
 
 
 
KOKOUSKUTSU         7 / 2020 
Yhtymähallitus 
   
   02.12.2020                               1 ( 14 )  

_____________________________________________________________________________ 
 
KOKOUSAIKA Tiistai 8.12.2020 klo 10.00- 
  Ennen kokousta klo 9.30 alkaen kahvitarjoilu auditoriossa 
____________________________________________________________________________ 
 
KOKOUSPAIKKA             Hybridikokous: 
                     Luontokeskus Naava / auditorio, Luontotie 1, Pyhätunturi tai       

      osallistuminen Teamsin välityksellä 
____________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Asia   Pykälä     Liite nro    
 
 1  Kokouksen avaus 

 2        64 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3   65 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

4   66 §              NABL hankkeen rataselvitys  

5   67 § High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen tilannekatsaus 

6   68 §                        VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin    

                                    elinkeinoelämää -hankkeen tilannekatsaus 

7   69 §          Tilannekatsaukset 

 8        70 §           1 Hallintosääntö 

 9        71 §           Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin (EIP) –  

 ohjausryhmän jäsenen sekä haastatteluryhmän jäsenten nimeäminen  

10       72 §          Perinneruokahanke – haastatteluryhmän jäsenten nimeäminen 

11       73 §         Yrittäjien Itä-Lappi -hanke – projektisihteerin valinta 

12       74 §        Hehku hankehakemus 

13       75 §          2 - 7  Tiedoksi kuntayhtymälle 

14       76 § Muut mahdolliset asiat 

15  77 § Hallituksen seuraava kokous  

16      78 § Kokouksen päättäminen  

______________________________________________________________________________ 

PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   
NÄHTÄVÄNÄPITO pidetään yleisesti nähtävänä jäsenkuntien kunnanvirastoissa  
  21.12.2020. 
_____________________________________________________________________________  
PUHEENJOHTAJA  
  Merk. Heli Knutars 
  yhtymähallituksen puheenjohtaja 

                   
  Kaarina Imponen 
SIHTEERI  yhtymähallituksen sihteeri           
 



 
 

Kokousaika:  Tiistai 8.12.2020 klo 10:00- 
 
Hybridikokous:  Luontokeskus Naavan auditorio, Luontotie 1, Pyhätunturi 
  tai osallistuminen Teams yhteydellä mahdollinen 
   

Läsnäolijat:  

 
 Atte Rantanen, 

Kemijärvi 
jäsen  Marjo Säärelä, 

Kemijärvi 
varajäsen 

 Suvi Nampajärvi, 
Kemijärvi 

jäsen  Jukka Kortelainen, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Lea Koskela, 
Kemijärvi 

jäsen  Joonas Lehtola, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Esa Kangas, 
Kemijärvi 

jäsen  Kirsti Ojala, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Pirkka Aalto, 
Kemijärvi 

jäsen  Markku Harju, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Erkki Parkkinen,  
Salla 

jäsen  Pekka Huhtala, 
Salla 

varajäsen 

 Lauri Ainasto, 
Salla 

jäsen  Martti Jokelainen, 
Salla 

varajäsen 

 Terttu Värriö-Pohtila,  
Salla 

jäsen  Niina Mattila, 
Salla 

varajäsen 

 Antti Mulari, 
Savukoski 

jäsen  Marja-Liisa Kelloniemi, 
Savukoski 

varajäsen 

 Anu Luiro, 
Savukoksi 

jäsen  Raimo Haapakoski, 
Savukoski 

varajäsen 

 Päivi Vauhkonen 
Pelkosenniemi 

jäsen  Elina Suopanki, 
Pelkosenniemi 

varajäsen 

 Annika Kostamo,  
Pelkosenniemi 

jäsen  Jani Jaakkola,  
Pelkosenniemi 

varajäsen 

 Heli Knutars, 
Posio 

jäsen  Eija Ahola, 
Posio 

varajäsen 

 Olavi Lehtiniemi, 
Posio 

jäsen  Marjo Hautala, 
Posio 

varajäsen 

 Antti Hämeenniemi, 
Posio 

jäsen  Tiina Alasirniö, 
Posio 

varajäsen 

 

 

 Dina Solatie kuntayhtymän johtaja, esittelijä 

 Kaarina Imponen johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä 

 Vilma Ohrankämmen toimistosihteeri, hybridikokouksen tekninen avustaja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ky 64 § Ennakkoilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille 21.10.2020. Kokouskutsu ja ko-

kousasiakirjat on lähetetty sähköpostitse 2.12.2020 yhtymähallituksen jäsenille ja va-
rajäsenille. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökoh-
taisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 
 Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

Päätös:  
 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ky 65 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
 Päätös:  
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NABL -HANKKEEN RATASELVITYS 
 
Yhtymähallitus 6.10.2020/ 
Ky 55 § Itä-Lapin kuntayhtymä on partnerina Kainuun liiton hallinnoimassa EU Northern Axis 

– Barents Link Kolarctic – hankkeessa. Itä-Lapin kuntayhtymä vetää kaksi projektin 
toimenpidettä. Kuntayhtymä selvittää projektissa Taivalkoski - Kemijärvi uuden rauta-
tieyhteyden vaikutuksia ja sen vaikutuksia Kemijärvelle nyt päättyvään päärataan. 
Toisena toimenpiteenä Itä-Lapin kuntayhtymä tuottaa selvityksen kaupallisesta heli-
kopteriliikenteestä Pohjois-Suomen ja Venäjän välille. Selvitykset tehdään hankkees-
sa ostopalveluna. Kuntayhtymä on kilpailuttanut selvitystyön tekijän ja kilpailutuksen 
voitti Traficon Oy, jonka konsulttina hankkeessa toimii Juha Hyvärinen. 

  
 Syksyllä kuntayhtymän hankkeen asiantuntijaryhmä päätti esitellä tähän mennessä 

tehdyn ratatarkastelun vaiheen yhtymähallitukselle. Näin pystytään varmistamaan se, 
että sekä tämä yleispiirteinen (maakuntakaavatason) tarkasteluvaihe että sen jatkona 
tehtävä tarkempi (ns. ratatekninen) tarkasteluvaihe tehdään tilaajan hyväksymistä 
vaihtoehtoista.   

 
 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee rataselvityksissä esitetyis-

tä ratalinjausvaihtoehdoista ja päättää mitä linjausta/linjauksia jatkoselvitetään. Merki-
tään tiedoksi rataselvityksen 28.9. tilannekatsaus. 

 
Päätös: Yhtymähallitus päätti, että selvitetään kahden jo päätetyn vaihtoehdon lisäksi  
Ruka-Salla-Kemijärvi vaihtoehto karkealla tasolla, minkä jälkeen myöhemmin pääte-
tään mitä kahta ratavaihtoehtoa selvitetään hankkeessa tarkemmin. 
 

 
 Juha Hyvärinen Traficon Oy:stä (Skype yhteys) ja Kari Väyrynen esittelevä asiaa  

ennen päätöksentekoa. 
 

 
Ky 66 § Edellisen kokouksen jälkeen Traficon Oy:n konsultti on saanut päätökseen NABL – 

hankkeen rataselvityksen maakuntakaavatason tarkasteluvaiheen valittujen kolmen 
ratavaihtoehdon osalta.  
 
Tarkasteltavina olivat 1) Taivalkoski-Kemijärvi suoraan tai vaihtoehtoisesti Posion 
kautta, 2) Taivalkoski-Ruka-Kemijärvi ja 3) Taivalkoski-Ruka-Salla-Kemijärvi. 
 
Kokouksessa esitellään rataselvityksiä sekä alustavaa helikopteriselvitystä.  
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee ja päättää jatkoselvittelyyn 
valittavista ratavaihtoehdoista.  

 
 

Päätös:  
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HIGH FIVE - YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA ITÄ-LAPPIIN – HANKKEEN TILANNEKATSAUS 
 
Ky 67 § High Five -hanke on Lapin ELY keskuksen rahoittama ESR hanke. Hankeaika on  

1.9.2019-31.8.2021 ja budjetti 277 440 €, josta 80 % on ESR rahoitusta ja 20% kun-
tien ja kuntayhtymän omarahoitusta.  
 
High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen (S21758) päämääränä on 
itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen eri toimijoiden yhteistyön 
vahvistamisen avulla. Tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyn-
täminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, 
seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia 
edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella. 
 
Hankkeessa luodaan alueen yhteinen osallisuuden toimintamalli, tehostetaan hyvin-
vointityön resurssien käyttöä sekä pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yh-
teistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja 
osallisuuden vahvistumista. 
 
Hankkeen projektipäällikkö/osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola ja hanketyöntekijä 
Riikka Köngäs antavat kokouksessa yhtymähallitukselle tilannekatsauksen hankkeen 
toiminnasta.  
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi High Five -hankkeen 
tilannekatsauksen. 

 
 

Päätös:  
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VÄRI - VÄRRIÖN TUTKIMUSASEMAN HUIPPUTUTKIMUS HYÖDYNTÄMÄÄN ITÄ-LAPIN 
ELINKEINOELÄMÄÄ – HANKKEEN TILANNEKATSAUS 
 
Ky 68 § VÄRI -hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän ja Helsingin yliopiston yhteistyöhanke.  

Hanke on alkanut 27.8.2018 ja päättyy 31.12.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 
297 029 €, josta kuntayhtymän budjetti 138 124 € ja Helsingin yliopiston 158 905 €. 
Hankekustannuksiin on saatu Lapin liitolta EAKR – rahoitusta 80% ja loput 20% on 
hankeosapuolten omaa rahoitusta. 
 
Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelä-
män yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten 
hyödynnettäviksi. Hankkeessa pyritään kansantajuistamaan tutkimusaseman tulok-
sia, kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä sekä ke-
hittämään alueen innovaatiopotentiaalia. 

 
Hanketyöntekijä Janne Mukkala antaa kokouksessa yhtymähallitukselle tilannekat-
sauksen ja esittelee hankkeen tuloksia.  Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Di-
na Solatie ja taloussihteerinä Kaarina Imponen. 

 
 

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi VÄRI -hankkeen ti-
lannekatsauksen.  

 
 

Päätös:  
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TILANNEKATSAUKSET 
 
Ky 69 § Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus 

Kuntayhtymän johtaja antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  
 ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 6.10.2020. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kuntajohtajien tilannekatsaukset 
Kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset kuulumiset. 
 
 
 
 
 

 
  Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsaukset tiedoksi. 
 
 Päätös: 
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HALLINTOSÄÄNTÖ 
 
Ky 70 § Kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntöä on uudistettu viimeksi vuonna 2017. 

Posion kunnan liittyminen kuntayhtymään, nimikkeiden muutokset, sähköinen ko-
kousmenettely ja muut esille nousseet muutostarpeet on huomioitu uudessa hallinto-
säännössä.  
 
Esityslistan liitteenä 1 on luonnos kuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi. Punai-
sella tekstillä on muutetut tai lisätyt kohdat. 
 
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy esitetyt muutokset ja lisäyk-
set ja merkitsee hyväksytyn hallintosäännön pöytäkirjan liitteeksi 1. Hallintosääntö 
tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. 

 
 

Päätös:  
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ELINVOIMAA JA ÄLYKÄSTÄ TOIMINTAA ITÄ- JA POHJOIS-LAPPIIN (EIP) 
OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN JA HAASTATTELURYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN 
 
Ky 71 § Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymä on saanut 4.11.2020 rahoituksen ”Elin-

voimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin” -nimiselle hankkeelle. Hanketta 
on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Lapin kesken.  Hankeaika on 1.11.2020 – 
30.4.2023. Hankkeen budjetti on 267 500 €, johon on saatu Lapin liiton EAKR rahoi-
tusta 80% ja loput 20 % on alueiden omaa rahoitusta.  

 
 Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin (EIP) –hankkeessa tunniste-

taan Itä- ja Pohjois-Lapin omat tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueet. Valittuja älyk-
kään erikoistumisen kärkiteemoja työstetään yhdessä kuntien, yritysten ja tutkimuslai-
tosten kanssa. Tuotettujen kärkiteemojen vahvistamiseksi luodaan kansallisia ja kan-
sainvälisiä verkostoja. 
 
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä on rekrytoimassa hankkeelle projektipääl-
likköä. Hakuilmoitus esitellään kokouksessa. 
 
Haastatteluryhmään on kutsuttu Itä-Lapista kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen-
puheenjohtaja sekä yksi yhtymähallituksen nimeämä henkilö.  

  
Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi on hankehakemuksessa esitetty seuraavaa:  
1 kunnanjohtaja Itä-Lapista ja 1 kunnanjohtaja Pohjois-Lapista, kaksi tutkimuslai-
tosedustajaa (toinen Itä-Lapista ja toinen Pohjois-Lapista), kaksi edustajaa maakun-
nallisista älykkään erikoistumisen ja kansainvälistymisen verkostoista sekä molem-
pien kuntayhtymien kehittämispäälliköt.  
 

  
 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää EIP -hankkeen haastatteluryh-

mään ja ohjausryhmän jäseneksi kunnanjohtaja Erkki Parkkisen Sallasta. 
 
 

Päätös:  
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PERINNERUOKAHANKE – PROJEKTIPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI JA JÄSENET HAASTAT-
TELURYHMÄÄN 
 
Ky 72 § Perinneruokahankkeelle on haettu rahoitusta Lapin ELY-keskukselta 30.9.2020 päät-

tyneessä rahoitushaussa. Hanketta on täydennetty 2.11.2020 ja rahoituspäätös on 
saatu.  

 
Hankeaika hakemuksessa on 1.11.2020 – 30.6.2022.  
 

 Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektipäällikkö ja osa-aikainen hanketyöntekijä. 
Kokoaikaisen projektipäällikön paikka on laitettu julkiseen hakuun viikolla 49.  
 
Rekrytointia varten on tarkoitus perustaa haastatteluryhmä, jonka esityksen pohjalta 
kuntayhtymän johtaja voisi tehdä viranhaltijapäätöksenä projektipäällikön valinnan, 
jotta työn voisi aloittaa mahdollisimman pian. 

 
 Perinneruokahankkeen projektipäällikön haastatteluryhmän kokoonpano olisi Matti 

Särkelä Paliskuntainyhdistyksestä, kuntayhtymän johtaja, kuntayhtymän puheenjoh-
taja sekä yksi yhtymähallituksen nimeämä henkilö.  

 
 
 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus  
 

1) nimeää Perinneruokahankkeen haastatteluryhmään kunnanjohtaja Antti Mularin 
Savukoskelta ja 
 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään haastatteluryhmän esityksestä viran-
haltijapäätöksen projektipäällikön valinnasta.  

 
Päätös:  
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YRITTÄJIEN ITÄ-LAPPI -HANKE PROJEKTISIHTEERIN VALITSEMINEN 
 
Ky 73 § Kuntayhtymässä on käynnissä Yrittäjien Itä-Lappi -hanke. Hanke on saanut rahoitus-

päätöksen Lapin ELY-keskukselta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 490 654 €, 
johon on myönnetty yritysten toimintaympäristötukea 392 520 €. Hankkeen rahoitus-
päätöksen mukainen toteutusaika on 30.4.2020 – 31.8.2022.  

 
Yrittäjien Itä-Lappi -hanke on suunniteltu tukemaan ja kehittämään Itä-Lapin elinvoi-
maohjelman keskeisiä asioita. Elinvoimaohjemassa yhdistetään ja kootaan niitä ta-
voitteita, jotka kuntayhtymän omistajakunnat ovat määrittäneet tärkeiksi elinvoimate-
kijöiksi, kuten kannattava yritystoiminta, työllisyys ja ammattitaitoisen työvoiman saa-
tavuus. Hankkeen myötä kuntien yrityspalveluiden palveluprosesseja yhdenmukaiste-
taan ja yrityspalveluiden välistä yhteistyötä syvennetään entisestään. Kuntien elin-
keinotoimijoilla on keskeinen rooli yhdessä hankehenkilöiden kanssa hankkeen työ-
pakettien toteuttamisessa. Hyvät suhteet ja luottamuksellisuus korostuvat hankkeen 
toteuttamisessa. 

 
 Hankkeeseen on varattu määräraha kokopäiväiselle projektipäällikölle ja projektisih-

teerille. Jari Polvi on hoitanut projektipäällikön tehtävää 1.10.2020 alkaen. Projektisih-
teeriä ei ole vielä valittu. 

 
Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen toiminnan kannalta olisi tärkeää, jos hankkeeseen saa-
daan nopeasti palkattua henkilö, jolla on vankka projektikokemus, joka tuntee hank-
keen kohderyhmät ja verkostot, tuntee talon tavat ja käytettävissä olevat sähköiset 
työkalut/-alustat eikä vaadi erillistä perehdyttämistä vaan voi aloittaa heti työn. Maria 
Kiviniemi on tällainen henkilö. Kiviniemi hoitaa tällä hetkellä 31.1.2021 päättyvän Fo-
rest In hankkeen lopputöitä.  
 
Palkkausasiasta on keskusteltu rahoittajan edustajan kanssa ja heille tämä sopii. 

 
 
 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen 

projektisihteeriksi 1.2.2021 alkaen Maria Kiviniemen. Palkka on sama kuin nykyises-
sä tehtävässä.  

 
Päätös:  
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HEHKU HANKEHAKEMUS 
 
Ky 74 § Idea Hehku tapahtumasta on tullut kuntayhtymän hanketiimiltä ja se on mukana  

kuntayhtymän tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa. Hehku on arktinen tulevai-
suus tapahtuma elinvoiman ja uudenlaisen kestävän liiketoiminnan kehittäjille, missä 
tekijät, raha ja innovaatiot kohtaavat. 
 
Hehku -hankkeella kootaan yhteen lappilaiset tulevaisuuden tekijät. Hankkeen avulla 
luodaan uudenlainen tapahtumakonseptipohja millä tuetaan itälappilaisten ja lappi-
laisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittymistä, kestävää kasvua ja kansainvälistymis-
tä. Hehkun tavoitteena on kohtauttaa yrittäjiä, opiskelijoita, sijoittajia, innovaattoreita 
ja mentoreita yhteen, sekä luoda yhdessä menestyksellisiä kestäviä kasvu- ja kehit-
tymistarinoita. Tapahtuman aikana perehdytään liiketoiminnan tulevaisuuden kestä-
vään kasvuun ja annetaan mahdollisuus uusille innovaatioille. Hehku tapahtumasta 
luodaan konsepti, millä tapahtuma järjestetään vuosittain eri puolilla Lappia. Tapah-
tuman perusideologia säilyy runkona tapahtumalle vuodesta toiseen.  
 
Tilaisuudessa kartoitetaan yritysidean mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, sekä etsitään 
suunta kestävälle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Tapahtumalla tullaan kehittämään 
itälappilaista vetovoimaa, sekä elinvoimaa seutukuntaan. 
 
Hankkeen tuella itälappilaiset ja lappilaiset yritykset tulevat kasvattamaan omaa kon-
taktipintaa yrittämiseen. Yritykset voivat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa sekä vah-
vistaa omaa osaamistaan. Hankkeen tuloksena Itä-Lapin seutukuntaan syntyy uusia 
yrityksiä, liiketoimintamahdollisuuksia, kumppanuuksia ja työpaikkoja yrityksiin. 
 
Kehittämishanketta hallinnoisi Itä-Lapin kuntayhtymä. Suunniteltu toteutusaika on 
1.3.2021 – 31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 83.306 euroa. Hankkeelle ha-
ettaisiin 80% (66 644,80 €) rahoitusta Lapin liiton EAKR -rahoituksesta ja 20%:n  
(16 661,20 €) omarahoitusosuus katettaisiin kuntayhtymän vuoden 2020 alijäämän 
kattamisen jälkeen jäljelle jäävästä ylijäämästä.  
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy Hehku hankkeen rahoitusha-
kemuksen jättämisen Lapin liiton EAKR rahoitushakuun ja hyväksyy omarahoitus-
osuuden kattamisen kuntayhtymän varoista. 

 
 Päätös:  
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 
 
Ky 75 § a) ForestIn -hankkeen ohjausryhmän 28.9.2020 pöytäkirja on esityslistan liitteenä  

nro 2. 
 

b) Valtionkonttorin kirje 21.10.2020 kuntapäättäjille kuntien ja kuntayhtymien talous-
raportoinnista on esityslistan liitteenä nro 3.  
 
c) Elinkeinotiimin 6.11.2020 kokouksen muistio on esityslistan liitteenä 4. 
 

 
d) Muistio Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmän kokouksesta 
20.8.2020 on esityslistan liitteenä nro 5. 
 
e) Hankelistaus kuntayhtymän hankkeista (päivitetty 30.11.2020) on esityslistan liit-
teenä nro 6.  
 
 
f) Kuntayhtymän lausunto 3.12.2020 - Valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksu-
osuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistatukihank-
keessa on esityslistan liitteenä nro 7. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tiedoksiantoasiat. 

 
 Päätös:  
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Ky 76 § Seutuseminaarin siirtäminen pidettäväksi syksyllä 2021 
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 
Ky 77 §         Vuorotteluperiaatteen mukaisesti seuraava kokouspaikkakunta on Savukoski.               
                      

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää seuraavan kokouksen ajan-
kohdan.  

  
Päätös:  

 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Ky 78 §        Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo    . 

 
Päätös:  


