Lappi- Kasvun keskus-keskustelun kooste
”Lappi, Kasvun keskus tarjoaa hyvää elämää” - Maakuntajohtajan yhteenveto ja oivallukset
keskustelusta :
Lapin elinvoima- ja pitovoima on yhteistyö- ja luottamuskysymys; sisäinen koheesiokysymys. Keskustelu
nosti esiin neljä keskeistä teemaa, tekemisen paikkoja:
1. Pusketaan eteenpäin niitä asioita, missä on yhteisiä intressejä
2. Muistetaan, että aina voi olla rakentava, vaikka on toista mieltä. Tämä vahvistaa luottamista ja positiivisuus kasvattaa positiivisuutta
3. Kiinnitetään huomiota aluekehitystyön systemaattisuuteen ja terävöitetään sen viitekehystä. Viitekehityksen muodostaa yhteisen lappi-sopimuksen neljä painopistealuetta a) arktinen talous vahvistuu, b) työ ja osaaminen uudistuvat rajattomassa ympäristössä, c) puhdas luonto, kulttuuri, hyvä
elinympäristö ja toimivat palvelut luovat hyvinvointia sekä d) hyvä saavutettavuus kasvun ja kilpailukyvyn sekä hyvinvoinnin mahdollistajana
4. nostetaan kunnat ja kaupungit sekä hyvä elämä keskiöön. Hyvä elämä lähtee paikalliselta tasolta.

Pitovoima turvaa vetovoiman – kooste keskustelusta

Lappi-aidon, hyvän elämän keskus.

LAPIN LIITTO

Lapista halutaan pitovoimainen, aito, hyvän arjen vetovoimainen ja kehittyvä alue.

Millaisen Lapin haluamme?
-

Lapin, jonka vahvuus on luonnossa ja siitä saatavassa hyvässä elämässä
Lapin, joka kasvaa koska sen keskiössä on pitovoima – hyvä elämä
Lapin, jossa ketään ei jätetä yksin
Lapin, joka ei ruinaa
Lapin, jonka hyvä yhteishenki, luontoon ja pohjoiseen perustuvien ainutlaatuisuustekijät, laadukas
koulutus ja vetovoimaiset työpaikat vetävät puoleensa ja pitävät ihmiset täällä
Lapin, joka on jotain luksusta
Lapin, jossa on vahva luottamus siihen, että Lapissa pystytään elämään, asumaan ja yrittämään
Lapin, joka hyödyntää koko potentiaaliaan
Lapin, jossa keskiössä kaikilla on pitovoimainen, yhteinen Lappi ja jonka vuoksi ponnistellaan yhdessä ja tuetaan toisiaan
Lapin, jossa nähdään ja joka tunnetaan siitä että se vetää Suomen suosta
Lapin, jossa on riittävästi vetovoiman houkuttelemia ja pitovoimalla pysyviä ja pärjääviä hyvän kasvun tekijöitä ja siihen tarttujia
Onnellisten ihmisten Lapin

Lapin tulee vahvistaa keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä
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Mitä meidän tulee tehdä?
-

Selvittää tarkemmin ketä ovat lapista poismuuttajat ja ketä on Lappiin muuttajat ja kohdentaa viestiä erityisesti heihin
Markkinoida ja viestiä yhteisesti Lapin mahdollisuuksista opiskelulle, työlle ja hyvälle elämälle
Hyvä talouskasvu ei jatku ilman tekijöitä, ja tekijöitä ei saada ilman hyvää elämää. Panostetaan yhdessä pitovoimaan – hyvään elämään. Nostetaan se keskiöön ja profiloidutaan onnellisuuteen
Työperäisen maahanmuuton ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen
nostaa matkailun ohella koko Lapin elinvoima ja eri alueet esille
vahvistaa sekä ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen roolia tulevaisuuden tekijänä
vahvistaa sosiaalista pääomaa, luottamuksen ilmapiiriä, positiivista puhetta ja uskoa Lappiin
nostaa vapaaehtoistyön, kulttuurin ja muiden ”pehmeiden” tekijöiden roolia pitovoiman tekijänä
Varmistetaan että Lapissa on kasvun tekijöitä ja että hyöty suurhankkeista jää lappiin
tuetaan kuntia ja toinen toisiamme pito-ja vetovoiman toteutumisessa – tehemmä yhessä!
sanoitetaan Lapin koko kuva ja voima
vahvistetaan koulutusvientiä
tehdään Lapista houkutteleva opiskelijoille ja kiinnitetään opiskelijat alueelle jo opiskelujen alussa
vaikutetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin, jotta se vahvistaisi kasvua
Viestitään vahvasti: on koko Suomen etu on varmistaa Lapin riittävä korkeakoulutus ja osaaminen
Satsataan digitalisaatioon ja automaatioon osana työvoimatarpeen ratkaisua
Kehitetään Lapin johtamisosaaminen kokoistavaksi
Nostetaan Suomen kärkeä olevat AMK-innovaatiot ja digitalisaatio kaikkien tietoisuuteen
vahvistetaan koulutuksen ja työelämän yhteistä ekosysteemiä
tehdään hyvinvointi yhdessä, koska alueet ja toiminnot ovat symbioosissa keskenään
Laaditaan yhdessä koko Lapin ja sen toimijoiden kanssa pitovoima-ohjelma ja resursoidaan sen toteutus

Kiitoksia kaikille osallistuneille – #tehemmäyhessä pitovoimaisen Kasvun Keskus- Lapin!
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