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Tausta ja tavoitteet

Lapin kauppakamari on tunnistanut tarpeen ajantasaisille 
näkemyksille päättäjien ja vaikuttajien käsityksistä ja asenteista 
Lappia kohtaan. Tavoitteena on, että Lapin kasvumahdollisuudet 
tunnistetaan ja ne saavat näkyvyyden kansallisessa 
päätöksenteossa, kuten esimerkiksi tulevassa hallitusohjelmassa ja 
muissa elinkeinoelämään liittyvissä toimenpideohjelmissa.
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❖ Minkälaisia mielikuvia Lapin elinkeinoelämän uusi visio herättää 
kansallisen tason päättäjissä ja vaikuttajissa?

❖ Mitkä tekijät voivat rajoittaa Lapin elinkeinoelämän kasvua ja 
mitkä tekijät toisaalta mahdollistavat Lapin elinkeinoelämän 
kasvun?

❖ Mikä on päättäjien ja vaikuttajien näkemys Lapin 
elinkeinopolitiikan teema-alueista ja miten ne huomioidaan 
puolueiden tavoiteohjelmissa, sekä muissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä ohjelmissa, sekä strategioissa. Tarkasteltavia 
elinkeinopolitiikkaan liittyviä teemoja ovat:

• Liikenne ja saavutettavuus
• Vihreä siirtymä
• Kansainvälisyys ja Lapin mahdollisuudet suhteessa 

Pohjois-Ruotsin kasvuun
• Investointien edistäminen
• Huoltovarmuus

LÄHTÖTILANNE TAVOITTEET

Lapin kauppakamari toteutti vuoden 2022 
alkupuolella hankkeen Lapin elinkeinoelämän 
yhteisen vision ja viestien määrittelemiseksi laajasti 
Lapin alueen toimijoita ja sidosryhmiä osallistaen. 
Työn tavoitteena oli luoda Lapin elinkeinoelämän 
jakama yhteinen tavoitetila alueen toimijoiden ja 
elinkeinoelämän kasvun edistämiseksi. 

Lapin elinkeinoelämän visioksi muodostui ”Lappi 
on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää 
luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun”. 

Visiossa kulminoituu Lapin rooli pohjoisen 
Euroopan vetovoimaisimpana ja kestävimpänä 
kasvuympäristönä sekä vihreän siirtymän 
mahdollistajana. Lisäksi vision tuella tähdätään 
edistämään toimijoiden yhteistyötä ja 
kansainvälistä kasvua sekä panostamaan 
liikenneyhteyksiin ja tietoliikenneinfraan. 

Seuraavana askeleena Lapin elinkeinoelämän 
yhteisen vision validoimiseksi on tärkeää saada 
syvempää ymmärrystä muun kuin Lapin aluuen
päättäjien ja vaikuttajien näkemyksistä uuden 
vision saralla, jotta voidaan varmistaa yhteinen 
tahtotila vision tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
tunnistaa mahdolliset ristiriidat ja rajoitteet vision 
toteutumisessa.

Projektissa on etsitty vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:



Projektin, tavoite, toteutustapa &
eteneminen
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JOHTOPÄÄTÖKSET
HAASTATELUT & ANALYYSI 

ITERATIIVISENA PROSESSINA
TAVOITE

Haastattelut muille kuin Lapin alueen 
päättäjille ja vaikuttajille (suurimpien 
eduskuntapuolueiden edustajat, 
ministeriöiden ja EU-tason virkahenkilöt)

Puolueohjelmien ja muiden kansallisten 
ja kansainvälisten tavoiteohjelmien 
tarkastelu haastattelujen tukena

Päättäjien ja vaikuttajien 
mielikuvat Lapin 
elinkeinoelämän uudesta 
visiosta ja ydinviesteistä

Päättäjien ja vaikuttajien 
näkemykset Lapin kasvua 
mahdollistavista ja 
rajoittavista tekijöistä, 
sekä elinkeinopolitiikan 
teemoista

Minkälaisia mielikuvia Lapin elinkeinoelämän 
uusi visio herättää päättäjissä ja vaikuttajissa?

Mitkä tekijät voivat rajoittaa Lapin 
elinkeinoelämän kasvua ja mitkä tekijät 
toisaalta mahdollistavat Lapin elinkeinoelämän 
kasvun?

Mikä on päättäjien ja vaikuttajien näkemys 
määritellyistä elinkeinopolitiikan teemoista ja 
miten nämä teemat on huomioitu puolueiden 
tavoiteohjelmissa, sekä muissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä ohjelmissa ja strategioissa.

Tavoitteena on, että Lapin 

kasvumahdollisuudet 

tunnistetaan ja ne saavat 

näkyvyyden kansallisessa 

päätöksenteossa, kuten  

tulevassa hallitusohjelmassa ja 

muissa elinkeinoelämään 

liittyvissä toimenpideohjelmissa ja 

strategioissa.



2 Lapin elinkeinoelämän 
visio

Päättäjien ja vaikuttajien näkemykset
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1. Lapin elinkeinoelämä on pohjoisen Euroopan 

vetovoimaisin ja kestävin kasvuympäristö. Tähän 

päästään vahvistamalla eri toimialojen, perinteisten ja 
uusien, toimintamahdollisuuksia ja investointipotentiaalia. 
Tavoitteiden keskiössä ovat tuotetun arvon kasvu, 
keskinäinen yhteistyö sekä osaajien ja asukkaiden määrän 
kasvattaminen.

2. Lappi on vihreän siirtymän mahdollistaja. Alueen 

mineraalit ja bioraaka-aineet mahdollistavat vihreän 
siirtymän sekä paikallisesti että Lapin ulkopuolella. 
Keskeisenä lähtökohtana on kaksoissiirtymä, jossa Lapin 
elinkeinoelämä yhdistää vihreän kasvun ja digitalisaation. 
Siirtymän tukena on laadukas TKI-toiminta. 

3. Lappi kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Lappi 

tarjoaa sijaintinsa avulla elinkeinoelämälle ainutlaatuisen 
mahdollisuuden osallistua myös naapurimaiden 
investointeihin sekä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

4. Lappi tarvitsee tulevaisuudessa 

tehokkaammat liikenneyhteydet, aina Jäämerelle 

saakka. Lisäksi panostukset tietoliikenneinfran 
kehittämiseen tulevat entistä tärkeämmiksi.

”Lappi on pohjoisen 

Euroopan solmukohta, 

joka yhdistää luonnon 

kestävän käytön 

vastuulliseen kasvuun.”

Lapin elinkeinoelämän 
visio & ydinviestit
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LAPIN ELINKEINOELÄMN VISIO: PÄÄTTÄJIEN JA VAIKUTTAJIEN NÄKEMYKSET   

Lapin elinkeinoelämän uutta visiota pidetään sisällöltään kattavana ja 
kunnianhimoisina. Käytännön toimeenpanoa ja priorisointia kuitenkin painotetaan. 

Visio kuulostaa kunnianhimoiselta. Vision 
ydinviesteissä on kuitenkin monia asioita 
mukana - Mitä tulisi priorisoida ja tavoitella?

Kuulostaa loogiselta miten kestävyys on 
visiossa määritelty.

Visio on kunnianhimoinen. Olennaista on myös 
se, miten visio toimeenpannaan ja minkälaista 
käytännön edunvalvonta on: keskitytäänkö 
yksittäisiin hankkeisiin vai kokonaisuuksiin? 

Visio on hyvin tiivistetty. Vihreän siirtymän 
korostaminen on tärkeää ja viisasta.

Visio voisi olla vielä kunnianhimoisempi, 
konkreettisempi. Neljä ydinviestiä ovat oikeita, 
mutta tulevaisuudessa voisi tuoda esiin myös sitä, 
millä tavalla visiota toteutetaan, miten ja mistä 
houkutellaan yrityksiä ja kuinka se tapahtuu. 
Myös numeeriset tavoitteet olisi hyvä linjata. 

Osaamista voisi korostaa laajemmin. TKI-
toiminnan lisäksi Lappiin tarvitaan myös 
palvelualojen ja teollisuuden osaajia.

”Lapin elinkeinoelämä on pohjoisen Euroopan 

vetovoimaisin ja kestävin kasvuympäristö” Tässä 
on loistava kunnianhimon taso.

Visio on kunnianhimoinen. Esimerkiksi Pohjois-
Ruotsissa keskustellaan kymmenien miljardien 
investoinneista. Jos halutaan kasvaa markkinoilla 
ja olla kilpailukykyisiä suhteessa pohjoismaihin, 
kunnianhimon tason tuleekin olla korkea. 

Visio näyttää hyvältä ja on hyvin kiteytetty. 
En näe esteitä etteikö Lappi voisi visiota 

toteuttaa.

”Lappi on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon 

kestävän käytön vastuulliseen kasvuun.”V
IS

IO



9

LAPIN ELINKEINOELÄMN VISIO: PÄÄTTÄJIEN JA VAIKUTTAJIEN NÄKEMYKSET 

Uusi geopoliittinen tilanne nousee vahvasti pinnalle. Lapin rooli alueena ja 
elinkeinojen näkökulmasta uudessa tilanteessa herättää paljon pohdintaa. 

”Lappi on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon 

kestävän käytön vastuulliseen kasvuun.”

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan 

herättää pohdintaa Lapin roolista uudessa 

tilanteessa

• Turvallisuusasiat ja Venäjän laskeva rooli kaupankäynnin ja 

yhteyksien osalta nousevat spontaanisti vahvasti esille 

päättäjien ja vaikuttajien kanssa käydyissä keskusteluissa. 

• Keskusteluissa nousee esille mm. millä tavalla uusi asetelma 

ja vahvempi yhteys ja yhteistyö länsinaapureihin voisi 

vahvistaa Lapin alueen elinkeinoja, sekä vaikuttaa siihen, 

miten Lapin yhteyksiä länsinaapureihin on perusteltua 

tulevaisuudessa kehittää. 

• Myös mahdollinen tuleva Nato-jäsenyys nähdään yleisesti 

pohjoismaista integraatiota ja pohjoisen yhteistyön 

mahdollisuuksia edistävänä.

Lapin potentiaali, vahvuudet ja erityisyys 

tunnistetaan päättäjien ja vaikuttajien               

keskuudessa hyvin

• Lapin brändiä pidetään vahvana ja Lapin elinkeinoelämän 

tukijalat tunnistetaan spontaanisti hyvin. Matkailuelinkeino 

korostuu keskusteluissa jonkin verran muihin elinkeinoihin 

verrattuna. 

• Suomalaisten Lappi-suhdetta pidetään ainutlaatuisena. 

Koetaan, että muiden alueiden asukkailla on aivan erityinen 

suhde juuri Lappiin.

• Vahvan Lappi-mielikuvan esiin tuominen ja edelleen 

kehittäminen nähdään etuna kun Lapin asioita viedään 

eteenpäin valtakunnallisella, mutta myös EU:n tasolla.

• Muina huomioina korostetaan yleisesti alueellisen 

vastakkainasettelun välttämistä, alueiden yhteistyön 

keskeisyyttä sekä Lapin elinkeinoelämän kehittämistä koko 

Suomen edun näkökulmasta. 
“Mennään Lappiin” – jo tämä lause 
sisältää paljon merkityksellisyyttä.”

”Lappi on suomalaisten sydämissä” 

V
IS

IO



3 Lapin elinkeinoelämän 
haasteet ja mahdollisuudet

Päättäjien ja vaikuttajien näkemykset
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HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET: PÄÄTTÄJIEN JA VAIKUTTAJIEN NÄKEMYKSET 

Lapin elinkeinoelämän kasvussa tunnistetaan haasteita, mutta niiden kautta 
myös useita mahdollisuuksia Lapin elinkeinoelämän tulevaisuudelle

MahdollisuudetHaasteet

Työvoiman ja asukkaiden saaminen Lappiin  

Matkailu: ympäristö- ja ilmastonäkökulmat, uusien 
yleisöjen tavoittaminen, sekä turvallisuusmielikuvat

Elinkeinojen välinen tasapaino

Arktinen osaaminen 

Matkailun jatkokehittäminen, sekä matkailun ympäristö- ja 
ilmastovaikutusten kompensointi

Etätoiminnan tuomat mahdollisuudet 

• Lappi on etelämmästä katsottuna kaukana. Ympäristötietoiset 

matkailijat saattavat pohtia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 

matkakohteen valinnassa.

• Mikäli turismi idästä vähenee, miten saavutetaan uusia yleisöjä, 

jotka etsivät Lapin matkailulle ominaisia asioita?

• Miten Venäjän läheisyys vaikuttaa kansainvälisten matkailijoiden 

turvallisuusmielikuviin?

• Miten saadaan enemmän ihmisiä asumaan ja työskentelemään 

Lappiin?

• Lapin vahvuuksia tulee varjella ja suojella suhteessa kasvuun. 

Esimerkiksi kasvavan matkailuelinkeinon ja kaivosteollisuuden 

välisen tasapainon säilyttäminen on keskeistä Lapille. 

• Kaivos-, metsä- ja matkailuelinkeinon menestys riippuu siitä, 

miten elinkeinot saadaan kytkettyä vihreään siirtymään.

• Eksklusiivisessa luontomatkailussa ja turismissa on edelleen kehitettävää ja 

lisätuotteistamista. Lapissa on kokemista, jota ei ehkä esimerkiksi tiheästi 

asutussa Euroopan maissa vielä tarpeeksi hyvin tunnisteta.

• Matkailusta ei saisi tulla huono omatunto. Mahdollisuutena matkailun 

ympäristö- ja ilmastovaikutusten kompensoinnin malli?

• Arkinen osaaminen on Lapille keskeistä ja erityistä. Esimerkiksi Lapin 

yliopiston arktisessa osaamisessa tunnistetaan myös EU:sta katsottuna.

• Pandemia on saanut ihmisiä siirtymään etätöihin ja miettimään mm.  

Lappiin muuttamista. Lapissa on myös totuttu pitkiin yhteyksiin, voisiko 

Lapilla olla tässä osaamisessa annettavaa muualle? 

• Ihmisten arvoissa on nähtävissä muutosta. Hyvinvoinnin merkitys on 

korostunut pandemian myötä – Puhtaus, luonto ja sopiva ilmasto ovat 

Lapille ehdottomia mahdollisuuksia myös etätoiminnan näkökulmasta

Pitkät etäisyydet ja energian hintakehitys

• Lapin pitkät välimatkat asettavat haasteita kasvulle. Tilannetta 

hankaloittaa nykyhetken korkeat energia- ja polttoainehinnat. 

Maailman sähköistyminen ja mineraalitarve 
• Megatrendeissä näkyy sähköistymisen kasvu ja akkuteknologia, joihin 

Lapilla on tarjolla ratkaisuja. 



4 Teema-alueittainen 
tarkastelu

Päättäjien ja vaikuttajien näkemykset, sekä tavoite- ja 
strategialinjausten tarkastelu
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TEEMA-ALUEITTAINEN TARKASTELU: ËLINKEINOPOLITIIKAN TEEMA-ALUEET
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Yhteenveto

LIIKENNE JA SAAVUTETTAVUUS

INVESTOINTIEN EDISTÄMINEN

VIHREÄ SIIRTYMÄ (ENERGIA & ILMASTO)

KANSAINVÄLISYYS JA LAPIN MAHDOLLISUUDET 

SUHTEESSA POHJOIS-RUOTSIN KASVUUN 

HUOLTOVARMUUS

❖ Uudella geopoliittisella tilanteella nähdään 

olevan mahdollisia vaikutuksia tulevaisuuden 

liikenneyhteyksien suunnitteluun

❖ Liikennejärjestelmäsuunnittelun 

kehittämiskohtina nähdään myös rajat 

ylittävien yhteyksien ja taloudellisten 

vaikutusten parempi huomiointi

❖ Lentoliikenteen osalta Lapin tilannetta 

pidetään valoisana, raideyhteyksissä Ruotsiin 

nähdään kehittämispotentiaalia

❖ Etätekeminen nähdään mahdollisuutena 

Lapille

❖ Vihreän siirtymän kohdalla keskeisenä 

pidetään Lapin luontoarvojen ja elinkeinojen 

välisen tasapainon säilyttämistä

❖ Lapin elinkeinot on huomioitu puolueiden 

tavoiteohjelmissa hyvin. Kiertotalous korostuu 

vihreän siirtymän ratkaisuna

❖ Digitaalisuus osana kaksoissiirtymää ei vielä 

nouse esiin päättäjien ja vaikuttajien Lappi-

mielikuvissa

❖ Osaamista toivotaan korostettavan TKI-

toimintaa laajemmin

Muut päättäjät ja vaikuttajat

❖ Hyvät yhteydet muualle Suomeen, mutta myös länsinaapureihin 

nähdään korostuneen tärkeinä Lapin ja koko Suomen 

huoltovarmuudelle

❖ Selkeyttämistä kaivataan sen osalta, minkälainen kokonaisrooli 

Lapin elinkeinoilla on Suomen huoltovarmuudelle

❖ Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen nähdään aiempaa keskeisempänä 

Lapin elinkeinotoiminnalle. Pohjois-Ruotsin investointiympäristöä nostetaan 

kuitenkin esiin varsin vähäisesti

❖ Lappi koetaan kansainvälisesti mielenkiintoiseksi toimintaympäristöksi. 

Etenkin Lapin matkailun nähdään ottaneen onnistuneita edistysaskelia 

kansainvälistymisessä

❖ Lapin ääni kuuluu aktiivisten kansanedustajien ja muiden paikallisten 

toimijoiden kautta. Suunnitelmallisen ja päättäväisen edunvalvonnan 

roolia pidetään keskeisenä investointien edistämisessä

❖ Alueiden kilpailu investointipanostuksista tunnistetaan yleiseksi piirteeksi 

Suomen eri maakuntien kohdalla. Lapin suhteellisen pieni väestömäärä 

koetaan haasteeksi joidenkin investointien läpisaamiseksi. Esimerkiksi 

liikennehankkeissa arvioidaan keskeisesti liikennemääriä

❖ Investointien lupaprosessien osalta tunnistetaan sujuvoittamisen tarve 

ja toivotaan aktiivista viestintää mahdollisista pullonkauloista

❖ Kaivosinvestointien kohdalla peräänkuulutetaan vastuullisuutta

❖ Ehdotuksena Lapin oman osaamis- tutkimus- ja investointikeskittymän

jalostaminen vrt. Vaasa ja Lahti



14

TEEMAKOHTAINEN TARKASTELU

Liikenne ja saavutettavuus

”Lappi tarvitsee tulevaisuudessa tehokkaammat liikenneyhteydet, aina 

Jäämerelle saakka. Lisäksi panostukset tietoliikenneinfran kehittämiseen 

tulevat entistä tärkeämmiksi.”

Lentoliikenteen osalta Lapin tilannetta pidetään valoisana, 

raideyhteyksissä Ruotsiin nähdään kehittämispotentiaalia

Lapin osalta lentoliikenteen tilanne nähdään valoisana ja hyvien 

yhteyksien säilyttäminen perusteltuna kun taas etelämpänä 

kilpailun raideliikenteen kanssa nähdään korostuvan.

Liikenne 12-suunnitelman mukaan, raideliikenteen 

kehittämispotentiaalia on esimerkiksi Ruotsin kanssa.

Yhteyteen pohjoisille merialueille ei oteta Liikenne 12-

suunnitelmassa suoraan kantaa. Suunnitelmassa kuitenkin 

esitetään yleisesti, että Pohjois-Suomessa liikennejärjestelmän 

kehittämisessä on huomioitava saamelaisten oikeudet ja 

tarpeet. Jäämeren yhteydet mainitaan sen sijaan Arktisen 

politiikan strategiassa. Arktisen politiikan strategian seurannan 

osalta on myös parhaillaan käynnissä selvitystyö sodan 

vaikutusten tarkastelemiseksi kansainvälisen yhteistyön ja 

kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. 

Päättäjien ja vaikuttajien näkemyksissä on havaittavissa eriäviä 

kantoja sen suhteen, tulisiko yhteyksiä pohjoisille merialueille 

edistää. Toisaalta yhteys nähdään tärkeänä teollisuudelle, kun 

taas toisaalta yhteyden nähdään vaikuttavan kielteisesti 

saamelaisille keskeisiin alueisiin ja elinkeinoihin.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämis-

kohtina nähdään rajat ylittävien yhteyksien ja 

taloudellisten vaikutusten parempi huomiointi

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

2021-2035 (Liikenne 12) tavoitteita ovat 

tehokkuus, kestävyys ja saavutettavuus. Myös 

puolueiden tavoiteohjelmissa, sekä päättäjien ja 

vaikuttajien näkemyksissä ollaan yhtenäisiä siitä, 

että koko Suomen hyvä saavutettavuus tulee 

turvata. 

Liikenneinfrastruktuurin kehittämistarpeiden 

kohdalla tarkastellaan usein liikennemääriä. Kun 

suurin liikennemäärä on etelässä ja pohjoisessa 

liikenne on vähäisempää, nähdään yhtälö 

haastavana suunnittelun kannalta. 

Tulevan liikennejärjestelmäsuunnittelun 

kehittämiskohtina nähdään kuitenkin mm. rajat 

ylittävät yhteydet, sekä taloudellisten 

vaikutusten ja investointien parempi huomiointi 

sisältäen tiiviimmän vuoropuhelun 

elinkeinoelämän kanssa. 
V

IS
IO
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TEEMAKOHTAINEN TARKASTELU

Liikenne ja saavutettavuus

Etätekeminen nähdään mahdollisuutena Lapille

Päättäjien ja vaikuttajien näkemyksissä korostuu 
jonkin verran enemmän keskustelu fyysistä 
yhteyksistä verrattuna tietoliikenneyhteyksiin. 
Monet kuitenkin tunnistavat pandemian myötä 
yleistyneet etätekemisen mahdollisuudet ja 
näiden mahdollisuuksien potentiaalin Lapille. 

Pohdintaa herää esimerkiksi sen osalta, miten ja 
missä mittakaavassa etätekemisen 
mahdollisuudet vaikuttavat ihmisten 
muuttoliikkeisiin ja asuinpaikan valintaan 
tulevaisuudessa. Esimerkiksi mahdollisuus asua ja 
tehdä töitä lähellä luontoa nähdään 
houkuttelevana hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Lapilla nähtiin olevan myös osaamista 
välimatkojen keskellä toimimisesta. Mahdolliseksi 
edistettäväksi toimenpiteeksi nostettiin tähän 
liittyvän osaamisen jatkojalostaminen ja 
jakaminen. 

Uudella geopoliittisella tilanteella nähdään 

olevan mahdollisia vaikutuksia tulevaisuuden 

liikenneyhteyksien suunnitteluun

Venäjän Ukrainassa aloittaman 
hyökkäyssodan myötä, yhteys länteen on 
vahvistunut. Tällä arvioidaan olevan 

todennäköisiä vaikutuksia myös tulevaisuuden 
liikenneyhteyksien suunnitteluun. Vaikka 
suunnittelussa huomioidaan keskeisesti 
liikennemäärät, on myös 
huoltovarmuustekijöillä vaikutusta 
suunnitteluun.

Yhtenäinen kanta on havaittavissa sen osalta, 
että hyvät yhteydet länsinaapureihin nähdään 
jatkossa entistä korostuneempina. 

”Lappi tarvitsee tulevaisuudessa tehokkaammat liikenneyhteydet, aina 

Jäämerelle saakka. Lisäksi panostukset tietoliikenneinfran kehittämiseen 

tulevat entistä tärkeämmiksi.”V
IS

IO
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TEEMAKOHTAINEN TARKASTELU

Vihreä siirtymä

Lappi on vihreän siirtymän mahdollistaja. Alueen mineraalit ja bioraaka-aineet 

mahdollistavat vihreän siirtymän sekä paikallisesti että Lapin ulkopuolella. Keskeisenä 

lähtökohtana on kaksoissiirtymä, jossa Lapinelinkeinoelämä yhdistää vihreän kasvun ja 

digitalisaation. Siirtymän tukena on laadukas TKI-toiminta. 

Lapin elinkeinot on huomioitu 

puolueiden tavoiteohjelmissa 

hyvin. Kiertotalous korostuu 

vihreän siirtymän ratkaisuna

Vihreän siirtymän kohdalla keskeisenä pidetään Lapin 

luontoarvojen ja elinkeinojen välisen tasapainon 

säilyttämistä

Luontoarvojen, sekä Lapille keskeisten elinkeinojen, 
kuten kaivos- ja metsäteollisuuden keskinäistä 
tasapainoa pidetään kriittisenä Lapin vihreälle siirtymälle

Yksimielisyyttä on kuitenkin havaittavissa sen osalta, että 
Lapissa on paikallisesti paras ymmärrys edistää erilaisia 
elinkeinoja tasapaino huomioiden, kunhan 
päätöksentekoon osallistetaan laajasti Lapin alueen 
asukkaita.

Vihreää siirtymää pidetään myös yleisesti korkealle 
priorisoitavana teemana. Näkemykset 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja kestävän energian 
ratkaisuvalikoimasta saattavat kuitenkin vaihdella.

Esimerkiksi bioenergiaa jakaa kantoja: Yhtäältä 
bioenergiaa pidetään vihreän siirtymän ratkaisuna, kun 
taas toisaalta sen kestävyysmääritelmään suhtaudutaan 
kriittisemmin. 

V
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Lapin keskeiset elinkeinot on 
yleisesti huomioitu puolueiden 
ohjelmissa hyvin. Etenkin metsä- ja 

kaivostoiminnasta eri puolueilla on 
pääosin kattavat ja erilliset 
linjaukset.

Lapin elinkeinoelämän visiossa ja 
ydinviesteissä ei suoraan mainita 
kiertotaloutta, joka kuitenkin 
nousee vahvasti esille kansallisissa 
ja EU-tason ohjelmissa, sekä 
suurelta osin myös eri puolueiden 
tavoiteohjelmissa yhtenä vihreän 
siirtymän ratkaisuna. 
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TEEMAKOHTAINEN TARKASTELU

Vihreä siirtymä

Digitaalisuus osana kaksoissiirtymää ei vielä nouse esiin 

päättäjien ja vaikuttajien Lappi-mielikuvissa

Lappi on vihreän siirtymän mahdollistaja. Alueen mineraalit ja bioraaka-aineet 

mahdollistavat vihreän siirtymän sekä paikallisesti että Lapin ulkopuolella. Keskeisenä 

lähtökohtana on kaksoissiirtymä, jossa Lapinelinkeinoelämä yhdistää vihreän kasvun 

ja digitalisaation. Siirtymän tukena on laadukas TKI-toiminta. 

Tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tärkeys Lapille mainitaan 
yksittäisenä teemana melko hyvin päättäjien ja vaikuttajien 
kanssa käydyissä keskusteluissa. 

Digitalisaation laajempaa liittymäpintaa teollisuuteen osana 
kaksoissiirtymää ei juurikaan suoraan nosteta keskusteluihin Lapin 
elinkeinoista. 

Kaksoissiirtymän tavoittelu on kuitenkin hyvin linjassa EU:n vihreän 
kasvun strategian (Green Deal) ja EU:n digitaalistrategian kanssa, 
joissa yhtenä tavoitteena on kaksoissiirtymä. 

Kansallisesti kaksoissiirtymä on asetettu tavoitteeksi esimerkiksi Työ-
ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelmassa ja nostettu esiin 
myös ministeriöiden tulevaisuuskatsauksessa 2022. 
Kaksoissiirtymällä on näissä yhteyksissä tarkoitettu  
hiilineutraaliuteen ja digitalisaatioon liittyvien tavoitteiden 
yhteensovittamista yhteiskuntaan, teollisuuteen ja talouteen 
liittyvissä uudistuksissa.

Osaamista toivotaan 

korostettavan laajemmin

Päättäjät ja vaikuttajat ovat 
yksimielisiä sen osalta, että 
laadukkaan TKI-toiminnan 
turvaaminen ja lisääminen on 
keskeistä vihreän siirtymän 
mahdollistamiseksi.

Useassa näkemyksessä tuotiin 
kuitenkin esille huomio siitä, että 
Lappi tarvitsee vihreän siirtymän 
mahdollistamiseksi myös teollisuus-
ja palvelualojen osaamista, jonka 
vuoksi osaamista TKI-toimintaa 
laajempana kokonaisuutena tulisi 
korostaa. 

V
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TEEMAKOHTAINEN TARKASTELU

Kansainvälisyys ja Lapin mahdollisuudet 
suhteessa Pohjois-Ruotsin kasvuun 

Lappi kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Lappi tarjoaa 

sijaintinsa avulla elinkeinoelämälle ainutlaatuisen 

mahdollisuuden osallistua myös naapurimaiden 

investointeihin sekä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Lappi koetaan kansainvälisesti 

mielenkiintoiseksi toimintaympäristöksi. 

Lapin matkailun nähdään ottaneen 

onnistuneita edistysaskelia 

kansainvälisyydessä 

Lappi nähdään kansainvälisesti 
mielenkiintoisena ympäristönä, ja 
etenkin Lapin matkailuelinkeino 
nostetaan päättäjien ja vaikuttajien 
mielikuvissa onnistujien joukkoon. 

Muiden elinkeinojen osalta 
kansainvälistymisessä nähdään 
potentiaalia, kunhan Lapin erityisyys 
tunnistetaan ja alueen ääni saadaan 
kuuluviin myös Suomen ja Pohjoismaiden 
rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi vierailut 
Lappiin, joissa tututustaan Lapin eri 
elinkeinoihin nähdään hyvänä keinona 
saada Lapin viestiä vietyä 
kansainväliseen päätöksentekoon.

Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen nähdään aiempaa 

keskeisempänä Lapin elinkeinotoiminnalle. Pohjois-Ruotsin 

investointiympäristöä nostetaan kuitenkin spontaanisti 

keskusteluun varsin vähäisesti

Vahvaa yksimielisyyttä esiintyy sen osalta, että Lapin ja koko Suomen 
tulee tehdä yhä tiiviimmin yhteistyötä Pohjoismaiden ja etenkin 
Ruotsin ja Norjan kanssa. Näistä yhteyksistä huolehtiminen nähdään 
uuden geopoliittisenkin tilanteen johdosta yhä perustellumpana. 

Keskusteluissa yhteistyö nostetaan esiin niin elinkeinojen ja 
teollisuuden suhteen ja viisaana pidetään yhteisten strategioiden ja 
tavoitteiden asettamista. 

Toisaalta Lapin mahdollisuudet suhteessa Pohjois-Ruotsin kasvuun ja 
naapurimaan vihreään siirtymään tähtäävät investoinnit nimetään 
spontaanisti keskusteluun vain vähäisesti. Yhtenä näkemyksenä 
kuitenkin esitettiin, että Lapin elinkeinoelämän visiossa on ja tuleekin 
olla korkea kunnianhimon taso huomioiden juuri Ruotsin 
miljardiluokan investoinnit.

Toisena näkemyksenä pohdittiin sitä, onko semanttisesti kyse 
vanhentuneesta ilmaisusta jossa Ruotsi toimii ensin ja Suomi seuraa 
perässä. 

V
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IO



19

TEEMAKOHTAINEN TARKASTELU

Investointien edistäminen

Lappi nähdään yrittäjähenkisenä ja alueen ääni 

kuuluu edustajiensa kautta. Edunvalvonnan, 

suunnitelmallisuuden ja päättäväisyyden roolia 

pidetään keskeisenä investointien edistämisessä

Kaivosinvestointien kohdalla peräänkuulutetaan 

vastuullisuutta. Yleisesti investointien lupa-

prosessien osalta tunnistetaan sujuvoittamisen 

tarve ja toivotaan aktiivista viestintää 

pullonkauloista

Lapin elinkeinoelämä on pohjoisen Euroopan vetovoimaisin ja kestävin 

kasvuympäristö. Tähän päästään vahvistamalla eri toimialojen, perinteisten 

ja uusien, toimintamahdollisuuksia ja investointipotentiaalia. Tavoitteiden 

keskiössä ovat tuotetun arvon kasvu, keskinäinen yhteistyö sekä osaajien ja 

asukkaiden määrän kasvattaminen.

V
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Puolueiden tavoiteohjelmissa ja päättäjien ja 
vaikuttajien kanssa käydyissä keskusteluissa 
peräänkuulutetaan varsin yhtenäisesti vastuullista 
kaivostoimintaa. 

Nähdään, että mineraalit ovat tärkeitä 
sähköistymiselle ja akkuklusterin muodostumiselle. 
Samalla kuitenkin korostetaan kaivostoimijoiden 
vastuunkantoa ja rakentavaa keskustelua 
toiminnan kehittämisestä luontoarvot huomioiden.

Lupaprosesseissa nähdään yhteisesti 
sujuvoittamisen tarvetta. Esimerkiksi uusiutuvaan 
energiantuotantoon tähtäävien hankkeiden 
kohdalla toivotaan päättäjien suuntaan aktiivista 
viestintää lupabyrokratian pullonkauloista. 

Lappi herättää vahvan mielikuvan yrittäjähenkisyydestä. 
Yleisenä näkemyksenä on, että Lappi tulee kuulluksi alueen 
aktiivisten kansanedustajien ja muiden paikallisten 
toimijoiden kautta. 

Alueiden kilpailu investointipanostuksista tunnistetaan 
yleiseksi piirteeksi Suomen eri maakuntien kohdalla ja Lapin 
suhteellisen pieni väestömäärä koetaan haasteeksi 
joidenkin investointien läpisaamiseksi. Esimerkiksi 
liikennehankkeissa arvioidaan keskeisesti liikennemääriä.

Investointien edistämisen osalta peräänkuulutetaankin 
aktiivista edunvalvontaa, suunnitelmallisuutta ja 
päättäväisyyttä. Lisäksi koettiin, että lupaavat hankkeet 
tulevat Lapinkin kohdalla huomioiduksi, esimerkkinä tästä 
Metsä Groupin Kemin tehdasinvestoinnit.

Yhtenä kehittämiskohtana ehdotetaan myös Lapin osaamis-
tutkimus- ja investointikeskittymä jalostamista vrt. Vaasa 
energiapääkaupunkina tai Lahti ympäristöpääkaupunkina.
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Huoltovarmuus

Selkeyttämistä kaivataan sen osalta, 

minkälainen rooli Lapin eri elinkeinoilla on 

Suomen huoltovarmuudelle

Lapin kotimaisen ja uusiutuvan 
energiantuotannon, sekä läntisten liikenne- ja 
logistiikkayhteyksien merkitys tunnistetaan pääosin 
hyvin huoltovarmuuden kannalta merkittäviksi 
osa-alueiksi.

Lapista on myös viime aikoina ollut näkyvillä 
toimeliaisuutta energiaomavaraisuuden suhteen 
esimerkiksi pientuulivoiman ja aurinkoenergian 
muodossa. 

Huoltovarmuuskysymys herättää kuitenkin myös 
pohdintaa sen osalta, minkälainen on Lapin 
elinkeinojen kokonaisrooli huoltovarmuuden 
näkökulmasta ja tähän kaivataankin 
selkeyttämistä.

Hyvät yhteydet muualle Suomeen, mutta 

myös länsinaapureihin nähdään korostuneen 

tärkeinä Lapin ja koko Suomen 

huoltovarmuudelle

Yleisten saavutettavuusnäkökulmien lisäksi 
huoltovarmuusnäkökulma nähdään yhtenäisesti 
keskeisenä perusteluna kehittää Lapin yhteyksiä 
länteen mutta myös rajojen sisällä.

Päättäjät ja vaikuttajat kokevat varsin 
yksiselitteisesti, että maayhteys länsinaapuriin on 
huoltovarmuuden, kuten toimivan logistiikan 
kannalta entistä tärkeämmässä asemassa.

Huoltovarmuuden kannalta keskeiset yhteydet 
länteen eivät kuitenkaan vielä näy yhtä 
korostuneesti esimerkiksi puolueiden virallisissa 
tavoiteohjelmissa, johtuen osaltaan vasta 
hiljattain tapahtuneista muutoksista 
toimintaympäristössä.



5 Yhteenveto ja suositukset
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Yhteenveto päättäjien ja vaikuttajien näkemyksistä 
Lapin elinkeinoelämän visiosta
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Lapin elinkeinoelämän visio 
herättää kokonaisuutena 

myönteisiä reaktiota.
Visio nähdään 

kunnianhimoisena,
toteuttamiskelpoisena ja 

teemat relevantteina. 
Yksittäisenä teemana 
osaamista toivotaan 

korostettavan laajemmin.

Lapin elinkeinot, erityispiirteet 
ja potentiaali tunnistetaan 

pääosin hyvin. Matkailu 
korostuu keskusteluissa jonkin 

verran enemmän muihin 
elinkeinoihin verrattuna. Lapin 
elinkeinojen kasvun kohdalla 

keskeisenä pidetään 
liittymäpintaa vihreään 

siirtymään. Lisäksi tärkeää on 
elinkeinojen välinen 

tasapaino, joka saavutetaan 
parhaiten rakentavalla ja 
osallistavalla keskustelulla.

Uuden geopoliittisen tilanteen, 
sekä mahdollisen Nato-

jäsenyyden merkitys Lapille 
herättää paljon spontaaneja

reaktioita ja pohdintaa. 
Yhteinen kanta on, että 

tulevaisuudessa yhteistyötä ja 
yhteyksiä länsinaapureihin on 

entistä perustellumpaa 
edistää ja jatkokehittää. 

Maayhteys Ruotsiin nostetaan 
tärkeäksi huoltovarmuuden 

näkökulmasta. Lapin 
elinkeinojen kokonaisrooli 
huoltovarmuuden osalta

herätti kuitenkin pohdintaa ja 
tähän toivottiin selvennystä.

Lappi nähdään 
yrittäjähenkisenä ja Lapin 

ääni kuuluu alueen aktiivisten 
edustajien kautta. 
Edunvalvonnan, 

suunnitelmallisuuden ja 
päättäväisyyden roolia 

pidetään keskeisenä Lapin 
alueen investointien 

edistämisessä. Konkreettisena 
ehdotuksena tuotiin esille 

osaamis-, investointi- ja 
tutkimuskeskittymän 

jalostaminen Lapin alueella. 
Esimerkkinä mainittiin Vaasa 
energiapääkaupunkina ja 
Lahden nimitys Euroopan 
ympäristöpääkaupungiksi.

Lapin kansainvälisyys 
näyttäytyy päättäjille ja 

vaikuttajille erityisesti 
matkailun kautta. Muiden 

elinkeinojen osalta 
painotetaan kansallisten ja 

EU-tason päättäjien ja 
muiden vaikuttajien 

tuomista Lappiin 
tutustumaan Lapin 

elinkeinoihin laajemmin.



Suositukset jatkoa varten

1. Edelleen aktiiviset panostukset edunvalvontaan strategista 
ajattelua ja jatkuvuutta korostaen. 

2. Osaamis-, tutkimus- ja investointikeskittymä -idean 
jatkojalostaminen. Mahdollisuutena edistää kaikkien Lapin 
elinkeinojen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä, sekä tavoitella 
Lappiin uusia investointeja, osaamista, sekä matkailijoita.

3. Uuden geopoliittisen tilanteen ja huoltovarmuuden painottumisen 
myötä entistä laajempi yhteistyö ja suunnittelu läntisten 
naapureiden kanssa. Mahdollisuutena Lapin liikenneyhteyksien, 
sekä elinkeinojen ja investointien tehokkaampi edistäminen. 

4. Tietoisuuden lisääminen Lapin elinkeinoelämän osaamisesta 
tuomalla aktiivisesti yrityksiä, päättäjiä ja vaikuttajia tutustumaan 
elinkeinoelämän toimintaan paikan päälle Lappiin esimerkiksi 
yritysvierailuiden kautta.
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