MAAKUNNALLINEN SUUNNITTELU
LAPISSA – LAPPI-SOPIMUS TOTEUTTAA
MAAKUNTASTRATEGIAA 2040

MAAKUNTAOHjELMANA
LAPPI-SOPIMUS ASETTAA
KEHITTÄMISEN TAvOITTEET

Lappi-sopimus yhdistää kaksi maakunnallista
suunnitteluasiakirjaa, maakuntastrategian 2040
ja maakuntaohjelman 2014-2017. Tavoitteena on
kiteytetysti kertoa Lapin strategisen kehittämisen
linjat ja tavoitteet vuosille 2014-2017. Asiakirjassa
nostetaan esiin Lapin menestyksen kannalta kriittisimpiä tehtäviä, jotka irrotetaan osaksi TEHEMÄ
POIS -sitoutumista, Lappi-sopimusta. Kaksivuotiset
toimeenpanosuunnitelmat kuvaavat kehittämistoimia yksityiskohtaisemmin. Lisäksi Lapissa on 16
voimassaolevaa toimiala- tai sektoristrategiaa, jotka
vaikuttavat rahoituksen suuntaamiseen.

Maakuntaohjelmana Lappi-sopimus asettaa kehittämisen tavoitteet, jotka ovat pohjana kansallisen,
rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimien sekä rajat ylittävien yhteistyöohjelmien rahoituksen suuntaamiseen. Tavoitteena on
yhä menestyksekkäämmin ansaita rahoitusta myös
esimerkiksi HORIZON 2020 -ohjelmasta.
Lapin kehittämiselle on yksi tavoite:

Lappi-sopimus

Maakunnan kilpailukyvyn ja
hyvinvoinnin lisääminen.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi valittiin kolme
strategista valintaa:

LAPPI-SOPIMUS – TEHEMÄ POIS
Lappi-sopimuksen strategisten valintojen
osalta jokainen maakuntaohjelmaa toteuttava
taho, sitoutuu seuraavanlaisen Lappi 2017 tavoitetilan saavuttamiseen:
1. Lappi-brändi tuo maakuntaamme sijoituksia ja uusia asukkaita
2. Lapissa on työtä ja toimeentuloa
3. Olemme yhdessä askeleen edellä, omilla
ratkaisuillamme
4. Palvelurakenteemme lähtee ihmisistä
5. Olemme merkittävä biotalouden maakunta
6. Toimivat yhteytemme palvelevat paikallisia,
vierailijoita ja arktista ulottuvuutta
7. Lapin aluerakenne kehittyy tukien koko
maakuntaa

• Kilpailukykyä ja työtä avoimessa ja arktisessa
Lapissa
• Rakennemuutokseen vastaaminen - Tehemä pois
• Yhteydet ovat kunnossa tulla tänne ja toimia
täällä

LAPIN vISIO vUOdELLE 2040:
Lappi on kansainvälinen, kehittyvä ja
inspiroiva arktisen liiketoiminnan,
koulutuksen ja tutkimuksen keskus
sekä arktisten alueiden
tunnetuin matkailukohde.
Lapissa on hyvä olla ja asua.

Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Mervi Nikander
mervi.nikander@lapinliitto.fi
lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus

Lapin maakuntaohjelma
2014-2017

LAPIN LIITTO

YHTEYDET OVAT
KUNNOSSA - TULLA
TÄNNE JA TOIMIA
TÄÄLLÄ JA TÄÄLTÄ

KILPAILUKYKYÄ JA
TYÖTÄ AVOIMESSA JA
ARKTISESSA
LAPISSA

Tavoitetila 2017:
• Lapin asema arktisena toimijana on vahvistunut
• Metsän, matkailun, kaivosten ja luonnontuotteiden
merkitys on vahvistunut elinkeinoelämässä
• Paikallisia energiaraaka-aineita hyödynnetään teollisuudessa ja yritystoiminnassa
• Lapin puhdas luonto on maakunnan kilpailuvaltti ja
hyvinvoinnin lähde
• Elinkeinorakenne on monipuolistunut uusien alojen
myötä
• Kasvuhakuiset yritykset ovat uudistuneet menestymään kansainvälisessä kilpailussa
• Toimialojen maankäyttötarpeiden yhteensovittamisessa on onnistuttu siten, että kaikilla toimialoilla
on mahdollisuus kasvaa
• Lappi-brändi on tunnettu kansainvälisesti ja Suomessa

Tavoitetila 2017:
• Lapin yhteydet ja saavutettavuus ovat kilpailukykyiset
• Lapissa toimii kaikki viisi lentokenttää
• Lapin rataliikenne on kilpailukykyinen ja kehittyy
• Lapin maantieverkosto palvelee asukkaita ja
yrityksiä turvallisesti ja kattavasti
• Lapissa on kaikilla virtuaalisen elämäntavan mahdollistava laajakaista tai riittävä mobiiliyhteys
• Älyliikenne turvaa liikkumista
• Virtuaaliset toimintatavat on otettu käyttöön
laajasti

• Työt ja tekijät kohtaavat. Työvoiman liikkuvuus on
lisääntynyt sekä maakunnan sisällä että Pohjoiskalotin alueella
• Parantunut työelämän laatu edistää kasvua ja
hyvinvointia
• Lappilaisten hyvinvointi on vahvistunut toimijoiden yhteistyön tuloksena
• Lappi on edelläkävijä monikanavaisten palveluiden tuottamisessa

SAAMELAISKULTTUURI

RAKENNEMUUTOKSEEN
VASTAAMINEN
TEHEMÄ POIS

Tavoitetila 2017:
• Ennakointi toimii tulevaisuuden tekemisen välineenä laajassa verkostoyhteistyössä elinkeinoelämän,
oppilaitosten ja viranomaisten kesken
• Lappilaiset innovaatioympäristöt ovat kansallista
parhaimmistoa
• Osaamisen kehittämisen välineet ovat monipuolisesti käytössä ja tukevat työllistymistä, yritysten
menestymistä sekä edistävät työurien pidentämistä

Pitkät etäisyydet, harva asutus ja pieni väestömäärä
asettavat haasteen yhdenvertaisten palvelujen turvaamiselle saamelaisten kotiseutualueella. Jotta saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuus ja alueen
asukkaiden yhdenvertaiset oikeudet voidaan turvata,
on peruspalvelujen ja perusinfrastruktuurin oltava
kunnossa. Laadukkailla lähipalveluilla ja korkeatasoisilla tieto- ja liikenneyhteyksillä tuetaan saamelaisten
paluumuuttoa takaisin kotiseudulleen sekä luodaan
edellytyksiä alueen elinkeinojen ja ekologisen matkailun kehittymiselle
• Palvelurakenne toimivaksi
• Lasten ja nuorten Sápmi
• Kolttasaamelaisen kulttuurin keskus
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