Raakascreenio 9.1.19
mdi.screen.io/lappi
Mitkä ovat itsellesi tärkeimmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähteet? (kirjoita yksi asia
ruutuun ja paina lähetä-nappia, jos rimpsussa näkyy jo mielessäsi oleva asia, niin älä kirjoita sitä
uudestaan)
44 osallistujaa
(10) Toimiva arki
(7) Perhe
(7) läheiset
(6) Perhe
(6) Luonto
(5) Sosiaalinen verkosto
(5) Liikunta
(4) Aktiivinen arki
(4) Huolehtiva ilmapiiri ja hyvät mahdollisuudet harrastaa.
(3) Perhe
(3) Sosiaaliset suhteet
(3) Rakkaus
(2) Luonto
(2) Harrastukset
(2) Harrastusmahdollisuudet
(2) Luontoyhteys
(2) Metsä
(2) Luonto
(2) Kulttuuri
(1) Hyvät palvelut
(1) Alkuperäiskansakulttuuri
(1) Aktiivinen arki
(1) yhteisöllisyys
(1) Uni
(1) liikunta
(1) Ikäihmisten kotona asumisessa teknologian hyödyntäminen.
(1) Liikunta, perhe, uni
(0) Metsä
(0) Kalavedet
(0) Työ
(0) Liikunta
(0) Liikunta
(0) Porukka johon kuulua
(0) Tilan tunne
(0) Turvallinen työ

Kuinka tärkeä maakunnan strateginen väline hyte on?
42 osallistujaa
(19) 5 = erittäin tärkeä
(18) 4 = varsin tärkeä
(4) 3 = keskiverto
(1) 2 = ei kovin tärkeä
(0) 1 = ei tärkeä
Kuinka tärkeänä näet maakunnan roolin hyte-yhteistyön koordinoijana?
39 osallistujaa
(13) 5 = erittäin tärkeä
(24) 4 = varsin tärkeä
(2) 3 = keskiverto
(0) 2 = ei kovin tärkeä
(0) 1 = ei tärkeä
Kuinka tärkeänä näet palvelujen painopisteen siirtämisen ennaltaehkäisevään suuntaan?
38 osallistujaa
(28) 5 = erittäin tärkeä
(10) 4 = varsin tärkeä
(0) 3 = keskiverto
(0) 2 = ei kovin tärkeä
(0) 1 = ei tärkeä
Mikä Lappi-sopimuksessa on toimivaa, ja jota on edelleen vahvistettava? (kirjoita vain yksi asia
yhteen ruutuun ja paina lähetä -nappia; jos sama ajatus on jo kirjattu, niin älä kirjoita sitä
uudestaan)
40 osallistujaa
(13) Luonnon merkitys
(9) Digitaalisuuden mahdollisuudet
(8) Lappibrändi
(7) Yhdessä tekeminen
(5) Puhdas luonto
(5) Saavutettavuus ja elinkeinoelämä
(4) Ilmiölähtöisyys

(4) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen esim. arktisen osaamisen vahvistamisella
(3) Tehemä pois !
(3) Vetovoimaisuus
(3) rohkeat ajatukset
(2) Erilaisuuden hyödyntäminen voimavarana
(2) innovatiivisuus
(2) Luontoarvojen kunnioittaminen
(1) Yhdessä tekeminen
(1) Jalostus ja kansainvälisyys sekä arktisuus voimavaroina
(1) Osaamisen kehittämine
(1) Työeämän muutos
(1) Rajattomuus
(0) erityisyys
(0) Kattava kokonaisuus
(0) Luottamus
Mitä uusia yhdyspintoja Lappi-sopimuksen lisäksi tarvitaan? (kirjoita vain yksi asia yhteen ruutuun
ja paina lähetä -nappia; jos sama ajatus on jo kirjattu, niin älä kirjoita sitä uudestaan)
46 osallistujaa
(16) Kestävä kehitys
(9) Hyvä elinympäristö ja elinkeinotoiminta
(9) yritysten ja julkishallinnon tiiviimpi yhteys (partnership)
(7) Datan ja tiedon hyötykäyttö, kaikki teho irti
(7) Kunta-maakunta - suhde
(6) Teknologian laajamittainen hyödyntäminen ja valokuituverkot
(5) kansalaisjärjestöt
(3) Yhteistyö yli maakuntarajojen
(3) Uskallus tehdä arvovalintoja
(3) Julkiset palvelut
(3) Ilmastonmuutos ja terve ympäristöystävällisyys
(2) Globaali logistinen asema
(2) Järjestöt ja yksityiset toimijat
(2) Matkailu- porotalous ja kaivosteollisuuden yhteinen tavoitetila
(2) Alueittainen verkostoituminen (lähikunnat keskenään)
(1) Maahanmuutto
(1) Tarviiko uutta jos nykyinen yhteistyö maakunnan sisällä saadaan kuntoon
(0) Viisinkertainen määrä kävijöitä verrattuna väestöön - millainen mahdollisuus?
(0) Yritykset
(0) Erilaisen tiedon yhdistäminen ja dialogi merkitysten määrittelemiseksi
(0) Kuten rooli työvoiman saatavuuden turvaamisessa

Millaisissa asioissa hyte ja elinvoima voivat parhaiten kohdata? (kirjoita vain yksi asia yhteen
ruutuun ja paina lähetä -nappia; jos sama ajatus on jo kirjattu, niin älä kirjoita sitä uudestaan)
46 osallistujaa
(11) logistiikka, saavutettavuus ja palvelut
(9) Sosiaalisesti, taloudellisesti vastuullinen kehittäminen
(7) Saavutettavuus kaikella tavalla
(7) Vetoa lisää: turvallinen ja viihtyisä arki (kulttuuri, luonto)
(6) Monimuotoisen palvelutuotannon vahvistaminen
(6) monipuolinen palvelutarjonta
(5) Asumisymparistö ja yhdyskuntarakentaminen
(5) Rohkeus työn uudistamiseen
(5) Työolosuhteiden hyvinvoinnin tehostaminen
(4) Työ
(4) Luonto
(4) hyvinvointi, terveys ja elinvoima = hyteli
(4) Työssä käymisen tukipalvelut: yhteydet, asuminen,päivähoito
(4) Arjen turvallisuus
(3) Elinympäristö
(3) Pitovoima
(3) Työvoiman saatavuuden turvaaminen
(3) Hyvinvointimatkailu
(3) Ihmisen arjessa
(3) Rakennenuutos ei ole lopullinen tae esim nuorten pysyvyyteen täällä. Täytyy nähdä muutakin...
(2) Kaikissa, sisäkkäisiä ja tukevat toisiaan
(2) Palvelut
(2) logistiikka
(2) Green care
(2) Kulttuuri
(2) Työllisyys
(2) Koulutus
(2) Saamelaiskulttuurin kunnioittaminen
(2) Omaehtoisen hyvinvoinnin tukeminen
(2) Täällä on hyvä olla riippumatta millainen on
(2) Pelisäännöt matkailu, kulttuuri, elinkeinoelämä
(1) Alkoholilupa lausunto kunnilta
(1) Hyvinvointipalvelut
(1) Yrittäjyys
(1) Matkailuyrittäjien tuottamat palvelut kuntalaisten käyttöön
(1) laajakaista
(1) Hyvinvointiyrittäjät ja kuntayhteistyö
(1) Kasvupalvelut
(1) korkeakouluja lisää
(1) Infra mahdollistaa liikkumisen ilman moottoriajoneuvoja
(0) Vapaa-aika
(0) Luonto

Teema 1. KESTÄVÄ KEHITYS. Mikä on teeman ydinajatus/kiteytys? Millainen olisi maakunnan
tavoitetila?
6 viestiä, 14 osallistujaa
13:20 » Luonto: Luonnon ja luonnonvarojen säilyttäminen ja hyödyntäminen paikallisesti. Luontoa
ei saa tuhota. Sosiaalisesti kestävä kehitys: - Lapin vetovoimaisuuden lisääminen monikulttuurisuuden ympäristön kukoistaminen; saamenkulttuurin elinvoimaisuuden
kasvattaminen ja säilyttäminen - hyvinvointi kaikkien yhteiseksi asiaksi Eettisesti, ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävä matkailu - vähemmän ja laadukkaampaa - matkailun turvallisuus - työelämän
laatu - matkailijoiden ja paikallisten yhteistyö +7
13:49 » Agenda2030 ketään ei jätetä, ruokavarmuus/food security
13:51 » Kuntalaisen / yrityksen on mahdollisuus toimia kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti, Maakunta on esimerkillinen työnantaja, joka huolehtii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti +2
14:04 » Aluetaloudellisesti kestävä kehitys +5
14:12 » Heikoimpien huomiointi sosiaalisesti kestävässä kehityksessä +6
14:24 » Kestävä kehitys tarkoittaa ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Lapissa
tuetaan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kestävän toiminnan edellytyksiä. Maakunta toimii itse
esimerkkinä toiminnassaan ja hankinnoissaan. Huolehditaan luonnon säilymisestä ja kaikkien
mukana pysymisestä.
Teema 1. KESTÄVÄ KEHITYS. Ketä toimijoita teeman mukaisessa työssä tulisi olla mukana?
3 viestiä, 5 osallistujaa
13:20 » Eri toimijoiden yhteinen tahtotila Yritysyhteistyö Asiakkaiden ääni kuuluviin
Matkanjärjestäjät Kaikki ME +2
13:48 » Matkailuyrittäjät ja matkanjärjestäjät- yritysten sertifiointi kestävään kehitykseen,
Matkailijat itse
13:53 » Kaikki Lapin asukkaat, vieraat ja kansalliset ja kansainväliset päättäjät +1
Teema 1. KESTÄVÄ KEHITYS. Millaisia panoksia toimijoilla tulisi olla?
2 viestiä, 4 osallistujaa
13:20 » Jokaisen pitäisi lähteä omasta kuplastaan ulos
13:54 » Selkeät tavoitteet, joita toiminnalla tavoitellaan. +2
Teema 1. KESTÄVÄ KEHITYS. Millaisia uudenlaisia tekemisen malleja voi löytyä?
4 viestiä, 9 osallistujaa

13:20 » Kierrättäminen Ohjatut luontoreitit Arjen turvaa -ajattelu Työelämän laadun kehittäminen
Yhteisöllisyys Digitalisaatio +3
13:55 » Uudenlaiset yhteisliikkumisen, kuluttamisen jne. tavat +1
14:06 » Kestävän kehityksen kriteeristöjen määrittely ja sertifiointi +1
14:09 » Maakunnan hankintapolitiikka ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaanottaminen +4

Teema 2. SAAVUTETTAVUUS. Mikä on teeman ydinajatus/kiteytys? Millainen olisi maakunnan
tavoitetila?
7 viestiä, 16 osallistujaa
12:56 » Helppo tulla, helppo liikkua ja helppoa olla. +6
12:57 » Helppo palata +9
13:59 » Vaikea lähteä +9
14:29 » Saavutettavuus on logistisia yhteyksiä, digitaalisia yhteyksiä, osana vetovoimaa (helppo
tulla, olla ja liikkua, vaikea lähteä, helppo tulla).
14:30 » Lappibrändi = muutakin kuin matkailua.
14:31 » Mahdollistaa yrittämise, palvelujen joustavan tarjoamisen/saamisen. Elinvoiman
lisääminen. Väestön kasvun. Yhdenmukaisen elämisen ehdot. Laadukkaan asumisen.
14:33 » Reunaehdot: Sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävä.
Intressiristiriidat ja kulttuurillinen kunnioittaminen.
Teema 2. SAAVUTETTAVUUS. Ketä toimijoita teeman mukaisessa työssä tulisi olla mukana?
4 viestiä, 2 osallistujaa
12:59 » Maankäyttö ja rakentaminen, infran ylläpito, elinkeinokehittäjät oppilaitokset yrittäjät,
palveluntuottajat julkiset ja yksityiset +1
14:06 » Kolmas sektori Maakunnan asukkaat
14:06 » Infran ylläpitäjät mukaan lukien ict
14:07 » Kehittäjät
Teema 2. SAAVUTETTAVUUS. Millaisia panoksia toimijoilla tulisi olla?
6 viestiä, 6 osallistujaa
13:00 » Taloudellisia, henkisiä, lainsäädäntö +2
13:01 » Luovuus +2
13:53 » Pitkäjänteisyys +1
14:10 » Yhteinen tahto ja tavoite
14:27 » Saavutettavuus pitäisi mitata/esittää aikana ei etnisyytenä
14:38 » Matka pitäisi mitata etäisyytenä - korjaus aikaisempaan kommenttiin
Teema 2. SAAVUTETTAVUUS. Millaisia uudenlaisia tekemisen malleja voi löytyä?
3 viestiä, 7 osallistujaa
13:02 » Logistiikan, asumisen ja palveluiden älykkäät ratkaisut Liikkuvat palvelut +5
13:55 » Paikasta riippumaton työ +2
14:12 » Arvoverkot

Teema 3. OSAAVA JA RIITTÄVÄ TYÖVOIMA - OSALLISUUS TYÖELÄMÄÄN. Mikä on teeman
ydinajatus/kiteytys? Millainen olisi maakunnan tavoitetila?
4 viestiä, 10 osallistujaa
13:21 » Nykytilanne edellyttää lisää osaavaa ja riittävää työvoimaa. Tulevaisuudessa (matkailun
kehitys, suurhankkeet, ikääntyminen) tämä on ehdottoman kriittinen menestystekijä. Tarvitaan
lisää koulutusmahdollisuuksia ja digitalisaation hyödyntämistä. Hyvä työelämä houkuttaa.
Laakaista on ehdoton edellytys. +2
13:56 » Sosiaalinen työllistävyys. Miten saadaan nuoret palaamaan kotiseudulleen? Vaatii
asennemuutosta. +2
14:10 » Sijoittamispalvelut, hyvä ja edullinen julkinen liikenne ja kulkuyhteydet (maakunnassa ja
maakunnan ulkopuolelle), monimuotoiset ja etätyömahdollisuudet houkuttaa alueelle työvoimaa
+3
14:20 » Laadukas johtaminen, kunnossa oleva infrastruktuuri sekä koulutuksen ja työelämän
joustavuus ja monimuotoisuus tavoitteena. Tämä vaatii resursseja ja uudenlaisia johtamisen ja
työn rakentumisen tapoja. Verkostojen merkitys. +3
Teema 3. OSAAVA JA RIITTÄVÄ TYÖVOIMA - OSALLISUUS TYÖELÄMÄÄN. Ketä toimijoita teeman
mukaisessa työssä tulisi olla mukana?
1 viestiä, 3 osallistujaa
13:21 » Koko elämänkaaren aikaiset toimijat. Järjestöt, yritykset, verkostot, muu yksityinen ja
julkinen sektori. +2
Teema 3. OSAAVA JA RIITTÄVÄ TYÖVOIMA - OSALLISUUS TYÖELÄMÄÄN. Millaisia panoksia
toimijoilla tulisi olla?
3 viestiä, 7 osallistujaa
13:21 » Työelämän vaatimukset kasvavat koko ajan. Johtajuuden osaamisen vaatimukset
lisääntyvät myös. Työnantajilla oltava valmiudet kouluttaa työvoimaa. +2
13:56 » Johtamisen ideologialla on suuri merkitys. Työajan pitäisi olla joustava, työn tavoitteiden
saavuttaminen tärkeämpää. +5
14:12 » Houkuttimilla ja tuilla on merkitystä osaavan työvoiman säilyttämisessä/houkuttamisessa
+2
Teema 3. OSAAVA JA RIITTÄVÄ TYÖVOIMA - OSALLISUUS TYÖELÄMÄÄN. Millaisia uudenlaisia
tekemisen malleja voi löytyä?
3 viestiä, 6 osallistujaa

13:21 » Ennakoiva ehkäisy jo hyvin varhaisessa vaiheessa (jopa päiväkodissa). Osuuskuntamalli
työllistämisessä, yhteiskunnallinen yrittäjyys. Syrjäytymisen ehkäisy - kaikki ovat hyviä jossakin. +3
14:13 » Liikkumisessa liisaus ja kimppakyyti -mahdollisuudet, yhteisomistus ja yhteisasumisen
mallit +2
14:22 » Ennakoiva ehkäisy "jo päiväkodissa" voi itse asiassa olla jo myöhässä...

Teema 4. NUORET JA LAPSIPERHEET. Mikä on teeman ydinajatus/kiteytys? Millainen olisi
maakunnan tavoitetila?
4 viestiä, 8 osallistujaa
14:21 » Valoisa tulevaisuudenkuva "Lapissa on hyvä elää lapsiperheenä", sujuva arki ja arkea
sujuvoittavat palvelut, sosiaalinen verkosto, ennaltaehkäisevät palvelut, koulutus ja
työllistymismahdollisuudet, peruspalvelut saatavilla (päivähoito, koulut, terveydenhuolto),
turvallisuudentunne (hätäensiapu, perushoito, avun saanti) +6
14:40 » Lupaus tulevasta...
Teema 4. NUORET JA LAPSIPERHEET. Ketä toimijoita teeman mukaisessa työssä tulisi olla mukana?
3 viestiä, 3 osallistujaa
14:13 » Maakunta ja kunta, kunta yhdessä eri järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa,
yrittäjät palveluntuottajina, kuntalaiset, elinkeinoelämä, oppilaitokset, +2
Teema 4. NUORET JA LAPSIPERHEET. Millaisia panoksia toimijoilla tulisi olla?
3 viestiä, 5 osallistujaa
14:13 » Vertaistuki, rakkaus Lappiin, yhteistyö ja verkostoituminen, monenlainen osaaminen,
luottamus toisiin ja yhteen hiileen puhaltaminen, kasvatus ja kouluympäristö kasvattajana
yhteiskuntaan, asenteet: positiivinen viesti nuorille +4
Teema 4. NUORET JA LAPSIPERHEET. Millaisia uudenlaisia tekemisen malleja voi löytyä?
3 viestiä, 5 osallistujaa
14:13 » Erilaisia digitaalisia toiminta-alustoja, yrittäjyyskasvatus, tulevaisuuden suunnittelu hyvissä
ajoin, tulevaisuuden tukipalvelut, nuorille tietoisuus ympäristöstä ja vaikutusmahdolisuuksista,
harrastusmahdollisuudet +2

Teema 5. YRITYKSET JA YRITTÄJYYS. Mikä on teeman ydinajatus/kiteytys? Millainen olisi
maakunnan tavoitetila?
3 viestiä, 6 osallistujaa
13:16 » Luodaan edellytykset erilaiselle yritystoiminnalle, tavoitteena mahdollisimman matala
kynnys yrittämiselle. Hyvä, yritysmyönteinen, positiivinen ilmapiiri. +4
13:56 » Selkiytettävä, mitä tarkoittaa elinvoiman ja elinkeinojen kehittäminen maakunnan puolella
suhteessa kuntien rooliin.
14:29 » Ja tahtotila
Teema 5. YRITYKSET JA YRITTÄJYYS. Ketä toimijoita teeman mukaisessa työssä tulisi olla mukana?
2 viestiä, 4 osallistujaa
13:16 » Yrittäjät, yrittäjärjestöt, rahoittajat, taloushallinnon toimijat, oppilaitokset, kunnat,
yritysneuvontatahot ja maakunta.
13:17 » Alueen asukkaat, kuntalaiset +3
Teema 5. YRITYKSET JA YRITTÄJYYS. Millaisia panoksia toimijoilla tulisi olla?
1 viestiä, 3 osallistujaa
13:18 » Tuki- ja neuvontapalvelut - helposti saatavilla olevia .(esim. taloushallinto, palkanlaskenta,
mainonta ja markkinointi, neuvontachat, ict-palvelut). Palvelualusta, missä mahdollisuus
verkostoitua ja markkinoida palveluja. Älykkäät julkiset hankinnat. +2
Teema 5. YRITYKSET JA YRITTÄJYYS. Millaisia uudenlaisia tekemisen malleja voi löytyä?
2 viestiä, 9 osallistujaa
13:19 » Yrittäjyyden ja palkkatyön yhteensovittaminen. Monialainen yrittäjyys esim. matkailualan
palvelujen tarjonta hiljaisella kaudella muille tahoille (esim julkinen palvelusektori).
Palveluekosysteemin luominen. Tekoälyn hyödyntäminen. +7
14:12 » Yritysinnovaatiopankki (luopuvat yrittäjät, uudet palvelutarpeet, paikkariippumattomat
palvelut, moduulit, monimuotoyritys). Lapista palvelumatkailukohde esim. Green care, Live like
locals +3

Teema 6. MUUT VÄESTÖRYHMÄT (kuin nuoret ja lapsiperheet). Mikä on teeman
ydinajatus/kiteytys? Millainen olisi maakunnan tavoitetila?
8 viestiä, 6 osallistujaa
13:10 » Ikäihmiset, työikäiset, maahanmuuttajat ja saamenkieliset Maakunnan tavoitetila:
Teknologian hyödyntäminen ja väestömäärän kasvu. Suvaitsevaisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys ja
kollegiaalisuus, Työikäisten paluumuutto, investointien saaminen. Ikäihmisille asumisyhtesöjä.
Palveluliiketoiminnan kasvaminen. Hyvä elämä. Erilaisten työtapojen kehittäminen. Elinikäisellä
koulutuksella pitovoimaa. Etätyö ja uusien työskentelytapojen hyödyntäminen. +3
13:39 » Vammaiset, +1
13:43 » Työelämän ja perheen yhteensovittaminen. Syrjäytymisuhan alla olevat eli polaarisaation
kaventaminen. +1
13:43 » Romanit +1
13:45 » Lainsäädännön muutos tukemaan osatyökykyisten työllistymistä
14:02 » Alkuperäiskansa saamelaiset +2
14:03 » Kotiseutualueella ja alueen ulkopuolella asuvat saamelaiset. Kotiseutualueen turvaaminen
(yhteys maahan ja veteen) +1
14:15 » Ydinajatus: Teknologian hyödyntäminen ja väestömäärän kasvu sekä suvaitsevaisuus +2
Teema 6. MUUT VÄESTÖRYHMÄT (kuin nuoret ja lapsiperheet). Ketä toimijoita teeman
mukaisessa työssä tulisi olla mukana?
4 viestiä, 2 osallistujaa
13:11 » Yrittäjät, julkishallinto, järjestöt, koulutuksen toimijat, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, infra
(yhdyskuntarakentaminen), sote-toimijat ja asukkaat.
14:08 » Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous
14:09 » Seurakunnat +1
14:10 » Vapaa-ajan asukkaat/vierailijat
Teema 6. MUUT VÄESTÖRYHMÄT (kuin nuoret ja lapsiperheet). Millaisia panoksia toimijoilla tulisi
olla?
2 viestiä, 6 osallistujaa
13:20 » Oikea asenne ja yhteinen tahtotila. Osaamista. Ennakointikykyä. Digitalisaatioon
satsaamista ja mallien käyttöönottoa eturintamassa. Rohkea kokeilukulttuuri. Tunnistaa
uudistettavat vanhat ja hyvät asiat ja hyödyntää niitä. Rohkeutta huonojen toimintatapojen
poistamiseen. +4
14:10 » Kulttuurisensitiivisyys +2
Teema 6. MUUT VÄESTÖRYHMÄT (kuin nuoret ja lapsiperheet). Millaisia uudenlaisia tekemisen
malleja voi löytyä?

2 viestiä, 7 osallistujaa
13:16 » Joustavuus eri työskentelymallien osalta työurien pidentämiseksi ja työvoiman
saatavuuden turvaamiseksi. Vanhuksille moninaiset palveluasumisen mallit/mahdollisuudet.
Kielen ja kulttuurin hyödyntäminen. Kuuleminen ja kuulluksi tuleminen tärkeää. Osallisuuden
vahvistaminen. Kollegiaalisia ryhmiä asiantuntijoiden tueksi. Täystyöllisyyden toimintamalli (ei
perustulomallia!) +5
13:54 » Kaavamaisista toimintamalleista (samaa tarjotaan kaikille) kohdennettuihin ja
sekmentoituihin toimintatapoihin. Yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet paremmin huomioon.
Yhteisöllisyyden ja yhteisöllisten työ- ja toimintatapojen kulttuurin vahvistaminen. Näin saadaan
päällekkäisyyttä purettua. Omien voimavarojen huomioon ottaminen (yksilön oikeus päättää itseä
keskevista asioista) ja aktivointi/tuki järjestelmien kautta. +2

Nyt nappaa: mikä itseäsi innostaisi viemään (hyteli)-asioita toimeen?
30 osallistujaa
(9) Ennakkoluuloton yhteiseen hiileen puhaltaminen
(5) Hyvä tulevaisuus Lapissa
(5) Aito vaikuttamisen mahdollisuus
(4) Konkreettiset toimenpiteet
(4) Maakunta voisi olla verkostojohtaja hyteli-työssä
(3) Uudenlaiset tavat tehdä työtä
(3) Yhdessä tekeminen
(3) Usko että pystyy vaikuttamaan
(2) Toivo paremmasta tulevaisuudesta
(2) Tulevaisuuteen vaikuttamismahdollisuus
(2) Mahdollisuus vaikuttaa
(2) Kokonaisvaltainen asukkaan kohtaaminen uudessa maakunnassa, kun entiset organisaatiorajat
ylittyvät
(2) Asenneilmapiiri
(2) Hyvinvoiva maakunnan asukas
(2) Kuntien ja maakunnan yhteistyö
(1) Mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen lapin maakunnassa
(1) Työtä tulevaisuuden eteen!
(1) Työelämän uudet kokeilut
(1) Yhdessä tekemisen mahdollisuus
(1) WIN-WIN
(1) Se että tehdään selva ja lopullinen päätös, että maku-uudistus toteutetaan tai että sitä ei
toteuteta. Nykyinen "savolainen" tilanne syö intoa...
(1) Hyteli toimenpideohjelma
(1) Päätöstä tarkastellaan hytelin näkökulmasta
(1) Mahdollisuus edistää yhteistä hyvää
(1) kaikkien sitoutuminen
(1) mitattavat tulokset
(1) Innostavat toimivat kokemukset-konkretia-jalostaminen
(1) Kaikkien huomioiminen
(1) Jos ei itse tee, niin joku muu sen kuitenkin tekee
(0) Minua innostaa tekemisen ja vaikuttamisrn kautta työllistyminen
(0) Valmistelun muoto muuttuu konretiaksi.
(0) Konkreettiset pienetkin teot
(0) Tulevaisuuden tekijä. Tämän päivän päätökset kantavat huomiseen ja sen yli. Rakennamme
nuorille tulevaisuutta Kaikille turvallista arkea

Yleiset kommentit ja huomiot strategiapäivässä 9.1.19
7 viestiä, 11 osallistujaa
10:02 » - +2
10:05 » HYTE tulee olla homman keskiössä. Tällöin voidaan välttyä niiltä raskailta ja kalleilta
palveluilta. +2
10:06 » Hyte on keino ennaltaehkäisyyn +1
10:10 » Pääkysymykseni on alustusten kirkastettua aihetta erinomaisesti, miten alkuperäskansa
saamelaisten hyte tunnistetaan, hyte:ä varten tarvittava tieto kootaan, tulkitaan sekä miten muu
väestö päätöksentekijöinä saadaan aidosti huomioimaan saamelaisten hyte. Saamelaisilla itsellään
on oltava päärooli omassa hytessään. +1
10:50 » Hyvä hyte houkuttaa henkilöitä +3
14:39 » Hyten kärjet vielä tiivistettävä sloganiksi
14:42 » Teknologian laajamittaisen käytön lisäämistä ja valokuituverkkoja rakentamista

