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Yhteenveto Lapin käristyksen 18.6.2019 haastetyöpajoista 

Mihin maakunnan kuluvan EU-ohjelmakauden jäljellä olevia resursseja 
tulee kohdistaa? 
 

 

1. TKI-toiminnan menestyksekäs kansainvälistyminen – fasilitaattori Riitta Alajärvi-Kauppi, Lapin 
AMK 

- Menestyvien (lappilaisten) yritysten mallit ja tarinat esille (esim. Tapojärvi) 
- Haaste: Kansainvälinen TKI-toiminta ei ole organisaatioiden ykkösprioriteetti. Ratkaisu: 

Muutokset tavoitteiden asettamisessa. 
- Haaste: Maksullisuus, esim. Demola-caset. 
- Haaste: Alueelliset arvoketjut ja pysyvyys puuttuvat 
- Haaste: Innovaation ymmärtäminen – innovaatio voi olla pienikin asia, ei vaadi radikaalia 

keksintöä 
- Haaste: Yritysten ymmärrettävä oppilaitosten OKM-tehtävät 
- Haaste: Pk-yritykset eivät osaa/pysty resursoimaan TKI- ja/tai kv-toimintaan. Ratkaisu: 

Koulutus, verkostoituminen, tiedotus 
- Haaste: Oman alueen asiantuntijoiden tunnistus 
- Ratkaisu: Yhteiset toimintatavat 
- Ratkaisu: Kytkeytyminen perustoimintaan, esim. koulutukseen 
- Ratkaisu: Selkeä arvolupaus yrityksille 
- Ratkaisu: Videoiden vahvempi hyödyntäminen kv-markkinoinnissa 
- Ratkaisu: Kaikkien hanketoimijoiden viestintäosaamisen kehittäminen – tieto yrityksille 

tehokkaalla ja kiinnostavalla tavalla 
- Ratkaisu: Global Lapland – Arctic Five ja UArctic hyödyksi, Lapland Global Edu & Research 
- Ratkaisu: Mallia Aalto-yliopistosta: Organisaatioista alkunsa saaneet startupit kärkinä; 

TKI/yritysrajapinta 
- Ratkaisu: TKI-toimijoiden tulisi tunnistaa/löytää paras osaaminen maailmalta ja tuoda sitä 

Lapin yritysten hyödyksi. Puulaakiliigalaisten kanssa ei kannata nyhertää. 
- Kv-TKI-toimijoita lisää – osaamisen kehittäminen 
- Ratkaisu: Valintoja/keskittymistä – kohdentuminen johonkin alueeseen huippuosaamiset 

huomioiden, esim. Kiina, Saksa 
- Ratkaisu: Kv-verkostoitumisen tarkoituksena kotouttaa kansainvälistä TKI-rahaa toimijoille 
- Ratkaisu: Yritysrajapinnassa työskentelevien resursointi – enemmän osaamista 
- Ratkaisu: Yritykset mukaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kv-hankkeisiin 
- Ratkaisu: Yhteistyöverkostot yritysten tueksi: viranomaiset, oppilaitokset, klusterit, 

ystävyyskaupungit 
- Ratkaisu: Kv-benchmarking teemasta riippuen 
- Ratkaisu: Tiedottaminen rahoitusmahdollisuuksista 
- Ratkaisu: Tiedon saatavuus alueillakin kohdennettuna tarpeisiin 
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2. Osaavan työvoiman saatavuus – fasilitaattori Marja Perälä, ELY-keskus 
- Yhteinen, oikea tilannekuva 
- Alueen vetovoiman lisääminen, imagon ja tunnettavuuden kehittäminen – Lappi maailmalle  
- Työvoimareservit tehokkaaseen käyttöön 

o Oikeat henkilöt oikeille paikoille 
o Työssä olevien liikkuminen 
o Työttömien työllistäminen (esim. osatyökykyiset) 
o Maahanmuuttajat 

- Alueella olevien ankkurointi pysyviksi asukkaiksi, esim. opiskelijat, kv-opiskelijat 
- Maahanmuutto 
- Työnantajien osaamisen kehittäminen rekrytoinnissa/monimuotoisuus – imagon nostaminen 
- Kannustinjärjestelmän kehittäminen 

o Potentiaalisille muuttajille ja opiskelijoilla ”syrjäseutulisät” 
o Veroedut, opintolainat anteeksi 

- Infran kehittäminen 
o Liikenneyhteydet, palvelut 
o Asuminen 

- Työn ja yrittäjyyden uudet mallit 
- Työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen edellytysten parantaminen 
- Työelämän pelisääntöjen uudistaminen 
- Yhdessä tekeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

o Oppilaitokset 
o Yhteistyö ei enää riitä 

- Ekosysteemien rakentaminen, esim. eri oppilaitosten verkostoituminen myös 
kansainvälisesti 

- Uudet ratkaisut ja kokeilut 
o Pop-up-tilat matkailupaikkakunnille 

- Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet 
 

 

3. Elinvoimainen yrittäjyys – fasilitaattori Ella Saarenpää, Digipolis 
- Yrittäjyyden mahdollistaminen ja tukeminen 

o Lapin tietoliikenne- ja muu infra kuntoon 
o Sektoripohjaiset toimenpideohjelmat, kehittämisorganisaatioiden resurssien 

tehostaminen, resursseja ja prosesseja klusteroitumiseen 
o Rahoitusta business-orientoituneille ideoille ja projekteille 
o Tuki osaavan työvoiman saamiseen ja Lapissa pitämiseen 
o Tuki suuremmille markkinoille pääsemiseen 
o Tuki TKI-tulosten kaupallistamiseen 
o Rajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen 
o Crowdsourcing-palvelut: työvoimaa maailmalta 
o Tuki oikeanlaisten kumppaneiden löytämiseen 

- Mikroyrittäjien puitteet kuntoon 
o Mikroyrittäjien kasvuverkosto -hanke 
o Pienyrittäjien verkostoituminen yhteisten tilojen ja tapahtumien avulla 
o Yrittäjät mukaan kehittämistyöhön, eivät vain sen kohteeksi 
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- Koulutuksen rooli 
o Koulutuksen käytännönläheisyys 
o Verkostoitumistaidot ja digitalisaatioon liittyvät taidot kuntoon 
o Yrittäjyyskasvatus kaikilla koulutusasteilla 
o Yrittäjyysosaamista myös opettajille 
o Lisää business-osaamista muun muassa insinöörialoille; tavoitteena Lappiin lisää ICT-

yrityksiä 
- Vahva ja osaava brändityö 

o Onnistumiset ja jo olemassa olevat mahdollisuudet näkyväksi 
o Keskitytään luontaisiin vahvuuksiin, hyödynnetään ja tuotteistetaan olemassa 

olevaa, ”tavallista” 

 

4. Lapin maakunnan brändiarvon kasvu ja profiilin nosto kansallisesti sekä kv-toiminnassa – 
fasilitaattori Mervi Nikander, Lapin liitto 

- Tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta ja itsensä haastamista 
- House of Laplandin roolin sekä markkinoinnin kohderyhmien kirkastaminen 
- Miten itse lappilaisina yrittäjinä ja yksilöinä viestimme Lapin mahdollisuuksista? 
- Brändin laajempi hyödyntäminen, selkeä visio ja viesti kohderyhmän mukaan 

Markkinoinnissa voitaisiin korostaa eksotiikan ja luonnon lisäksi esimerkiksi seuraavia 
asioita: 

o Aktiivisuus, osaaminen, yrittäjyys, klusterit, teollisuus, tekemisen meininki 
o Hyvä elämä, yhteisöt, taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi, turvallisuus 
o Ympäristöystävällisyys, kestävyys, kiertotalous 
o Ketterä kokeilukulttuuri 
o Ruokakulttuuri, lähiruoka 
o Erilaiset ihmiset yhdessä, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, vähemmistöjen 

huomiointi 
o Kylämatkailu 
o Taide 
o Koulutusmahdollisuudet 
o Nopea, digitaalinen Lappi, verkkoyhteydet 
o Kestävä matkailu, vähähiilisyys 

- Kunnianhimoisten, kansainvälisesti kiinnostavien tapahtumien järjestäminen 
o Teemoina esimerkiksi e-urheilu, digitalisaatioon liittyvä toiminta 
o Kongressimatkailun nosto – Rovaniemelle kv. luokan kongressikeskus 
o Tuodaan esille erikoisiakin tapahtumia, autetaan kyliä tuotteistamaan 

tapahtumiansa 
- Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa, esimerkiksi ammattibloggarien 

käyttäminen myös muussa kuin matkailupalveluiden markkinoinnissa 
o Myös apuna tuotekehityksessä? 

- Brändilähettiläät 
o Haastekilpailu: millainen brändilähettiläs sinä olet Lapin maakunnasta? 
o Ajatellaan isosti: Kimi Räikkönen tai Mika Häkkinen 

- Yrittäjyyden edistäminen 
o Start-up-kulttuurin luominen, hautomot ja kiihdyttämöt. Kesäyrittäjyys start-up-

yrittäjyyden alustana. 
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o Yrityshubit, etätyön mahdollistaminen 
o Ohjattu yrittäjyyden mentorointi 
o Toimivat ja nopeat verkkoyhteydet 
o Tuki Lapissa yrityksen perustaville 

- Lapin veto- ja pitovoima 
o Kulttuuritarjontaan panostaminen 
o Kaupunkikeskusten kehittäminen, esimerkiksi kahvilakulttuuri, puistot, siisteys 
o Lappi lapsiperheille houkuttelevaksi 
o Maahanmuuttajien kannustaminen alueelle 
o Palveluiden parantaminen, palveluista viestiminen selkeästi (ELY, Migri, maistraatti, 

elinkeinoyhtiöt, TE-palvelut) 
o Tuki Lappiin muuttaville, esimerkiksi ilmainen asunto x ajaksi, ilmainen passi 

harrastusmahdollisuuksiin uusille asukkaille 
o Verkkoyhteydet toimiviksi 

- Koulutuksen rooli 
o Opiskelijoiden hyödyntäminen yritysten kehittämisessä, markkinoinnissa, 

tuotteistamisessa 
o Opiskelijoiden (myös kansainvälisten) innostaminen Lappiin jäämiseen ja 

yrittäjyyteen 
o Rohkeat ratkaisut, esimerkiksi: Ranuan lukioon e-sports-luokka 

 

 

5. Investointien kokonaisvaltainen kasvattaminen (yrittäjyys ja TKI-toiminta) – fasilitaattori Risto 
Lustila, Business Finland 

- Yritysten tukeminen 
o Yritysten TKI-resurssien varmistaminen 
o Hankkeistamis- ja rahoitusosaamisen lisääminen 
o Tukimahdollisuuksista viestiminen laajasti ja selkeästi  
o Perinteisiä yrityskehittäjiä vierailemaan pk-yrityksissä 
o Hautomotoiminta, mentorointi 
o Infran kehittäminen (muun muassa valokuituverkko), digitalisaation hyödyntäminen 
o Innovaatiosetelin kaltaisten ketterien rahoitusinstrumenttien vakiinnuttaminen 
o Yrittäjien paremman verkostoitumisen mahdollistaminen, 

hankeyhteistyömahdollisuuksista viestiminen 
o Toimialarajat ylittäviin teemallisiin kehittämisiin selkeämmät prosessit ja viestintä 

yritysten suuntaan 
o Rahoituksen käyttöön kannustinjärjestelmä, esimerkiksi veroetu tai -helpotus, optiot 

jatkoinvestointeihin 
o Arvopohjaisten investointimahdollisuuksia selvittäminen ja tukeminen: sustainable, 

circular, green, carbon neutral jne. 
o Inspiroivat co-working-tilat, julkiset työskentelytilat (vrt. Oodi) 

- Osaavan työvoiman saaminen ja pysyminen Lapissa 
o Palvelut, niistä viestiminen 
o Nuorten Lappiin muuttamisen kannustaminen  
o Työperäisen maahanmuuton lisääminen 

- Koulutuksen rooli 
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o Koulutuksen kohdentaminen yritysten tarpeita vastaavaksi, esimerkiksi innovaatio- 
ja yrittäjyyskoulutus 

o Opiskelijoiden yhteistyö yritysten kanssa 
o Korkeakoulut tukemaan start-up-toimintaa, joka syntyy niiden omasta 

tutkimustoiminnasta 
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