueiden 
kehittämisessä. Älykkään erikoistumisen strategioissa tunnistetaan alueen vahvuudet ja niihin liittyvät 
arvoketjut. Tavoitteena on löytää yhteistyömallit ja käytänteet, joilla tuetaan resurssien keskittämistä 
tiettyihin alueen kehityksen kannalta tärkeisiin kohteisiin, joista on suurin potentiaali syntyä uusia 
innovaatioita ja sen myötä kasvua. Älykkään erikoistumisen tehtävänä on ohjata alueen toimijoita 
vahvistamaan alueellista yhteistyötä, erityisesti alueellisen TKI-osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja 
kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen.  
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Älykkään erikoistumisen strategiat ohjaavat EU-rahoituksen käyttöä alueilla kohdentamalla suoraan 
rakennerahastojen varoja ja epäsuorasti linkittämällä älykäs erikoistuminen rahoituksen tukikriteeriksi 
muissa EU:n rahoitusohjelmissa, joita toteutetaan pääsääntöisesti yhteishankkeina eli ns. KV-hankkeina. 
Kuluvan ohjelmakauden valmistelussa älykkään erikoistumisen merkitys vahvistuu entisestään. Osana 
älykästä erikoistumista on entistä vahvemmin kestävyys ja osallistavuus, jotka pitää näkyä läpileikkaavina 
kaikissa älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanossa.  

Kestävä ja osallistava älykäs erikoistuminen on käytännössä strategia toimeenpanna hallittua siirtymää, jossa 
alueellisen kilpailukyvyn kasvattaminen ottaa huomioon laajemmat alueelliset ja yhteiskunnalliset haasteet. 
Kokonaisvaltainen alueellisen ekosysteemin vahvistaminen on älykkään erikoistumisen keskiössä, sillä sen 
toimintakyky luo pohjan myös aluetalouden kasvulle. Toimiva alueellinen ekosysteemi tarvitsee halun 
kehittyä yhdessä ja vahvan osallistavan innovaatioekosysteemin rakentumista. Alueellinen 
innovaatiotoiminnan rakentuminen tulee perustua vastuulliseen ja osallistavaan TKI & koulutusyhteistyöhön. 
Käyttäjälähtöinen avoimen innovaatiotoiminnan ekosysteemi toimii kohtauspaikkana, kasvun 
mahdollistajana ja alueellisen elinikäisen oppimisen ja koulutuksen ympäristönä. Älykkään erikoistumisen 
tulee olla entistä enemmän alueelliset lähtökohdat ja erityispiirteet huomioivaa ja luoda askelmerkit alueen 
omaan vihreän kehyksen ohjelman toteutukselle.  

Lapissa älykäs erikoistuminen on alusta lähtien perustunut kestävään luonnonvarojen ja olosuhteiden 
jalostamiseen. Olemme myös panostaneet alueellisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen. Lappi-
sopimus eli Lapin maakuntaohjelma luo viitekehyksen Lapin älykkäälle erikoistumiselle ja on alueen 
toimijoiden yhdessä muodostama kehittämisstrategia, joka esittää alueen kokonaiskuvan 2022–2025 
strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta.  

Lapin kolmannen älykkään erikoistumisen strategian päivitystyö on nyt alkamassa ja sen tueksi toteutamme 
osana Arctic Smartness -suuntia tulevaan -seminaarissa 24.2.2022 työpajan ”Miten tuemme yhteisiä 
älykkään erikoistumisen tavoitteitamme?” Lapin seuraavan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteet ja 
prioriteetti tarkentuvat vuoden 2022 aikana. Työpajaan olemme ottaneet esimerkeiksi kolme teemaa: 

1) Puhtaat energiaratkaisut tukemassa alueen elinvoimaa ja kestävää kehitystä  

Green deal ohjaa EU:ta kohti vihreää siirtymää ja talouden ja yhteiskunnan muuttumista kohti 

ilmastoneutraaliutta. Osana Green deal -ohjelmaa on puhdas energia, jonka painopisteenä on 

energiatehokkuuden asettaminen etusijalle perustuen pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin, joilla 

korvataan fossiiliset (mukaan lukien energiaturve) energialähteet. Tätä tukemaan halutaan myös varmistaa 

puhdas, kohtuuhintainen ja toimitusvarma energian saanti kaikille EU-kansalaisille. Samalla kun painopiste 

on kehittää laajoja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, halutaan huomioida haja-asutusalueiden erityishaasteet ja 

tukea paikallisten ratkaisujen kehittämistä. Puhtaan energian käytännön toteutuksessa on huomioitava 

resurssitehokkuus, päästöjen minimointi ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottaminen. Puhdas energia on 

merkittävä kokonaisuus saavuttaa EU:n toimintasuunnitelma kohti nollapäästötavoitetta. Vaikka suurimmat 

energiapäästöt ovat muualla kuin Lapissa, niin ratkaisuja puhtaan energian tuottamiseksi haetaan koko EU:n 

alueella. Samalla kun se on haaste Lapissa, voi se myös luoda uusia mahdollisuuksia ja innovatiivisia 

ratkaisuja. Euroopan komission eri rahoitusohjelmien kautta panostetaan huomattavia summia puhtaan 

energiaratkaisujen kehittämiseksi.  

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen toimesta on kartoitettu tilannetta Lapissa energiateeman alla 
tapahtuvista alueellisista kehittämistarpeista ja -toimista. Samalla käytiin myös läpi EU:n eri 
rahoitusohjelmien tarjoamat mahdollisuudet. Mielenkiintoa herätti erityisesti Life-alaohjelma puhtaan 
energian siirtymistä tukeva kokonaisuus, jonka tavoitteena on helpottaa siirtymistä energiatehokkaaseen, 
uusiutuvaan energiaan perustuvaan, ilmastoneutraaliin ja kestävään talouteen. Ohjelmassa rahoitetaan 
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hankkeita, joilla pyritään poistamaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia markkinaesteitä, jotka haittaavat 
siirtymistä kestävään energiaan.  

Erityispiirteenä näissä rahoitettavissa hankkeissa on hakea kehittää toimintamalleja, joihin osallistuu 
alueellisesta ekosysteemistä olennaiset toimijat, jotka ovat mukana luomassa puhtaan energian siirtymän 
ratkaisuja, on siteen kyse yksityisestä tai julkisesta tahosta, energiaratakisujen käyttäjät/kuluttajat.  Life-
ohjelman ”Siirtymä puhtaaseen energiaan” -alaohjelmasta rahoitetaan mm. alueellisten tai 
paikallistentoimintamallien ja investointisuunnitelmien kehittämistä tukemaan  puhtaaseen energiaan; 
tuetaan teknologian käyttöönoton, digitalisaation, uusien palvelujen ja liiketoimintamallien nopeuttamista 
ja siihen liittyvien ammatillisten taitojen parantamista, yksityisen rahoituksen houkutteleminen kestävään 
energiaan; paikallisten ja alueellisten investointihankkeiden kehittämisen tukeminen ja kansalaisten 
osallistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Työpajan 
tavoitteena on vahvistaa tilannekuvaa Lapissa tapahtuvasta energiayhteistyöstä ja käynnistää alueellinen 
yhteistyö Life-rahoituksen hyödyntämisestä Lapin energiasiirtymässä. 

2) Kestävä luonnonvarojen käyttö Lapin aluetalouden kasvun ajurina – Case vastuullinen 
kaivannaistoiminta 

Green deal -tavoitteiden toimeenpano ja toteuttaminen ovat riippuvaisia riittävästä raaka-ainetuotannosta, 
erityisesti ns. kriittisten raaka-aineiden saatavuuden turvaamisesta. Euroopan unionin teollisuuspolitikka 
nimeää tämän EU:n taloudellisen turvallisuuden kynnyskysymykseksi. Metallien ja mineraalien kestävän 
tarjonnan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää Euroopan energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 
vuonna 2030. Louhitut metallit ja mineraalit ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässämme sekä 
nykyaikaisen puhtaan ja kestävän energiantalouden rakentamisessa (sähköinen infrastruktuuri, energian 
varastointijärjestelmät, energiavoimalat jne.).  

Kaivannaisala on merkittävä toimiala koko Suomessa ja sen painoarvo korostuu erityisesti Lapissa. Kai-
vannaisalan ympärille on muodostunut vahvaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja erikoistunutta 
liiketoimintaa turvamaan vastuullisen kaivannaistoiminnan kehittymistä.  

Kaivannaisala on jo pitkään ollut merkittävä kehittämisen kohde myös Lapin aluekehityksessä. Lähtökohtana 
on korostaa vastuullisen kaivannaisalan kehitystä, jossa panostetaan luontoa säästävään toimintaan ja 
kestävyyden tasapainoon. Kaivostoiminnan ympäristöhaittoja on vähennettävä, ja alueellisen 
toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan niin kaivannaisalan mahdollisuuksiin kuin uhkiin on tärkeää. 
Toimivaan lainsäädäntöön, maankäytön suunnitteluun, ympäristövaikutusten arviointiin, lupamenettelyihin 
ja muihin hallinnon käytänteisiin on panostettava. Euroopan unionin oman kestävän raaka-ainetuotannon 
vahvistaminen on komission eri rahoitusohjelmien suurin panostuksen kohde. 

Kaivannaisalan ja TKI-toimijoiden sekä kuntatoimijoiden yhteispilotin toteuttamista  on valmisteltu Älykäs ja 
kansainvälistyvä Lappi -hankkeen toimesta keväällä 2021 järjestetyissä työpajoissa tavoitteena hyödyntää 
laajemmin EU rahoitusta tärkeissä kehittämisen toimissa. Syksyllä 2021 pidetyissä jatkokeskusteluissa on 
ollut esillä mm.  mahdollinen Interreg Aurora -hankkeen valmistelu, jossa luodaan pohjaa kaivoskuntien 
yhteistyön vahvistamiselle ja osaamisen kehittämiselle. Yhteistyömalleja löytyy myös mm. Kanadasta, 
Australiasta ym. sekä Euroopan tasolla mm. Interreg-yhteistyöstä, joissa alueet ja kunnat ovat olleet 
aktiivisesti mukana. 

Lapin toimijoiden ja kv. partnerien potentiaalisen yhteishankkeen teema-alueita voisivat olla mm. ennakointi 
(miten varautua tuleviin kaivoshankkeisiin), kevyemmät toimintamallit aloittaville kaivoksille, elinkeinojen 
yhteensovittaminen kaivoskunnissa, (paikallisen) palveluliiketoiminnan kehittäminen kaivannaishankkeiden 
ympärillä´, työvoimaan liittyvät asiat, tekniset ratkaisut,  suljettujen kaivosten jatkohyödyntäminen sekä 
”hankelouhinta” liittyen EU- ja kansainvälisiin ohjelmiin.  
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3) Älykäs ja osallistava TKI-toiminta ja koulutus luovat pohjan Lapin kestävälle ja osallistavalla kasvulle 

Lapissa on vuosien aikana panostettu systemaattisesti alueellisen innovaatiotoiminnan edellytysten 
vahvistamiseen. Meille on muodostunut monipuolinen TKI ja koulutusverkosto, joka pystyy tarjoamaan 
alueen yrityskentälle ja muille toimijoille erilaisia innovaatioalustoja- ja kehittämisympäristöjä Arktiset 
kehittämisympäristöt (https://ardico.fi/portal#/). Älykkään erikoistumisen myötä painopiste on ollut 
nimenomaan kestävää ja vastuullista kehittämistä tukeva TKI ja koulutusverkosto. Tämä luo hyvän pohjan 
alueelliselle innovaatioekosysteemille. Seuraavassa vaiheessa on panostettava alueellisen 
innovaatioekosysteemin toimivuuden kehittämiseen ja osallistavuuden kehittämiseen, jotta 
innovaatioekosysteemi luo parhaan mahdollisen pohjan älykkään erikoistumisen käytännön toteuttamiselle. 
Osana Lapin maakunnallista ekosysteemiä on hahmoteltu TKI osaamiskeskittymäkokonaisuutta, jonka 
toimijat yhdessä pystyvät tukemaan alueen elinkeinoelämän eri toimijoiden innovaatiotoiminnan 
edistäminen, osaamisen vahvistamisen ja kestävän kasvun edistäminen. Alla olevalla kuvalla on pyritty 
tuomaan esille kokonaisuus, jossa koulutus ja TKI alueella toimii.  

 

Osaavan työvoiman saanti arktisella alueella on kriittinen menestystekijä, joka vaikuttaa kaikkiin sektoreihin. 
Avainasemassa ovat monipuolisen koulutustarjonnan säilyminen sekä uuden tarvelähtöisen koulutuksen ja 
muuntokoulutuksen suuntaamiseen tähtäävät toimenpiteet. Lisäksi on erittäin tärkeää tukea yritysten 
rekrytointeja. Yhdistämällä opetuksen uudistaminen osaksi osaamisalustoja luodaan pohjaa myös 
elinkeinoelämälähtöiselle koulutukselle. Yritysten ja organisaatioiden osaamisen vahvistaminen on yhä 
tärkeämpää elinkeinoelämän kansainvälistyessä. Ajan hermolla oleva TKI-toiminta ja koulutus ovat 
avainasemassa Lapissa, kun maakuntaa kehitetään innovatiivisena ja yrittäjähenkisenä alueena. Koulutuksen 
järjestäjien ja TKI-toimijoiden vuorovaikutusta alueen yrityskentän välillä on kehitettävä systemaattisesti 
edelleen. Nämä toimijat ovat myös kansainvälisen rahoituksen hyödyntämisen ja verkostoitumisen ytimessä.  

EU-rahoituksesta huomattava osuus ohjataan koulukseen ja TKI toiminnan kansainvälisen yhteistyön 
vahvistamiseksi. Yhä useammin rahoituksissa on ehtona linkitys alueisiin ja niiden älykkään erikoistumisen 
prioriteetteihin. Työpajassa on tarkoituksena löytää yhteinen kehittämisnosto, jossa eritysesti lappilaisten 
koulutus- ja TKI toimijoiden kansainvälinen yhteistyö/hanketyö tukee Lapin älykkään erikoistumisen 
tulevaisuuden tavoitteita. 

https://ardico.fi/portal#/

