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Maakuntajohtajan saatesanat  

 

Lappi-sopimuksen eli Lapin maakuntaohjelman ja -suunnitelman pohjana on ilmiölähtöinen 
tarkastelutapa, joka sisältää maakunnan kehittämisen kannalta neljä laajaa tavoitekokonaisuutta: 
Arktinen talous, työ ja osaaminen, elinympäristö ja hyvinvointi sekä saavutettavuus.  

 

Nyt käsillä olevassa toimeenpanosuunnitelmassa nämä tavoitteet on purettu konkreettisimmiksi 
kehittämiskohteiksi ja edunvalvonnan painopisteiksi. Valmistelu on pohjautunut laajaan viranomais- 
ja sidosryhmäyhteistyöhön ja kehittämiskohteiden valinnan tueksi on laadittu täsmennetty 
aluekehityskuva. 

 

Vaikka toimeenpanosuunnitelman luonteeseen kuuluu konkretisointi, on osassa senkin 
tavoiteasetantaa haluttu tietoisesti jättää liikkumavaraa nopealle aluekehityksen reagointikyvylle 
toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuviin äkillisiin muutoksiin varautumiseksi. Erityistä 
huomioita on myös kohdennettu toimenpiteiden vaikutusten seurantaan ja siihen liittyvien 
indikaattoreiden valmisteluun. 

 

Haluan kiittää kaikkia toimeenpanosuunnitelman laatimiseen osallistuneita: Työtä on jälleen tehty 
erinomaisella yhteistyöhengellä! Lapin positiiviset näkymät ovat olleet erinomainen siivittäjä tälle 
työlle – toivottavasti onnistumme yhdessä edelleen kirittämään tätä kehitystä! 
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1. Johdanto  

 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 33 §:n 
mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman 
toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa voidaan 
tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Suunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia 
toimenpide-esityksiä sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta 
kohdennetaan. Lisäksi suunnitelmassa tarvittaessa kuvataan 18 §:ssä tarkoitettujen maakuntien 
yhteistoiminta-alueiden ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet sekä keskushallinnolle tehtävät 
aloitteet.  

Lapin maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelma laaditaan laajapohjaisen 
osallistamisen kautta. Valmistelussa huomioidaan eri toimijoiden kansallisen toiminnan, Suomen 
rakennerahasto-ohjelman ja maaseutuohjelman sekä COVID -19 pandemian aiheuttamista 
vaikutuksista toipumiseen liittyvien rahoitusvälineiden kuten REACT-EU, JTF sekä Suomen 
kestävän kasvun ohjelman (RRF) -painotukset.  

Tämä toimeenpanosuunnitelma sisältää tavanomaisesta poiketen myös Työ- ja elinkeinoministeriön 
edellyttämän alueen selviytymissuunnitelman, jossa määritellään toimenpiteet koronakriisistä 
selviytymiseen.  

Toimeenpano- ja selviytymissuunnitelmassa esitetään maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset 
kehittämisen painopisteet, kärkihankkeet ja edunvalvonnalliset asiat neuvottelualoitteina. 
Toimeenpanosuunnitelma on maakunnan yhteinen tahdonilmaus ja edunvalvonta-asiakirja, joka 
suuntaa sekä hankerahoitusta että muuta alueellista ja kansallista rahoitusta. Tämä 
toimeenpanosuunnitelma koskee vuosia 2021-2022 ja se tarkastetaan syksyllä 2021 uuden 
maakuntaohjelman – Lappi-sopimuksen – valmistumisen yhteydessä. 

Lappi - sopimuksen toteuttamista arvioidaan syksyisin toimeenpanosuunnitelman ns. TOPSU-
keskusteluissa, jolloin arvioidaan tavoitteiden onnistumiset ja haasteet. Samalla tarkennetaan 
rahoituksen suuntaamista ja kartoitetaan lappilaisia kärkihankkeita. Tärkeä osa arviointia ovat 
alueelliset kehitysnäkymät sekä keväisin laadittava Lapin suhdannekatsaus. Ne muodostavat pohjan 
Lapin toimintaympäristökuvaukselle. Lapissa tehtävä tulevaisuus- ja ennakointityö ovat tärkeä osa 
maakuntaohjelmatyötä.  

2. Yhteinen strategia ja tahtotila: Toimeenpanosuunnitelma toteuttaa Lappi-

sopimusta  

 

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se on kehittämisstrategia, joka 
esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden 
strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Maakuntaohjelmatyötä ja 
aluekehittämistyötä on tehty vuorovaikutteisesti ja osallistavasti ja kaikki toimijat ovat sitoutuneet 
luotuihin tavoitteisiin - siksi asiakirjasta käytetään nimeä Lappi-sopimus. Maakuntaohjelmasta käy 
selkeästi esille se, että lappilainen aluekehitystyö pohjautuu luontoon ja maakuntamme ihmisiin; ne 
ovat Lapin menestyksen lähde.  

Lappi-sopimusta konkretisoi toimeenpanosuunnitelma eli TOPSU, joka nyt laaditaan vuosille 2021-
2022.  

Osana Lappi-sopimuksen ja sen toimeenpanosuunnitelman prosesseja syntyy myös agenda Lapin 
edunvalvonnalle, joka on tärkeä osa aluekehittämisen keinovalikoimaa. Lapin maakunnallisen 
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vaikuttajaviestinnän ja edunvalvonnan tarkoituksena on tehdä Lappi ja Lapin kehittämistarpeet 
näkyviksi, ymmärrettäviksi ja huomioon otetuiksi niin kansallisessa kuin EU:n päätöksenteossa. 
Lapin tavoitteiden toteutumista edistetään kohdistamalla vaikuttajaviestintää hallitusohjelmien 
laatimiseen ja niiden toimeenpanoon, valtion tulo- ja menoarvioiden sekä lisäbudjettien valmisteluun, 
lainsäädännön valmisteluun, kansallisissa strategioiden ja politiikkaohjelmien valmisteluun, EU-
politiikoihin ja -foorumeilla tapahtuvaan päätöksentekoon ja muihin valittuihin kansainvälisiin 
foorumeihin. Tässä asiakirjassa edunvalvonnan kärjet tuleville vuosille on esitetty hyvin tiivistetysti 
luvussa kuusi.  

 

 Kuva 2. Lappi-sopimus – maakuntaohjelma 2018–2021. 

 

Lappi-sopimuksen visio vuodelle 2021 on:  #RakkauestaLappiin: ”Vuonna 2021 Lappi on arktinen, 
avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä.”  

Tavoitteenamme on alueen vahvuuksiin perustuva menestys, joka on tärkeää paitsi Lapille niin myös 
Suomelle ja koko Euroopalle.  

Lisäksi olemme asettaneet tavoitteeksi, että vuoteen 2021 mennessä haluamme: 

Vakauttaa väestömäärä nykyiseen reiluun 180 000 asukkaaseen. Tärkeimpiä tavoitteita on 
nettomuuton muuttaminen Lapille positiiviseksi ja työperäisen maahanmuuton hallittu lisääminen. 
Alueen elinvoimaisuuden varmistamiseksi alueelle on houkuteltava nuorta väkeä ja syntyvyys on 
saatava nousuun.  

Luoda Lappiin lisää työpaikkoja ja lisätä yrittäjyyttä sekä varmistaa olemassa olevan yrityskannan 
jatkuvuus. Lisätä alueella tapahtuvaa TKI-toimintaa sekä tarjota vetovoimaisia 
opiskelumahdollisuuksia. Lapin talous kasvaa tällä hetkellä muuta maata nopeammin. Metsä- sekä 
kaivannaisteollisuus tuottavat Suomen viennistä lähes kymmenen prosenttia. Lapin matkailun 
kansainvälinen kasvu on jo vuosia ollut maan nopeinta. 

Kehittää Lappia kestävästi, luontoarvoja kunnioittaen. Teollisuus, metsä ja matkailu ovat Lapin 
elinkeinojen kivijalkoja. Niiden yhteiseksi nimittäjäksi nousee kestävyys, vihreä talous. Se tarkoittaa 
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jätteiden vähentämistä, kierrätyksen lisäämistä, uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista 
uusiutuvilla sekä materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämistä.  

Varmistaa, että Lappi valmistautuu ajoissa tulevaisuuden suuriin muutoksiin - työn muutokseen ja 
digitalisaation nopeaan kehittymiseen sekä mm. alusta- ja jakamistalouden luomiin mahdollisuuksiin.  

Pitää huolta lappilaisista – täällä syntyneistä ja tänne muuttavista. Lappi on luonnostaan hyvinvoinnin 
alkulähde, varmistetaan, että se myös näkyy alueen ihmisten hyvinvointina. Teemme täällä töitä 
#rakkauestaLappiin. Parhaat asiat tehdään yhdessä, koko Lapin voimin. 

 

Lappi-sopimuksen läpileikkaavia kehittämisteemoja ovat: 

 

Kuva 3. Lappi-sopimuksen läpileikkaavat kehittämisteemat. 

 

Saamelaisten kotiseutualue sijoittuu Lapin neljän pohjoisimman kunnan alueelle. Saamelaiskäräjät 
on laatinut maakuntaohjelmaan aluekehityslain edellyttämän saamelaisosion, joka on Lappi-
sopimuksen liitteenä. Saamelaiskäräjät on laatinut saamelaiskulttuuriosioon sopimustekstin, jonka 
toteutumiseen koko Lappi on sitoutunut. Saamelaisten kotiseutualueen ja koko saamelaiskulttuuriin 
kehittymistä tuetaan osana Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista. 

3. Koronasta selviytymisen suunnitelma   

 

Tämä Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelma sisältää myös Lapin selviytymissuunnitelman.  

Koronapandemian alkaessa keväällä 2020 Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti alueita kokoamaan 
maakuntaliittojen johdolla alueelliset selviytymissuunnitelmat, joissa esitellään alueiden 
suunnitelmat koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon ja jälleenrakennukseen. 
Tavoitteena oli alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen 
kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista resilienssiä.  

Suunnitelmat sisältävät nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet, sekä lisäksi valinnat 
uuden kasvun käynnistämiseksi. Tähtäimessä on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa 
osaamiseen ja innovaatioihin ja suuntautuu kansainvälisesti. Jälleenrakennuksen toimenpiteet 
vauhdittavat digitalisaatiota ja tukevat hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan rakentamista. 
Alueellinen suunnitelma on edellytyksenä elvytyspaketin varojen käytölle. Aikajänteeltään Lapin 
selviytymissuunnitelma kattaa vuodet 20212023. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja 
toimenpiteet täsmentyvät seuraavan Lappi-sopimuksen eli Lapin maakuntaohjelmatyön 2022 - 2025 
valmistelun yhteydessä. Lapin selviytymissuunnitelma on laadittu laajapohjaisessa yhteistyössä 

yhdessä tekeminen sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

digitalisaatio

vähähiilisen elämäntavan edistäminen

kestävä kehitys ja resurssitehokkuus

kansainvälisyys
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aluekehittämisen toimijoiden (kunnat, ELY-keskus, TE-toimisto, kehitysyhtiöt, korkeakoulut ja 
oppilaitokset, elinkeinoelämä) kanssa.  

Työ- ja elinkeinoministeriön selviytymissuunnitelman mukaisesti rahoitusta kohdennetaan 
koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun 
luomiseen. Kansallisen koronasta selviytymisen paketin muita osia ovat mm. kansallisen 
kaupunkistrategian ja seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelman mukaiset toimenpiteet, 
innovaatioekosysteemisopimusten nopea käynnistäminen sekä alueiden verkostohankkeet. 
Elvytyspaketin määrärahoin rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön 
kehittämiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, uusien arvoketjujen ja 
liiketoimintaekosysteemien luomiseen, TKI-toimintaan, työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen, 
nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn, työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisuun tai osaamisen 
kehittämiseen. Rahoitus sisältää sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan, kansallisen aluekehittämisen 
sekä kansallisen yritystuen varoja. Rahoitus kohdistetaan kaikille alueille painottaen niitä alueita, 
jotka ovat eniten kärsineet koronakriisistä. Rakennerahastojen uudelleen budjetoidut varat ovat 
osana elvytyspakettia kevään 2020 lisätalousarviossa. Esitetty uudelleen budjetointi on tehty 
koronatilanteen johdosta arvionvaraisesti ja etupainotteisesti.   
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4. Toimintaympäristökuvaus: Lapin laadullinen tilannekuva ja 

maakuntaohjelmatyön tavoitteet  

 

4.1 Lapin suhdannekehitys  

Koronakriisi katkaisi Lapin hyvän suhdannekehityksen. Erityisesti matkailu, majoitus- ja 
ravitsemisala, matkailuliitännäiset tuki- ja palvelualat, sekä rajakauppa ovat kärsineet voimakkaasti 
koronan vaikutuksista.  

 

Lapin suhdannetiedot vuodelta 2020 saadaan 4.4.2021. TÄYDENNETÄÄN 

 

4.2 Lapin tilannekuva  

 

4.2.1 Koronan vaikutus talouteen   
  

Koronakriisi keskeytti Lapissa yli viisi vuotta jatkuneen hyvän talouskasvun. 

Ennen vuotta 2020 kasvu oli vahvaa kaivostoiminnassa, matkailupalveluissa, teollisuudessa, 
rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Koronakriisin vaikutukset kansainväliseen 
matkailuun sekä kansainväliseen kauppaan johtivat tulonmenetyksiin ja työttömyyden kasvuun. 
Teollisuudessa ja teollisuutta palvelevilla yrityksillä tilanne säilyi parempana, eikä toiminnan 
katkoksia juurikaan ollut.    

Lapissa on vahva vientivetoinen suurteollisuus, joka mahdollistaa kasvua myös muulle 
yritystoiminnalle. Lapin väkimäärä on noin kolme prosenttia Suomen väestöstä ja silti Lapissa 
tuotetaan noin seitsemän prosenttia koko Suomen viennistä. Vajaalla kolmasosalla Lapin alueen pk-
yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla ja yli puolella palvelujen vientiä. Merkittävimmät 
kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta ja kaivostoimintaa edustavat vientipainotteiset yritykset 
sekä matkailu.  

Suurin osa Lapin yrityksistä on mikro- tai pk-yrityksiä. Vuosi 2019 oli Lapissa huippuvuosi yritysten 
perustannassa ja uusia yrityksiä syntyi ennen kaikkea matkailuun, mutta myös teollisuuden sekä 
rakentamisen aloille. Yritysten liikevaihdon kasvu ja kannattavuus olivat kehittyneet positiivisesti ja 
investointeja oli tehty runsaasti, erityisesti matkailuun. Korona iski juuri investointien 
voimakkuudenkin takia vahvasti matkailuun ja sen liitännäisiin toimialoihin. Koronan johdosta tilanne 
suhdanteissa, kauppa- ja tullipolitiikassa sekä raaka-aineiden kysyntä- ja tarjontatilanteissa säilyy 
edelleen hyvin arvaamattomana.  

 Lapin elinkeinoelämässä on paljon epävarmuustekijöitä. Mikro- ja pk-yritysten yleiset näkymät ovat 
romahtaneet, mutta alueen yrityksillä on vahvaa tahtoa selviytyä ja löytää uuteen aikaan sopivia 
liiketoimintamalleja. Koronakriisin hoitoon suunnatuilla tukirahoituksilla on voitu edistää ja turvata 
myönteisen kehityksen syntymistä. Suurinvestoinnit etenevät suunnitellusti, mikä luo uskoa tulevaan 
pidemmällä tähtäimellä.  
  

Kaivos- ja teollisuustoimialojen osalta arvioidaan, että kysyntä pysyy kohdemarkkinoilla ennallaan 
ja raaka-aineiden hintataso säilyy hyvänä. Lapin kaivostoimintaan on investoitu voimakkaasti 
viimeisten vuosien aikana ja investoinnit jatkuvat. Nyt tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan toimintaa 
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pitkälle tulevaisuuteen. Investoinnit malminetsintään kääntyivät viime vuonna laskuun ja 
vähenemisen odotetaan jatkuvan, samoin hankkeiden toteutuksen viivästyvän. Malminetsinnän 
investoinneista kaksi kolmasosaa kohdistuu Lappiin. Valtioneuvoston selvityksen mukaan 
mineraalisklusterin ja kaivostoiminnan alueelliset vaikutukset ovat merkittäviä Lapissa. Teollisuuteen 
liittyvissä investointihankkeissa on otettu lisäaikaa johtuen tämänhetkisestä tilanteesta.   
  
Matkailualalla kehitykseen vaikuttavat valtakunnan tasolla tehtävät päätökset ja tulkinnat siitä, millä 
ehdoin ja milloin kansainvälistä matkailua voidaan avata. Selkeät matkustuslinjaukset ovat edellytys 
matkailun elpymiselle ja mahdollistavat kaupantekoa tuleville vuosille. Kokonaismatkailutulosta 
merkittävä osa tulee kansainvälisten asiakkaiden kautta, eikä kotimainen kysyntä pysty korvaamaan 
menetettyjä tuloja.  Kotimaiseen kysyntään on panostettu tuotteita sopeuttamalla. Epävarmuutta tuo 
kuitenkin mahdolliset muutokset koronatilanteen kehittymisessä Suomessa.  
  
Kaupan alan kehitys on saanut aiemmin hyvää tukea kansainvälisistä matkailijoista. Kansainvälisen 
matkailun hiipumisen heijastevaikutukset näkyvät erityisesti pienissä erikoiskaupoissa liikevaihdon 
laskuna. Päivittäistavarakauppaan koronalla on ollut lieviä positiivisia vaikutuksia ja verkkokaupan 
rooli on jopa kasvanut. Maarajojen avoinna olon poukkoilevuus on vaikuttanut rajapaikkakunnilla 
suuresti suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa käytävään yritystoimintaan ja erityisesti 
kauppaan.   
  
Maaseutuelinkeinoissa on havaittavissa edelleen varovaisuutta investointihankkeissa. 
Perusmaataloudessa, metsä- ja porotaloudessa ei ole tapahtunut huomattavia muutoksia koronan 
vaikutuksesta. Ongelmat ovat kohdistuneet matkailuun ja suoramyyntiin sidoksissa oleviin 
maaseutuyrityksiin keväästä lähtien. Porotaloudessa viime talvikauden poikkeukselliset olosuhteet 
ovat laskeneet poronlihan myyntimääriä.   
  
Rakentaminen on jatkunut suhteellisen vakaana. Rakentaminen on painottunut matkailu- ja 
asuntorakentamiseen. Kunnat investoivat päiväkotien, koulujen, hyvinvointikeskusten ja virastojen 
rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Isona hankkeena on käynnissä Lapin keskussairaalan 
laajentaminen. Teollisuudessa erityisesti kaivosteollisuus on investoinut rakentamiseen vahvasti.  
  
Lapin tavoitteena on vahvistaa aluetaloutta tukevaa liiketoimintaosaamista ja johtamiskulttuuria 
muun muassa lisäämällä yritysten digitalisaatio-osaamista ja sen innovatiivista käyttöä, tukemalla 
yritysten kasvuhalukkuutta, uudistumista ja vahvaa kansainvälistymistä, sekä kannustamalla 
ennakoivaan, osallistavaan ja muutosta tukevaan otteeseen. Liiketoiminnan kansainväliset kärjet 
ovat arktinen biotalous, arktinen kestävä matkailu, luonnonvarojen jalostusasteen lisääminen ja 
uudet nousevat alat elinkeinojen murroksessa.  
  

T&K-toiminnan lisääminen on Lapin erityishaaste. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot/asukas 
laskivat hieman vuonna 2018. Korkeakoulusektorin osalta oli kasvua, mutta yrityssektorilla laskua. 
Osaselittäjänä voi olla Lapissa toimivien suuryritysten toiminnan kirjaaminen muualle. Älykkään 
erikoistumisen strategian toteuttamisen ja siihen liittyvän klusteritoiminnan kehittämisen odotetaan 
tuovan kasvua tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.  

  

4.2.2. Työllisyyskehitys 
  

Viime vuodet ovat olleet Lapissa hyvää työllisyyskehityksen aikaa, mikä on näkynyt positiivisesti 
työllisyysasteen, työttömyyden ja taloudellisen huoltosuhteen kehityksessä. 
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Maakunnan sisäiset alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen huomattavia kuvastaen alueen elinkeino- 
ja ikärakennetta. Vielä alkuvuodesta 2020 työllisyysaste oli vuodentakaista korkeampi ja 
henkilöstömäärä kasvoi palveluissa, kaupassa ja rakentamisessa. Koronaviruksen rajoitustoimien 
vaikutus työllisyyteen oli keväällä Lapissa huomattavasti koko maata voimakkaampi.  

 Maaliskuussa 2020 työttömyyden ja erityisesti lomautusten määrän kääntyi jyrkkään kasvuun. 
Enimmillään työttömiä oli lähes 15 800. Rajoitustoimien purkamisen myötä työttömyyden kasvu 
taittui kesällä, mutta kääntyi jälleen kasvuun syksyllä. Työttömiä oli elokuussa edelleen yli 2 400 (28 
prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi työnhakijana oli yli 1 300 yrittäjien tilapäistä 
työttömyysturvaa saavaa henkilöä, joista osalla on mahdollisen yritystoiminnan lopettamisen vuoksi 
riski joutua työttömäksi.  

 Rajoitustoimien vaikutukset ovat olleet merkittäviä erityisesti matkailuun kytkeytyvillä toimialoilla, 
mikä näkyy työttömyyden lisääntymisenä matkailupaikkakunnilla. Rajuimmin vaikutukset näkyvät 
elinkeinorakenteesta johtuen Tunturi- ja Pohjois-Lapissa sekä Rovaniemen seudulla. Vuoden 2021 
työllisyyskehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Matkailun kausityövoimatarpeiden 
väheneminen heijastuu vahvasti myös Lapissa opiskelevien ja muualta Lapin matkailutehtäviin 
hakeutuvien työmahdollisuuksien vähenemisenä. Heijastusvaikutuksia on myös kuntatalouteen, 
kuntien palveluihin ja työvoimatarpeisiin sekä laajasti yksityisiin palveluihin.  

 Työvoiman saatavuushaasteita on edelleen useissa ammateissa ja työvoiman saatavuuden 
parantamisen edellyttämät toimenpiteet ovat keskeinen haaste. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattien lisäksi pulaa on mm. puhtaanapidon, kuljetuksen, teollisuuden, rakentamisen, opetusalan 
ja laskentatoimen työnhakijoista. Pidemmällä aikavälillä työvoiman ikärakenteesta johtuva 
henkilöstön eläköityminen ja vireillä olevat investointihankkeet teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja 
matkailussa tulevat näkymään merkittävinä rekrytointitarpeina heijastuen laajasti eri toimiloille. 
Ratkaisuksi tarvitaan opiskeluun perustuvaa ja työperäistä maahanmuuttoa.  

   

4.2.3 Väestökehitys, kuntatalous ja hyvinvointi 
   

Lapin maakunnassa on asukkaita 176 310 ja heistä lähes 60 prosenttia asuu kaupunkialueella. 

Lapin väkiluvun väheneminen on ollut viime vuodet hillitympää. Vuoden 2020 aikana nettomuutto on 
ollut jopa positiivinen useissa kunnissa. Etätyön ja sesonkimaisen työn mahdollisuudet, kiinnostava 
opiskeluympäristö, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä. Suurimmat 
muuttovirrat Lappiin tulevat Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnista ja suurimmat 
ikäryhmät Lappiin muuttaneista ovat 20 - 29 -vuotiaita. Valtaosa sisäisestä muuttoliikkeestä 
kohdistuu Rovaniemen seudulle ja Kemi-Tornion seutukuntaan. 

 Lapissa on tunnistettu, että elinvoima ja hyvinvointi ovat yhä tiukemmin yhteydessä toisiinsa. Tällä 
hetkellä Lapin väestö ikääntyy kovalla vauhdilla. Ikääntymisen rinnalla lapsiluku vähenee, ja 
erityisesti nuoria ja aikuisia muuttaa pois Lapista. Lisäksi väestö keskittyy kuntakeskuksiin 
autioittaen laajan Lapin alueen kyliä ja maaseutua. Väestöllinen huoltosuhde on Lapissa hieman 
korkeampi verrattuna maan keskiarvoon. Ikärakenteen ja huoltosuhteen tasapainottaminen pitkällä 
aikavälillä on tärkeä osa maakunnan kilpailukykyä.  

 Lappi-sopimuksen linjauksena on, että hyvinvointi on kaikkien asia. Se määrittelee hyvinvoinnin 
poikkihallinnolliseksi ja sektorirajat ylittäväksi kaikkien yhteiseksi työksi. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä keskeistä on seurata ja tunnistaa eri väestöryhmien tarpeet sekä kuvata tarkemmin 
ehkäisevän työn dynamiikkaa eli sitä, miten maakunta seuraa poikkihallinnollisen hyvinvointityön 
tuloksia. Lapissa huomiota tulee kiinnittää erityisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden yhteistyöhön sekä asukkaiden ja yritysten arjen sujuvuuden parantamiseen.  
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Lapin kunnat arvioivat kesällä 2020 koronan kuntatalousvaikutuksiksi noin 60 miljoonaa euroa. 
Vaikutukset ovat suurelta osin (yli 60 prosenttia) verotulojen menetyksiä, mikä johtuu koronan 
vaikutuksista yrityksiin, erityisesti matkailuun, ja työttömyyden kasvusta. Kunnat ovat 
toimintaympäristön kehittäjinä keskeisessä roolissa tavoiteltaessa koronan jälkeistä kestävää 
kasvua lappilaisille yrityksille. Koronan mukanaan tuomat paineet kuntien toimintakuluihin ja 
toimintakatteeseen, eli sujuvan arjen palveluihin, lisäävät lappilaisten kuntien talousahdinkoa. 
Vuonna 2020 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki kymmenen lappilaista kuntaa eli 
lähes puolet kunnista.  

  

4.2.4 Saavutettavuus, yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet  
  

Lapissa lähes jokaisen keskeisen toimialan edellytyksenä ovat toimivat liikenneyhteydet. 
Liikenneyhteyksien kehittäminen otti askeleen eteenpäin, kun lisätalousarviossa saatiin rahoitusta 
useisiin Lapille tärkeisiin hankkeisiin mm. Enontekiön lentokentän päällystämiseen, Laurila-Tornio-
Haaparannan ratahankkeen suunnitteluun, Kemin Ajoksen sataman tuloväylän syventämiseen sekä 
valtatie 4 ja alemman tieverkon ja metsäteiden kunnostamiseen. Liikennesuorite/asukas on Lapissa 
maan korkein.   

 Etä- ja hybridityö ovat osoittaneet, että työtä tehdään yhä enemmän monipaikkaisesti. Lapille 
monipaikkaisuus, etä- ja hybridityö sekä uudenlaiset työjärjestelyt ovat suuri mahdollisuus 
tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Monipaikkaisuus tukeutuu pitkälle 
digitalisaation tuomiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin ja digitaalisten palveluiden kasvaessa korostuu 
yhteyksien, kuten kattavan valokuituverkon ja laajakaistan merkitys.  

 Lapissa haasteena ovat laajakaistan heikko kattavuus maakunnan alueella. Vain noin 52 prosenttia 
asukkaista on tällä hetkellä nopean valokuitu-laajakaistaverkon saavutettavissa. Tämä aiheuttaa 
hankaluuksia yritystoimintaan, koulutukseen, moniin hyvinvointipalveluihin ja myös turvallisuuteen. 
Korona-aika on myös osoittanut, että toimimattomat verkkoyhteydet vaarantavat ihmisten tasa-arvoa 
ja osallisuuden mahdollisuuksia. Esimerkiksi etäosallistumiset virallisiin kokouksiin eivät välttämättä 
onnistu ja osassa Lappia on edelleen vaikeuksia tv- ja matkapuhelinverkkojen toiminnassa.   
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4.3 Lapin kasvun moottorit 

 

4.3.1 Suurhankkeet merkittävässä roolissa  
 

Lapin monipuolisiin luonnonvaroihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta. Luonnonvarojen kestävän 
käytön turvaaminen edellyttää, että jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa huomioidaan 
luonnonvarojen käytön sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun eri näkökulmat sekä panostetaan 
riittävästi niiden yhteensovittamiseen.  

Lapissa on vireillä lukuisia valtakunnallisestikin mittavia suurhankkeita kuten Kemin Metsä Fibren 
biotuotehdas sekä Kemijärven sellu- ja biotehdashanke sekä kaivosten laajentumissuunnitelmat. 
Toteutuessaan suurhankkeilla on alueellisesti erittäin merkittävät tulo- ja työllisyysvaikutukset.  

Euroopan laajuisesti on tunnistettu, että Jäämeri ja arktinen alue tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia 
pohjoisen talouden kasvulle. Yhteydet Euroopan ytimiin ja globaaleille markkinoille ovat keskeisessä 
asemassa sekä teollisen liiketoiminnan että matkailuelinkeinojen näkökulmasta. Eurooppalaisen 
liikenne- ja kuljetusinfrastruktuurin TEN-T (Trans-European transport network) laajennus Lappiin 
liittyy Euroopan komission arktisiin strategioihin ja tavoitteisiin. Lapin näkökulmasta tämä kehittää 
alueen saavutettavuutta eri alueilta ja eri alueille. Yhteyksien pitää olla kunnossa sekä etelä-
pohjoinen -että länsi-itäsuunnissa henkilö- ja tavaraliikenteessä, mutta myös tietoliikenteessä. 
Pohjois-Itä tietoliikennekaapeli sekä Jäämeren rautatie yhdistävät tulevaisuudessa Aasian ja 
Euroopan. Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa saatiin Lapille tärkeitä investointeja 
eteenpäin. Rahoitusta myönnettiin Kemin sataman väylän syvennykseen, Metsä Fibren Kemin 
tehtaan investointien vaatimiin logistiikkaratkaisuihin sekä Haaparanta-Tornio-Laurila radan 
sähköistykseen. 
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4.3.2. Arktinen erikoistuminen ja kansainvälisyys 
 

Lappi on ollut viimeisten vuosien aikana nopeimmin kasvava talousalue Suomessa, mikä on pitkälti 
maakunnan veturitoimialojen vahvan nousun ansiota. Kasvu on mahdollistanut monimuotoisen pk-
sektorin kehittymisen näiden rinnalla. Lapin pk-yrityksille on luonteenomaista kansainvälinen 
liiketoiminta. Lisäksi on kehittymässä uusi yrityskulttuuri, joka synnyttää pohjaa uudenlaiselle 
kasvuyrittäjyydelle.  Kansainvälisen talouden nopeat muutokset sekä osaamisen vaatimukset 
asettavat lappilaisille yrityksille haasteita, joihin on osattava vastata.  

Lapin taloudellisen kasvun perustana on oman paikan ottaminen arktisten alueiden kehittyneimpänä 
toimintaympäristönä. Tämä luo käytännössä pohjan kansainvälistymiselle nyt ja tulevaisuudessa. 
Strateginen lähestyminen ja panostukset ovat auttaneet aluetalouden kannalta tärkeiden uusien 
kehittämisnostojen esilletuomiseen. Lapin kehittyviä vahvuuksia ovat älykäs arktinen osaaminen, 
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä yhteisöllinen tapa toimia verkostoissa.  

Lapin maakunta on mukana Euroopan komission Älykkään erikoistumisen toimeenpanossa. 
Toteutamme strategista Arktisen erikoistumisen ohjelmaa, joka on keskeinen osa Lapin 
maakuntaohjelmaa.  

Arktiset rajat ylittävä yhteistyö ja pohjoisten voimavarojen yhteinen hyödyntäminen vahvistavat 
kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Verkostoituminen ja vahvan osaajanbrändin luominen 
Euroopan unionissa on auttanut alueen toimijoita hyötymään kansainvälisestä rahoituksesta. 
Yritysten kilpailukyvyn kehittymisen kannalta kumppanuudet alueellisten ja valtakunnallisten 
tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa ovatkin tulevaisuudessa entistä 
tärkeämpiä. Koko maakunnan vahva osaaminen, innovaatiotoiminta ja uudenlaiset, rajat ylittävät 
avaukset ovat menestyksen avainasemassa. Kansainvälisyys perustuu tähän vahvaan alueellisen 
ja alueiden väliseen yhteistyöhön – ekosysteemiin.  Syksyllä 2018 hyväksytty Lappi - Arktinen ja 
kansainvälinen menestyjä -strategia priorisoi ne älykkään erikoistumisen toimenpiteet, jotka tukevat 
kansainvälistä, kestävää kasvua, sekä määrittelee miten tavoite saavutetaan yhdessä.  

 

4.3.3 Matkailu takaisin kasvu-uralle 
 
Koronakriisiä edelsi Lapin matkailun kasvun huippuvuosi. Matkailu on vahvasti kansainvälistä, sillä 
yli puolet rekisteröidyistä yöpymisistä ja yli 70 % matkailun tulovaikutuksesta tulivat kansainvälisestä 
matkailusta. Matkailuun oli viime vuosina investoitu voimakkaasti ja tuotteella oli vahva brändi, jonka 
osatekijöitä ovat korkea laatu, asiakaslähtöisyys ja elämyksellisyys. Lapin matkailutuote on erittäin 
vetovoimainen ja se on saanut paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Näiden vahvuuksien varassa 
matkailun on mahdollista palata kasvu-uralle, mikäli koronakriisin hoitoon liittyvät tuki- ja 
elvytystoimet hoidetaan tehokkaasti ja kansainvälinen matkailu pääsee avautumaan.  

Lapissa toteutettava luonto-matkailu on lähtökohtaisesti jo suhteellisen kestävällä pohjalla, mutta 
matkailun erittäin vahva kasvu ennen koronaa aiheutti haasteita, jotka korostivat entisestään tarvetta 
varmistaa matkailun kestävä ja ympärivuotinen kasvu. Lapin matkailustrategian 2020 - 2023 tavoite 
”viisas kasvu” pitää sisällään tavoitteet kestävyyden, ympärivuotisuuden, tiedolla johtamisen ja 
saavutettavuuden kehittämiselle. Nämä pitkän aikavälin kehittämislinjaukset ovat edelleen 
ajankohtaisia edellyttäen, että koronakriisistä toipumisen toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti.  
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5. Koronan vaikutukset Lapin elinvoimaan – Lapin selviytymissuunnitelma (sis. 

rahoitusohjelmat REACT-EU, JTF, RRF, AKKE)  

  
 
Korokriisi iski voimakkaasti erityisesti matkailualaan, matkailuliitännäisiin palvelualoihin, sekä 
rajakauppaan. Maaliskuusta 2020 alkaen monen lappilaisen yrityksen liikevaihto pysähtyi lähes 
kokonaan ja monen lappilaisen kuntalaisen arki muuttui radikaalisti. Koronakriisin 
heijastusvaikutukset näkyivät viiveellä myös teollisuudessa ja vientikaupassa, vaikka toistaiseksi 
isku on ollut pienempi kuin matkailun tai kaupan aloilla. Erityisesti alihankintaketjujen osalta tilanne 
on kuitenkin huolestuttava.  

Arvioiden mukaan ilman kansainvälisiä matkailijoita jopa 60 prosenttia matkailuyrityksistä voi joutua 
lopettamaan toimintansa Lapissa. Massatyöttömyyden ja yritysten liikevaihdon supistumisen, jopa 
loppumisen, myötä tilanne tulee heijastumaan Lapin kuntien talouteen, viimeistään siinä vaiheessa, 
kun valtion tukipaketit eivät ole enää paikkaamassa verotulojen menetyksiä ja toimintakulujen 
kasvua.   

Lapissa koronakriisiin vastattiin toteuttamalla yhteistyössä Lapin Korona Exit -prosessi, jonka 
lopputuloksena syntyi tiekartta koronasta selviämiseen. Yhteistyössä olivat mukana mm. Lapin liitto, 
Lapin kuntajohtajaverkosto, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto, Lapin AVI, sairaanhoitopiirit ja 
Lapin Yrittäjät, jotka kokoontuivat säännöllisesti jo koronakevään aikana. Tämän yhteistyön pohjalta 
syntyneen tiekartan mukaisesti Lapin liitto koordinoi Lapin ponnisteluja kohti Korona Exitiä.  

Lapin koronasta selviytymisen suunnitelmassa korostuu matkailutoimialan ja sen 
liitännäistoimialojen kuten kaupan- ja palveluiden (etenkin matkailua tukevat ohjelmapalvelut sekä 
rajakauppa), logistiikan, rakentamisen sekä muun liike-elämää palvelevan toiminnan elvyttäminen 
ja saattaminen vuoden 2019 tasolle. Tämän arvioidaan vievän aikaa n. 3-4 vuotta.  

Lisäksi alueen erityispiirteisiin perustuen on tunnistettu Lapin aluetalouden ja työllisyyden elpymisen 
kannalta keskeiseksi toimeksi varmistaa käynnissä olevien suurhankkeiden toteutuminen. 
Suurhankkeet, kuten biotuotetehtaat ja kaivosalan investoinnit, sekä niiden tarvitsemat ekosysteemit 
tuovat mukanaan merkittävät tulo- ja työllisyysvaikutukset.   

Keskeisenä tavoitteena Lapin koronasta selviytymisen suunnitelmassa on hyödyntää kaikessa 
mahdollisuus uudistaa toimialoja entistä kestävämpään suuntaan, sekä löytää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia vihreän siirtymän sekä voimistuvan digitalisaation tuote- ja 
palveluinnovaatioista. Alueen siirtymä kohti vihreämpiä ja älykkäämpiä toimialoja ja toimintoja sekä 
alueen resilienssin kasvattaminen vaativat kattavan laajakaistan rakentamisen Lappiin. 
Suurhankkeisiin, digitalisaatioon ja vihreään kasvuun panostaminen tuo Lapille myös 
mahdollisuuksia houkutella uusia yrityksiä Lappiin. 

Lapin kaltaisessa harvan asutuksen ja ikääntyvän väestön maakunnassa on erittäin tärkeää löytää 
keinoja, joilla voidaan vakauttaa kuntien talous ja toimintaedellytykset. EU-rahoituksella voidaan 
tukea yrityksiä, työllisyyttä, osaamista, TKI-toimintaa ja muuta kehittämistyötä, joiden kautta voidaan 
vaikuttaa kuntatalouteen ja alueen elinvoimaan. Monipaikkaisuuden mahdollisuudet halutaan Lapin 
kunnissa hyödyntää mahdollisimman nopeasti. Lapissa hyödynnetään vahvaa Lappi-brändiä myös 
asumisen ja monipaikkaisen työnteon markkinoinnissa.  

Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja maaseuturahaston lisäksi 
käytettävissä on uusia rahoitusinstrumentteja. EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:n 
tarkoituksena on vahvistaa elpymistoimien suuntaamista koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin, sekä 
edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota parantamalla palautumiskykyä, 
vähentämällä koronakriisin vaikutuksia sekä edesauttamalla digitaalista ja vihreää 
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”kaksoissiirtymää”. Rahoitus edellyttää vahvaa panostusta vihreään siirtymään ja digitaaliseen 
talouteen.  

Elpymisvälineestä tulevia rahoituksia ovat myös REACT-EU ja osa Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta, JTF:stä. REACT-EU - rahoitus on lisärahoitusta Kestävää kasvua ja työtä – Suomen 
rakennerahasto-ohjelmaan. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF on rahoitusväline, jolla 
tuetaan alueita vihreän siirtymän toimenpiteissä.  Näiden lisäksi alueille on osoitettu sekä 
maakuntaohjelman mukaisiin toimiin suunnattavaa että selviytymissuunnitelman mukaisiin toimiin 
suunnattavaa kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen osoitettua 
määrärahaa, AKKE -rahoitusta. Rahoitusvälineet on kuvattu tarkemmin luvussa 7.1.  

Selviytymissuunnitelma ohjaa edellä mainittujen elvytykseen tarkoitettujen rahoitusinstrumenttien 
käyttöä. Seuraavissa alaluvuissa on esitetty Lapin toimenpiteet koronasta selviytymiseksi. 

 

5.1 Matkailutoimialan ja sen liitännäistoimialojen nopea elvyttäminen ja 

uusiutuminen 

Matkailu ja sitä tukevat palvelualat sekä liikenne ovat pahimmin koronasta kärsineitä toimialoja. 
Lapin matkailun liikevaihdosta yli 70 % tulee kansainvälisestä matkailukysynnästä, joka on koronan 
vuoksi pysähtynyt täysin. Tilanteen johdosta useat yritykset ovat päätyneet 
irtisanomisiin ja lomautuksiin tai pitäneet toimintansa kokonaan suljettuna. Ilman kattavia tuki- 
ja rahoitustoimenpiteitä sekä kansainvälisen matkailun avaamisen mahdollistavia poliittisia 
linjauksia matkailualalla on odotettavissa konkurssiaalto.   

Matkailua tukevien toimenpiteiden rakentamisessa tulee huomioida koronakriisin jälkeinen tilanne, 
joka vaikuttaa matkailuun monen eri tekijän kautta. Näitä ovat mm. Lentoliikenneyhteyksien 
jälleenrakennus, terveysturvallisen matkailun normit ja matkailun uudet toimintamallit (mm. testien 
tai rokotustodistusten edellyttäminen) sekä kansainvälisen kilpailutilanteen kiristyminen.   

Matkailun ja muiden palvelualojen selviämistä kriisistä voidaan tukea seuraavilla kansallisen 
tason nopeilla toimenpiteillä:  

• Selkeät, testaukseen ja rokotustodistuksiin perustuvat matkustuslinjaukset. Kansainvälisen 
matkailun avaaminen hallitusti ja terveysturvallisesti on matkailun selviämisen 
elinehto. Matkailumyynnin ennakkovarauksia tehdään jopa vuosi etukäteen ja 
matkustuslinjausten puuttuessa myyntiä menetetään muille markkina-alueille 

• Matkailun riittävä terveysturvallisuus tulee varmistaa yhden testauksen menetelmällä, johon 
yhdistetään muut terveysturvallisen matkailun toimintaohjeet. Lisäksi on otettava huomioon 
käytännöt, joita matkailuala on kehittänyt yhdessä terveysviranomaisten kanssa, kuten Lapin 
terveysturvallisen matkailun toimintamalli.  

• Matkailu- ja palvelualojen tukitoimia on jatkettava riittävän pitkään ja niiden on oltava 
kattavia, jotta varmistetaan terveellä pohjalla toimivien yritysten selviäminen kriisin yli. 
(esimerkkinä kustannustuki).  

• Alv-kantojen määräaikainen alentaminen. Toimenpide tukee yrityksiä liiketoiminnan 
elvyttämisessä, sekä turvaa palvelurakenteen säilymistä kansainvälistä kysyntää 
vastaavalla tasolla ja siten ylläpitää kilpailukykyä.    

  

 



17 
 

 
 

Muita kehittämistoimenpiteitä matkailun saattamiseksi uudelleen kasvu-uralle: 

• Matkailun terveysturvallisuuden kehittäminen ja siitä viestiminen 
• Matkailutoimialan vihreän siirtymän tukeminen, jonka osa-alueita ovat a. energia; b. reitit ja 

ympäristö tukemaan ympärivuotista matkailua; c. kestävät liikenneratkaisut ja d. digitaalisuus 
ja design välineinä toimenpiteiden edistämiseen. Matkailun vihreän siirtymän suunnitelmaa 
työstetään parhaillaan.  

• Matkailun monipuolistaminen ja sitä tukeva tuotteiden-, palvelujen- ja reitistöjen kehittäminen 
• TKI ja osaamisen kehittäminen matkailun tukena 
• Parannetaan digitalista osaamista, kehitetään digitaalisia palveluita 

• Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ml. kansainväliset osaajat 
• Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden edistäminen 
• Digitalisaation hyödyntäminen matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja tuotannossa 
• Hiilineutraaliin matkailuun tähtäävät toimenpiteet ja hiilijalanjäljen mittaus 
• Kansainväliseen markkinointiin panostaminen kiristyvässä kilpailutilanteessa 
• Kehitetään ja markkinoidaan Lappia vetovoimaisena monipaikkaisuuden, hybridityön ja 

laadukkaan asumisen kohteena (taustalla vahva Lappi-brändi) 
• Lentoliikenteen saavutettavuuden jälleenrakentaminen 

 

5.2 Valmisteilla olevien suurhankkeiden ja niiden ekosysteemien toteutumisen 

varmistaminen sekä vihreän siirtymän edistäminen 

 

Suurhankkeilla on tärkeä rooli kuntien elinvoiman ja aluetalouden turvaamisessa. Suurhankkeisiin 
liittyy laaja alihankinnan ja/tai logistiikan ekosysteemi sekä arvoketjuja, joilla on positiivisia 
heijastusvaikutuksia kyseisen kunnan palvelualoille tai kaupan alalle.  
 
Lapissa on valmisteilla useita suurhankkeita, joiden eteneminen on eri vaiheissa. Näitä ovat mm.   

• Kemin biotuotetehdas / Metsäfibre  
• Kemijärven biotuotetehdas / Boreal Bioref 
• Soklin kaivoshanke / Savukoski  
• Sakatin kaivoshanke / Sodankylä 
• Muut kaivoshankkeet: Suhanko, Hannukainen, Rompas-Rajapalo  
• Useita eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita 
• Mahdollinen biojätelaitos 

 
Koronakriisistä selviytymiseksi ja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi tärkeitä toimenpiteitä ovat: 

• Toimialojen vihreän siirtymän edistäminen 
• Teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen 
• Varmistaa valmisteilla olevien suurhankkeiden ja niiden ekosysteemien toteutuminen sekä 

turvata Lapin hyvä saavutettavuus  
• Nopeuttaa siirtymää vihreämpään ja älykkäämpään Lappiin (toimialojen muutos) sekä 

edistää toimintatapojen muutosta mm. integroimalla elinkaariajattelun ja kiertotalouden 

• Toteutetaan Lapissa Arktinen älykäs osaamiskeskus (teollinen kiertotalous, vähähiiliset 
elinkeinot ja kunnat). Kysymyksessä on Lapin älykkään erikoistumisen strategian mukainen 
ekosysteemi, joka muodostuu oppilaitosten ja niiden kehittämisympäristöjen, 
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tutkimuslaitosten sekä julkisen sektorin toimijoiden ja elinkeinotoimijoiden yhteistyöstä: 
Osaamiskeskus kokoaa yhteen alueen resurssit sekä mahdollistaa investointeja alueelle 

• Panostetaan TKI-toimintaan, jolla turvataan osaamisen kehittymistä vastaamaan ajan 
haasteisiin, sekä turvataan osaavan työvoiman saatavuutta  

• Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden edistäminen 

• Parannetaan digitalista osaamista ja kehitetään digitaalisia palveluita 

• Elinkeinolähtöisen ja TKI-toimintaan pohjautuvan luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen 
turvaaminen ja paikallisen jalostusasteen nostaminen 

• Pyritään löytämään ja edistämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkkinä teollisen 
kiertotalouden ekosysteeminen edistäminen, kuten kiertotalouskeskus/Kemi, 
ekoteollisuuspuistot 

• Merituulivoiman edistämisen merialuesuunnitelman pohjalta 
• Seurantajärjestelmien kehittäminen toimialojen kehityksen, älykkään erikoistumisen sekä 

vihreän ja digitaalisen ”kaksoissiirtymän” seurantaan 

 

5.3 Laajakaistarakentamisen vauhdittaminen osana digitalisaation sekä vihreän 

kehityksen edistämistä 

Lapin koronasta selviytymisen suunnitelman kolmantena keskeisenä tavoitteena on toteuttaa 
kattavan laajakaistan rakentaminen Lappiin. Laajakaista on välttämätön, jotta turvataan elinkeinojen 
toimintaedellytykset ja palveluiden saatavuus koko Lapin alueella ja mahdollistetaan toimialojen 
vihreän siirtymän toimenpiteitä myös harvaan asutulla alueella. Kattava laajakaistaverkko 
mahdollistaa monipaikkaisen- ja hybridityön ja mahdollistaa uusien asukkaiden ja esim. ulkomaisia 
startup -yritysten tai niiden ammattilaisten sijoittumisen Lappiin. Toimintavarma ja kapasiteetiltaan 
riittävä laajakaistaverkko on tärkeä veto- ja pitovoimatekijä Lapissa niin asukkaille kuin 
matkailijoillekin. 

Lapin laajakaistaohjelmassa on vuonna 2009 laskettu ohjelman kokonaiskustannuksiksi  
80 M€. Ohjelmasta on vuonna 2020 toteutunut noin puolet. Riippuen toteutuksen aikataulusta, 
rakentamisprosessi suunnitteluineen, markkinaselvityksineen ym. selvityksineen vie oman aikansa. 
Lapin laajakaista-ohjelma tulee päivittää muutttuneiden rakentamiskustannusten ja käyttötarpeiden 
päivittämiseksi. 

Toimenpiteitä: 

• Maakuntaan laaditaan laajakaistaohjelma ja karkea rakentamissuunnitelma 
rakentamiskustannusten kartoittamiseksi. Tavoitteena on 100 mbit/s verkon rakentaminen 
kaikkien saataville. Vaiheistettu rakentamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kuntien 
kanssa (kunnat päättävät priorisoidut alueet)  

• Kuntia tuetaan tarvittavien verkkosuunnitelmien tekemisessä ja erilaisten toteuttamismallien 
suunnittelussa verkkojen rahoittamiseksi. 
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• Parannetaan digitalista osaamista, kehitetään digitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä 

6. Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2021 

 

Lappi-sopimus sisältää maakunnalliset tärkeät kärkihankkeet ja -kokonaisuudet sekä suunnitelman 
varojen käytöstä kunkin strategisen tavoitteen mukaisesti. Lappi-sopimuksen 
toimeenpanosuunnitelma laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mutta se arvioidaan vuosittain ja 
tarvittaessa siihen voidaan tehdä tarkennuksia. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy Lapin liiton 
hallitus ja Lapin maakunnan yhteistyöryhmä, jonka päätöksellä hyväksytään EU-rahoituksen 
jakautuminen viranomaisittain.  

Maakuntaohjelmatyön tärkein tavoite on luoda yhteinen tahtotila sekä pitää katse tulevaisuudessa 
ja saada visio toteutumaan oikeilla strategisilla valinnoilla ja oikealla työnjaolla.  

Lappi-sopimuksen neljä seuraavaa strategista valintaa ohjaavat aluekehittämistä: 

 

 

Kuva 4. Lappi-sopimuksen strategiset valinnat. 

 

Kehityksen esteiden purkaminen ja kehittämistoiminnan tukeminen, vähähiilisyys, kokonaisvaltainen 
kestävyys, ennakointi, liiketoimintaosaamisen vahvistaminen, älykäs erikoistuminen, 
verkostomainen toimintatapa sekä kansainvälisyys ja rajat ylittävä toiminta ovat keskeisiä 
sisältöelementtejä kaikissa strategisissa valinnoissa.  

Lappi-sopimuksen toteutuksessa käytetään kattavasti kaikkia alueen rahoitusvälineitä, joita ovat: 

• valtion viranomaisten budjetit 
• Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitus sekä 

maaseutuohjelman rahoitus 
• Interreg- ohjelmat  
• Elpymis- ja palautumistukiväline RRF, REACT-EU ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 

JTF 
• EU:n erillisrahoitusohjelmat, joista tärkeimpinä Horizon 2020, COSME sekä ERASMUS+ 
• Suomen kansallinen alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha (AKKE) 

Kuntien rahoitusosuus on merkittävä sekä kansallisessa että EU rahoituksessa. Rahoituksen koonti 
on esitetty luvussa 7.1. 

Arktinen talous 
vahvistuu

Työ ja osaaminen 
uudistuvat 
rajattomassa 
ympäristössä

Puhdas luonto, 
kulttuuri, hyvä 
elinympäristö ja 
toimivat palvelut 
luovat hyvinvointia 

Hyvä saavutettavuus 
kasvun ja 
kilpailukyvyn sekä 
hyvinvoinnin 
mahdollistajana.
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6.1. Strateginen valinta 1: Arktinen talous  

Lappi-sopimuksen 2018–2021 tavoitetila:  

• Puhdas luonto on Lapin kilpailuvaltti, siksi Arktisen talouden kehittäminen perustuu 
luonnon kestävään käyttöön ja vähähiilisyyteen 

• Paikallisia raaka-aineita jalostetaan entistä pidemmälle ja hyödynnetään entistä enemmän 
- alkutuotannon toimintaedellytykset vahvistuvat ja elinkeinot menestyvät 

• Uudistuviin toimialoihin - teollisuuteen, matkailuun, kaivostoimintaan, metsätalouteen, bio-
ja kiertotalouteen sekä hyvinvointialoihin - syntyy uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, uusia 
kv-markkinoita sekä uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja 

• Kasvuhakuiset yritykset uudistuvat kansainvälisessä kilpailussa; ne toimivat 
innovatiivisesti osana yritysekosysteemejä, niissä on uudenlaista liiketoimintaosaamista ja 
teknologiaratkaisuja, ne käyttävät taitavasti hyväkseen digitalisaation mahdollisuuksia ja 
kehittyvät robotiikan ja keinoälyn hyödyntäjinä 

• Yhä useampi yritys tekee kansainvälistä kauppaa – rajat ylittävä yhteistyö synnyttää 
strategisia kumppanuksia 

• Arktisuus on olennainen osa kansainvälisesti tunnettua Lappi-brändiä 
• Arktisen alueen yhteistyö ei painotu pelkästään talouteen, yritystoimintaan tai 

teollisuuteen, vaan se on laajaa yhteistyötä arktisen alueen hyvinvoinnin sekä puhtaan 
luonnon ja sen hyvinvoinnin turvaamiseksi 

• Yrittäjäystävällinen maakunta kehittää yrittäjyyttä kannustavaa ja palvelevaa 
toimintaympäristöä - eri toimialojen maankäyttötarpeiden yhteensovittamisessa 
onnistutaan siten, että kaikilla on mahdollisuus kasvaa 

• Elinkaarisuunnittelu mahdollistaa maakunnan elinkeinojen kestävän kehittymisen 

Kehittämiskohteet ja painotukset vuosille 2021 - 2022: 

• Kärkitoimialojen kestävä edistäminen, arktiset elinvoimatekijät sekä jalostusarvon 

nosto ja uudet avaukset 

o Kasvun perustana on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä Lappi 
 Digitalisaation laaja hyödyntäminen ja etäisyyksien merkityksen 

vähentäminen elinkeinoelämässä 
 Yritysten myynnin, markkinoinnin sekä tuotekehityksen digitaalisuuden 

tukeminen 
 Arktinen osaaminen ja älykäs erikoistuminen elinkeinojen kasvun moottorina  
 Ratkaisukeskeinen, kokeileva kulttuuri ja kokeilualustojen hyödyntäminen 
 Älykkäät, aluetaloutta tukevat hankinnat sekä lähienergiavaihtoehtojen 

kehittäminen 
 Teollisuuden sekä yhdyskuntarakenteeseen liittyvien bio- ja kiertotalouden 

innovaatioiden kehittäminen sekä sivuvirtojen kaupallistamisen edistäminen 
 Arktisen teollisuusklusterin uusiutuminen sekä kestävän malminetsinnän ja 

kaivosteollisuuden kehittäminen 
 Puurakentamisen määrän kasvattaminen ja metsä- ja puuteollisuuden 

jalostusasteen nostoa tukeva toiminta  
 Matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen sekä uusien matkailutuotteiden ja 

kohderyhmien kehittäminen   
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 Toimialojen vihreän siirtymän edistäminen ja vähähiilisyyttä edistävät 
kokonaisuudet 

 Lapin sosiaalisesti kestävä talous, social economy: Euroopan tason social 
economy toimintojen jalkauttaminen Lappiin Lapin sosiaalisesti kestävän 
talouden mallin mukaisesti 

 Ilmastonmuutoksen hillitään ja sopeutumiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet 
 

o Luovien alojen sekä kulttuurin monialainen hyödyntäminen toimialojen kehittämisen 
tukena  

 Arktisten luonnonvarojen monipuolinen jalostaminen - Lappi-brändättyjä 
tuotteita markkinoille 

o Uudet yrittäjyyden muodot (mm. kevytyrittäjyys) ja toimeentulon hankkiminen useista 
eri lähteistä 

 Digitaalisen ja monipaikkaisen yrittäjyyden sekä työnteon tukeminen 
 Rajattomuutta tukeva elinkeinojen, yrittäjyyden tukeminen 
 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden kehittäminen  

 
• Elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen 

o Ennakointiin perustuva kehittäminen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen 
o TKI ja innovaatioalustat elinkeinojen ja yritysten liiketoiminnan kehittämisessä 
o Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen eri välineillä ja resursseja 

kokoamalla /kuntien elinkeinopalveluiden modernisointi ml. työllisyys 
o Toimialarajat ylittävä verkostoituminen, yhteistyö ja strategiset kumppanuudet 
o “Invest In Lapland” -toiminta osana Lapin vetovoimaa ja pitovoimaa sekä brändiä  
o Yritysten sukupolvenvaihdosten toteutumisen varmistaminen 

 
• Elinvoima koostuu vetovoimasta ja pitovoimasta  

o Lappi Suomen innovatiivisimpia kokeilu- ja pilottikulttuurin alueita 
o Ilmiöiden Lappi – Lappi Living Lab- alueeksi  
o Kärkitoimialojen tuotteistamiskokonaisuudet, tuotemarkkinointi ja “brändäys” 
o Asumisen ja palveluiden uudet ratkaisut tukemassa yritysten työvoiman saantia 

 

Vastuutahot: Lapin liitto ja Lapin Ely-keskus (Lapin maakunta), Lapin korkeakoulukonserni, 
REDU, Lappia, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Peräpohjolan opisto, Lapin kunnat, Lapin 
tutkimuslaitokset ja -yksiköt, Lapin kauppakamari, Lapin yrittäjät, Metsähallitus, Metsäkeskus, 
Lapin järjestöt, Lapin Leaderit, Lapin kansanedustajat, Saamelaiskäräjät 

Seurantakoodi: Lappi-sopimus 1 

Edunvalvonnan kärjet: 

• Kärkitoimialojen kehitystä tukeva edunvalvontatoiminta 
• Vähähiilisyyttä ja aluetaloutta tukevat hankinnat 
• Arktisen alueen taloudellinen toiminnan ja luontoarvojen yhteensovittaminen 
• Eurooppa-politiikka alueiden elinvoimaisuuden vipuvoimana 
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6.2. Strateginen valinta 2: Työ ja osaaminen uudistuvat rajattomassa ympäristössä 

Lappi-sopimuksen 2018 - 2021 tavoitetila:  

• Osaaminen on Lapissa korkeatasoista sekä kansallisesti ja kansainvälisesti 
kilpailukykyistä 

• Lappi tunnetaan maailmanlaajuisesti - osaamista arvostava maakunta kiinnostaa 
huipputekijöitä ja -yrityksiä. Koulutus vastaa laadukkaasti ja monipuolisin keinoin 
muuttuvan työelämän tarpeisiin  

• Digitalisaatio mahdollistaa nopean uudistumisen koulutuksessa ja työelämässä 
• Yritykset osallistuvat aktiivisesti osaamisen tuottamiseen ja kehittämiseen 
• Johtamistaan ja prosessejaan ennakkoluulottomilla ratkaisuilla uudistavat työnantajat 

menestyvät kilpailussa osaavista tekijöistä 
• Tutkimustiedon hyödyntäminen ja innovaatioympäristöt mahdollistavat yritysten 

osaamisen lisääntymisen ja uudistumisen yrityksissä 
• Ennakointiyhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja viranomaisten kesken palvelee 

valintojen tekemistä ja toimenpiteiden suuntaamista 
• Yhteistyötä tehdään aktiivisesti naapurimaiden kanssa osaamisen, työllisyyden ja 

yrittäjyyden edistämiseksi 
• Työhön osallistumisen aste on korkea  
• Nuorten aktivointi työelämään toimii yhä osallistavammilla tavoilla 

 

Kehittämiskohteet ja painotukset vuosille 2021 - 2022: 

• Aluetaloutta palveleva osaaminen  
o Digitalisaation sekä alustatalouden ripeä edistäminen osaamisen kehittämisessä 
o Osaamisen kehittäminen Lapin elinkeinoelämän tarpeisiin kaikilla koulutusasteilla 
o Rajattomuutta tukevan osaamisen kehittäminen 
o Lapin kärkitoimialojen matkailun, bio- ja kiertotalouden, kaivostoiminnan sekä 

teollisuuden ja sote- toimialojen erityistarpeiden huomiointi  
o Elinikäisen ja monipaikkaisen oppimisen mahdollistaminen  
o Yrittäjyyskasvatus läpi koulutusasteiden 
o Koulutuksen monialaisuus ja verkostomainen toimintatapa oppilaitosten välillä 
o Alustataloutta alueella edistävä opetus- ja tutkimustoiminta 
o Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen  

 
• Aluetaloutta palveleva TKI-toiminta ja -ympäristöt 

o Digitaalisuuden käyttöönottoa tukeva toiminta ml. alustatalouden ja robotiikan 
hyötyjen nopea käyttöönotto 

o Lapin älykkään erikoistumisen toiminnan vahvistaminen kansainvälisesti sekä 
jalkauttaminen alueen toimialoihin 

o Lapin oppilaitosten ja tutkimuslaitosten TKI-toiminnan ja-ympäristöjen 
elinkeinolähtöisyys sekä tulosten kaupallistaminen 

o Lapin korkeakoulujen erikoistumisen vahvistaminen ja innovaatio-ohjelmien 
toimeenpanon edistäminen 

o Lapin kärkitoimialojen erityistarpeiden huomiointi  
o Etätyön mahdollistaminen ja siihen liittyvät innovaatiot 
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o Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen 
o Lapin innovaatiopotentiaalin kasvattaminen 

 
• Aluetaloutta vahvistavan liiketoimintaosaamisen ja johtamiskulttuurin 

kehittäminen 
o Yritysten digitalisaatio-osaamisen ja sen innovatiivisen käytön lisääminen 
o Yritysten kasvuhalukkuuden, uudistumisen ja vahvan kansainvälistymisen tukeminen 

osaamista kehittämällä (ml. liiketalous- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen) 
o Älykkäiden ja innovatiivisten hankintojen lisääminen osaamisen ja kokemusten 

vaihtoon kannustamalla  
o Ennakoivaan, osallistavaan ja muutosta tukevaan johtajuuteen kannustaminen 

 
• Aluetaloutta vahvistava työllisyys 
o Työvoiman saantiin liittyvä kehittämistyö osana väestötavoitteet saavuttamista 
o Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen kasvupalveluissa 
o Työvoiman liikkuvuuden edistäminen (Lappi, lähialueet, Eurooppa, muu maailma) 
o Uusia ratkaisuja ja pilotteja työn ja tekijöiden kohtaannon parantamiseksi  
o Uusia ratkaisuja ja pilotteja vaikeasti työllistyville ja monialaista tukea tarvitseville 

työttömille 
o Ohjaamojen kehittäminen nuorten matalan kynnyksen palvelupisteenä, 

ohjaamomallin laajentaminen maakuntaan ja soveltaminen eri ikäryhmiin 
o Tarvelähtöiset ja joustavat täsmätoimenpiteet osaamisen kehittämisessä 
o Tuloksellinen kumppanuusyhteistyö kunta-maakunta- yrittäjät- sekä palveluntuottajat 

kesken 

Vastuutahot: Lapin maakunta, Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Lapin korkeakoulukonserni, 
REDU, Lappia, Saamelaisalueen koulutuskeskus, muut Lapin oppilaitokset, Lapin 
tutkimuslaitokset ja -yksiköt, Lapin kunnat, Lapin kauppakamari, Lapin yrittäjät, Lapin järjestöt, 
Lapin Leaderit, Lapin kansanedustajat, Saamelaiskäräjät 

 

Seurantakoodi: Lappi-sopimus 2. 

Edunvalvonnan kärjet: 

• Koulutus, osaaminen ja tutkimustoiminnan tukeminen 
• Työvoiman turvaaminen 
• Rahoitukselliset, verotukselliset ja taloudelliset vaihtoehdot 

 

6.3. Strateginen valinta 3: Puhdas luonto, kulttuuri, hyvä elinympäristö ja toimivat 

palvelut luovat hyvinvointia  

 Lappi-sopimuksen 2018 - 2021 tavoitetila:  

• Puhdas luonto on Lapin hyvinvoinnin lähde  
• Laadukkaan luontoympäristön ylläpitämisellä ja kehittämisellä vahvistetaan luonnon 

monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia  
• Digitaalisilla ratkaisuilla mahdollistetaan tasa-arvoiset palvelut ja osallisuus  
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• Maakuntien, kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöllä vahvistetaan viihtyisiä ja 
toimivia asuin- ja elinympäristöjä, tuotetaan palveluita sekä lisätään yhteisöllisyyttä ja 
kansalaisten osallisuutta sekä vaikuttamismahdollisuuksia 

• Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut tuotetaan yhteistyössä kansalaisten, julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin kesken – hyvinvointi on kaikkien asia  

• Ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys korostuu Lapin hyvinvointityössä  
• Kulttuuri ja liikunta lisäävät hyvinvointia ja ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää toimintaa  
• Hyvinvointi Power- on Lapin vetovoimatekijä  
• Kestävä luonnonvarojen käyttö  

Kehittämiskohteet ja painotukset vuosille 2021 - 2022: 

• Kestävä kehitys hyvinvointi- ja elinvoimatekijänä 
o Vähähiilisyyden ja kiertotalouden kehittämishankkeiden edistäminen - TEM:n 

kärkihankerahoitus/ SITRA 
o Vähähiilisyyden ja kiertotalouden sekä sosiaalisesti kestävien hankintojen 

kehittäminen, kokonaisvaltaisen kestävän toiminnan pilotointi Lapissa 
o Paikalliset luonnontuotteet, lähiruoka ja kasvispohjaiset terveystuotteet maaseudun 

elinvoiman vahvistajana sekä matkailutuotteena 
o Biotalouden eri osioiden edistäminen osana Lapin Green Deal tiekartan mukaisesti 

 
• Hyvinvointia luonnossa ja luonnosta 

o Lapin Green Deal tiekartan mukaiset toimet 
o Muuntuneen luonnonympäristön kunnostaminen, sekä ympäristötiedon tuottaminen 

tukemaan alueen elinvoimaisuutta ja päätöksentekoa 
o Pienten lähivesistöjen kunnostaminen tukemaan vesistöjen tilaa sekä kylien 

elinvoimaisuutta    
o Metsien kestävä käyttö ja hyödyntäminen terveys- ja virkistysalueina 
o Green Care – toiminta antaa hyvinvointia luontoympäristöstä ja luo elinvoimaa 
o Luontoympäristön hyödyntäminen työelämässä  
o Hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden kehittäminen maaseudulla sekä kaupungeissa 

osana veto- ja pitovoimatyötä 
o Marjastus, sienestys, metsästys ja kalastus hyvinvoinnin lähteenä 

 
• Hyvinvointi ja digitalisaatio 

o Digitaaliset palvelut tuovat kaikki ikäryhmät palveluiden äärelle ja lyhentävät pitkien 
välimatkojen maakunnan etäisyyksiä 

o Digialustat ja etäyhteyspalvelut mahdollistavat työn rajattomuuden myös hyvinvointi- 
ja terveysalalla 

o Etätyön ja monipaikkaisen työn sekä opiskelun mahdollistaminen luomalla yhteisiä 
tiloja 

o Hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen luodaan uusia palvelutapoja 
 

• Asuin- ja elinympäristöjen vireys ja palvelut yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääjänä 
o Toimivat laajakaistayhteydet 
o Elinvoimaiset, älykkäät ja kestävät kylät  
o Kohtaamisia mahdollistavat tilat ja digitaaliset alustat: yhteisöllisyys, esteettömyys, 

osallisuus, monipaikkaisuus. Etätyön ja etäopiskelun mahdollistaminen. 
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o Asutuskeskusten ja lähiluonnon kehittäminen liikkumisen tukena 
o Asutuskeskusten vetovoiman lisääminen asumisen uusilla muodoilla ja viihtyisyyteen 

keskittymällä 
o Viherverkostot kohtaamisen alustana 
o Asuntopulan ratkaiseminen osana veto-pitovoimatyötä 

 
• Kulttuuri osana hyvinvointia 

o Taiteen ja kulttuurin tukeminen osana hyvinvointia  
o Luovien alojen tukeminen ja kulttuurimyönteisten toimintatapojen lisääminen 
o Lappilaisen luontokulttuurin tukeminen 
o Kulttuuri vetovoimatekijänä - kulttuurin tuotteistaminen 
o Taidelähteisten toimintamallien kehittäminen osana hyvinvointipalveluja 
o Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen suojelu, ylläpito ja kehittämistoimenpiteet 
o Saamelaiskulttuuria tukevat toimenpiteet 

 
• Osallistavan toiminnan mallit hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn 

o Monituottajamallien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa 
o Sosiaalisesti kestävä yrittäjyys osana sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden 

tuotantoa 
o Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen osallistavan toiminnan tuottajana 
o Matalana kynnyksen sekä yhteisöllisten palvelujen tuottaminen 

Vastuutahot: Lapin maakunta, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus, Lapin korkeakoulukonserni, 
REDU, Lappia, Saamelaisalueen koulutuskeskus muut Lapin oppilaitokset, Lapin kunnat, 
Lapin kauppakamari, Lapin yrittäjät, Lapin järjestöt, Lapin kansanedustajat, Lapin liikunta- ja 
kulttuuritoimijat, Lapin Leaderit, Saamelaiskäräjät, Lapin tutkimuslaitokset ja -yksiköt, 
Metsähallitus, Metsäkeskus 

Seurantakoodi: Lappi-sopimus 3. 

Edunvalvonnan kärjet: 

• Turvallisuus 

 

6.4. Strateginen valinta 4: Hyvä saavutettavuus kasvun ja kilpailukyvyn sekä 

hyvinvoinnin mahdollistajana 

Lappi-sopimuksen 2018 - 2021 tavoitetila:  

• Selvitykset Jäämeren radasta on tehty ja edistettävä ratalinjaus on valittu 
• Lapin satamien toimintaympäristö on kilpailukykyinen 
• Lapissa on elinkeinoelämän kehittymistä ja kansainvälistymistä mahdollistava 

lentoasemaverkko ja alueelle on kannattavaa reittiliikennöintiä kohdemarkkina-alueilta 
• Raideliikenne tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon matkustamiselle ja tavaraliikenteelle 
• Lapin maantieverkko palvelee asukkaita ja elinkeinoelämää turvallisesti ja kattavasti uusia 

innovaatioita hyödyntäen 
• Alempaa tieverkkoa on parannettu elinkeinoelämän tarpeisiin 
• Älyliikenteen testausympäristöt kehittyvät ja niitä hyödynnetään monipuolisesti 
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• Hyvät, kiinteät ja mobiilit tietoverkot mahdollistavat alueen kehittymisen, laadukkaat palvelut 
ja arjen sujumisen ja monipuolisen vapaa-ajanvieton 

• Matka- ja logistiikkaketjut kehittyvät alueen sisäiseen ja myös rajat ylittävään liikkumiseen 

Kehittämiskohteet ja painotukset vuosille 2021 - 2022: 

• Saavutettavuus kasvun ja hyvinvoinnin edellytyksenä - Lappi on EU:n arktinen, 

logistinen solmukohta  
o Laajakaistarakentaminen: tietoliikenneyhteyksien kattavuuden parantaminen ja 

kehittäminen  
o Tietoliikenneyhteyksien kattavuuden parantaminen ja kehittäminen 
o Biotalouden, kaivostoiminnan ja matkailun liikenteellisten edellytysten turvaaminen  
o Tietoliikenneyhteydet Lapin kautta Aasiaan – Koilliskaapeli 
o Raide- ja maantieliikenteen kehittäminen (TEN-T) yhteistyössä EU:n kanssa 

 TEN-T ydinkäytävien jatkaminen Pohjois-Suomeen ja TEN-T kattavan 
tieverkon laajentaminen pohjoisessa käsittämään valtatie 21:n 

o Jäämeren ratayhteyden linjauksia ja rahoitusta edistävät toimet 
 

• Yhteydet täältä ja tänne 
o Lentoliikenteen ympärivuotisuus ja suorat yhteydet turvattava  

 Lentoliikenneyhteyksien kehittäminen erityisesti Kemi-Tornion lentokentillä 
o Ajoksen sataman toimintaedellytykset 

 Meriväylän syventäminen 12 metriin sekä Kemin sataman investoinnit 
o Raideliikenteen kehittäminen 

 Raideliikenteen sähköistäminen (Laurila-Haaparanta, Laurila-Kolari)  
 Henkilöliikenteen kehittäminen Ruotsista Suomeen radan kautta 

o Lapin maantieverkon parantaminen 
 Alemman tieverkon päivittäisen liikennöinnin turvaaminen 
 Metsä- ja biotalouden käyttämän alemman asteisen tiestön kunnon 

parantaminen  

 Pääväylien valtatie 4 Kemi-Sodankylä, valtatie 21 Tornio-Kilpisjärvi, kantatie 
82 Rovaniemi-Kemijärvi-Salla kehittäminen 

• Kestävät, turvalliset ja hallitut matkaketjut 
o Älykkäät, sujuvat ja tehokkaat matka- ja logistiikkaketjut  

 Rajat ylittävien joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen matkailun ja alueen 
asukkaiden tarpeita yhdistämällä 

 Julkisen joukkoliikenteen ja jakamistalouden kehittäminen  
o Turvallisuus ja esteettömyys 
o Kestävyys ja vähähiiliset ratkaisut  

 
• Vahva digiedelläkävijyys 

o Saavutettavuuden älykkäät ratkaisut ja näitä tukevat toimet, robotisaatio ja keinoäly 
o Alustatalouden edistäminen ja digiekosysteemit 
o Asiakaslähtöinen palveluiden digitalisointi 
o Digiosaaminen, tuotekehitys ja testaus 
o Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja työn tekemisen tavat 
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Vastuutahot: Lapin maakunta, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus, Lapin kunnat, Lapin Leaderit, 
Lapin kauppakamari, Lapin yrittäjät, Lapin kansanedustajat 

Seurantakoodi: Lappi-sopimus 4. 

Edunvalvonnan kärjet: 

• Lentoliikenteen ja junaliikenteen kehittäminen 
• Infra. Saavutettavuuden suurhankkeet; lentoliikenne, raideliikenne, maantieliikenne ja 

satamat sekä laajakaista ja digitaalinen saavutettavuus  
• Rajat ylittävä saavutettavuus 
• Digitalisaatio ja laajakaista 

 

7. Rahastot maakuntaohjelman toteutuksessa sekä maakunnan yhteistyöasiakirja 

2021  

 

Lappi-sopimusta toteutetaan monien rahoitusvälineiden kautta. Keskeisessä roolissa ovat EU-
rahastot mutta erittäin merkittävää on ELY-keskuksen yleiskatteellinen rahoitus sekä totuttavien 
organisaatioiden ja yritysten kehittämiseen kohdistama rahoitus. 

7.1 Käyttävissä olevien rahastojen kuvaukset  

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma  

Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä, 
edistetään uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden 
kehittämistä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää, 
parannetaan osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätään heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista 
osallisuutta. Elpymisrahastosta osoitettu REACT-EU -rahoitus tulee lisärahoitukseksi sekä EAKR- 
että ESR- toimien rahoittamiseen rakennerahasto-ohjelman puitteissa. REACT-EU- rahoitukselle on 
laadittu ohjelmaan omat toimintalinjat, mitkä määrittävät rahoituksen käyttöä alueiden 
selviytymissuunnitelmien ja älykkään erikoistumisen strategioiden lisäksi. 

  

Osaava ja uusiutuva Suomi - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2021-2027 

.EAKR/ESR/JTF 

 

Euroopan maaseuturahasto  

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun 
parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille 
ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten 
kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin 
kehittämishankkeisiin.  
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Euroopan kalatalousrahasto  

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten 
kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. 
kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada 
tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai 
koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.  

  

Interreg V A Pohjoinen 

Interreg V A Pohjoinen 2014-2020 – ohjelman toteutus on loppuvaiheessa, siitä ei rahoiteta enää 
uusia hankkeita.  

  

 Interreg Aurora 

Interreg Aurora 2021-2027 -ohjelma on uusi Suomen, Ruotsin ja Norjan alueiden välinen ohjelma, 
joka yhdistää aikaisempien Interreg Pohjoinen- ja Interreg Botnia Atlantica-ohjelmien ohjelma-
alueet. Uuden ohjelman valmistelu on käynnissä, painopisteet määritellään kevään 2021 aikana. 
Ohjelman suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2022 alkupuolella.   

 

Kolarctic Cross Border Cooperation 2014-2020 (Kolarctic CBC)  

Kolarctic CBC 2014-2020 ohjelman toteutus on loppuvaiheessa eikä uusia hankkeita enää rahoiteta. 
Uuden Kolarctic Interreg NEXT 2021-2027 –ohjelman valmistelu on käynnissä. Ohjelman sisältö 
valmistellaan kevään ja kesän 2021 aikana, uusi ohjelma käynnistyy vuosien 2022-2023 aikana 
riippuen rahoitussopimuksen allekirjoittamisen ajankohdasta. Ohjelmasta tullaan myöntämään 
rahoitusta Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän 
yhteistyöhankkeisiin.  

  

Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma 

Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma 2014-2020 on päättymässä. Uuden, ohjelmakaudelle 2021-
2027 valmistelu on käynnissä, ohjelman painopisteet ja ohjelma-alue määritellään vuoden 2021 
aikana.  

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha AKKE 

Kansallista AKKE- rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen 
perustuviin lyhytkestoisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, 
joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja. 
Hankkeilla tuetaan Lappi sopimuksen toteutusta ja rahoitusta myönnetään hankkeisiin, joihin ei 
ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä. Osa AKKE- rahoituksesta on kohdennettu Lapin 
selviytymissuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeiden tulee päätyä 
viimeistään 31.12.2023. 

 

Pohjoiskalotin neuvosto  

Pohjoiskalotin neuvosto on pohjoismainen rajayhteistyöorganisaatio, jonka päärahoittaja on 
Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoiskalotin neuvostolta voi hakea tukea pohjoismaiseen 
hanketoimintaan, joka liittyy neuvoston valitsemiin painopistealueisiin.    

 

 Kuva 6. Käytettävissä olevien rahastojen kuvaukset.  
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Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 -  
Maakunnan yhteistyöasiakirja 2021 
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8. Maakuntien yhteistyöalueen yhteiset toimeenpanosuunnitelmaan liittyvät 

 avaukset  

 

8.1 Pohjois-Suomen yhteiset toimeenpanosuunnitelmaan liittyvät avaukset  

Perustuvat Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksymiin hallitusohjelmatavoitteisiin 

 

8.2 Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset toimeenpanosuunnitelmiin liittyvät aloitteet  

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset aloitteet liittyvät alueellisten osaamiskeskittymien kehittämiseen ja 
valtion toimintojen vahvistamiseen digitalisaatiota ja monipaikkaisuutta hyödyntämällä. Aloitteet 
ovat tiivistetysti seuraavat: 

Monipaikkaisuuden tunnistaminen lainsäädännössä ja toimenpiteitä sen tukemiseksi 

Etätyö ja liikkuva elämäntapa vaikuttavat siihen, että ihmiset saattavat asua pitkiä jaksoja 
kotikuntansa ulkopuolella, mökeissä tai kakkosasunnoissa. Tämä ns. näkymätön väestö vaikuttaa 
alueiden elinvoimaisuuteen ja tarpeisiin, mutta ei näy palveluiden ja infran mitoituksessa. 
Monipaikkaisuus on huomioitava kehittämällä vero- ja palveluratkaisuja, joilla turvataan harvaan 
asuttujen aluieden kuntien elinvoima ja mahdollisuudet  järjestää julkisia palveluita. 

Valtion toimintojen ja julkisten palveluiden alueellinen saatavuus 

Valtion toimintoja Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee vahvistaa maakuntien esitysten mukaisesti. Uusia  
valtion yksikköjä perustettaessa ja toimintoja laajennettaessa tai uudelleen organisoitaessa, on 
selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa toimintoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.  

Saavutettavuus elinvoiman edellytyksenä 

Alueellisen lentoliikenteen kehittämisellä vahvistetaan koko maan talouskasvua ja alueiden 
kansainvälistä saavutettavuutta. Nykyisen lentoasemaverkoston toiminnasta ja lentoliikenteen 
jatkuvuudesta tulee saada varmuus pitkällä tähtäimellä, jotta alueen elinkeinoja ja lentoyhteyksiä 
voidaan suunnitelmallisesti kehittää.  

Alueellinen kuljetustuki tulee saada pysyväksi tukimuodoksi ja tuen määrä pohjoismaiselle tasolle. 

Suomen tulee edistää Koillisväylän tietoliikennekaapelin eli Arctic Linkin toteutumista 
Pohjoismaisen yhteistyön kautta.  

Koko Suomeen tulee rakentaa kattava valokuituverkko sekä nostaa yleispalveluvelvoitteen 
tiedonsiirtonopeutta 10 Mbit/s tasolle. Laajakaistahankkeissa rahoitus on saatava entistä 
paremmalle tasolle ja kuntien maksuosuudet on poistettava.  

Klusterit kilpailukyvyn ja myönteisen rakennemuutoksen edistäjinä 

Klustereilla ja innovaatioekosysteemeillä on tärkeä rooli niin älykkään erikoistumisen 
toteuttamisessa kuin kansallisen kilpailukyvyn ja myönteisen rakennemuutoksen edistäjinä. Tämän 
vuoksi niiden tulee olla yksi keskeisistä kehittämisen kohteista. Yksi esimerkki klustereiden 
verkottamisesta on Elinkeinot murroksessa (ELMO) -verkosto. Vastaavien yhteistyöverkostojen ja 
niiden synnyttämien kokeilujen hyödyntämistä ja jalkauttamista tulee edistää.  

Itä- ja Pohjois-Suomen kannanotta alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 

EU:n elvytyspaketissa Itä- ja Pohjois-Suomeen osoitettiin uusi 100 M€ erillisrahoitus. Lisäksi 
NSPA-tuen taso nousee 40 euroon/hlö/vuosi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat edellyttävät, että 
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ao. tukitason nousu koskettaa täysimääräisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttuja alueita 
molempien määrärahojen osalta. Rahoituksen painottumista puoltavat alueelliset 
kehittyneisyyserot.  

Kansainvälisen alueiden välisen yhteistyön, Itämeri-yhteistyön ja arktisen ulottuvuuden tulee näkyä 
vahvasti koheesiopolitiikassa.  

Tammikuussa 2021 Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat kokosivat yhteisen esityksen Suomen 
kestävän kasvun ohjelmaan ja EU-elpymisrahoituksen käytöstä. Esitykseen on koottu 30 
kärkihanketta, joilla on suuri vaikutus paitsi alueellisesti myös koko maan tasolla. 


