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KOKOUSAIKA Torstai 22.4.2021 klo 10.00 -  
  Ennen kokousta klo 9.30 alkaen kahvitarjoilu 
____________________________________________________________________________ 
 
KOKOUSPAIKKA             Hybridikokous: 
                     Sallan Poropuisto, auditorio, Hautajärventie 111     

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

 2        17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3   18 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

4   19 §              Tilannekatsaukset 

 5   20 § Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen projektipäällikön valinta 

 6        21 §         1 Lausunto Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotukseen 

 7        22 §         2 Itä-Lapin työvoiman saatavuus ja elinvoiman yhdenvertainen  

  vahvistaminen  

 8        23 §         3 Lähijunaliikennettä Itä-Lappiin valtuustoaloite 

 9        24 §         4 Lähialueyhteistyöpäivät 20-21.5.2021 

10       25 §      5 - 16 Tiedoksi kuntayhtymälle 

11       26 §       Muut mahdolliset asiat  

12   27 § Hallituksen seuraava kokous 

13   28 § Kokouksen päättäminen 

   

______________________________________________________________________________ 

PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   
NÄHTÄVÄNÄPITO pidetään yleisesti nähtävänä jäsenkuntien kunnanvirastoissa  
  4.5.2021. 
_____________________________________________________________________________  
PUHEENJOHTAJA  
   
  Merk. Eija Ahola 
  yhtymähallituksen puheenjohtaja 
 

                   
  Kaarina Imponen 
SIHTEERI  yhtymähallituksen sihteeri           
 



 
 

Kokousaika:  Torstai 22.4.2021  klo 10:00- 
 
Hybridikokous:  Sallan Poropuisto, auditorio, Hautajärventie 111 
  osallistuminen Teams yhteydellä mahdollista 
   

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 17 § Ennakkoilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille 19.3.2021. Kokouskutsu ja ko-

kousasiakirjat on lähetetty sähköpostitse 16.4.2021 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 18 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
 
 Päätös:  
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TILANNEKATSAUKSET 
 
Ky 19 § Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus 

Kuntayhtymän johtaja antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  
 ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 24.2.2021. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kuntajohtajien tilannekatsaukset 
Kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset kuulumiset. 
 
 
 
 
 

 
  Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsaukset tiedoksi. 
 
 
 Päätös: 
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YRITTÄJIEN ITÄ-LAPPI HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA 
 
Ky 20 § Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen projektipäällikkö Jari Polvi on irtisanoutunut tehtävästä 

ja siirtynyt Kemijärven Kehitys Oy:n palvelukseen 1.4.2021 alkaen.  
 

Projektipäällikön paikka on ollut julkisessa haussa kuntarekry.fi-, mol.fi-, duunitori.fi- 
monster.fi -sivustoilla sekä kuntayhtymän netti- ja facebook-sivuilla. Lehti-ilmoitus on 
julkaistu Koti-Lapissa, Lapin Kansassa ja Kuriirissa.  
 
Projektipäällikön työtehtävä on määräaikainen ja kestää 31.8.2022 saakka. Työsuh-
teessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 
 
Hakuaika päättyi 12.4. klo 12. Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta.  
Hakijayhteenveto on lähetetty yhtymähallitukselle. 
 
Haastattelut pidetään 16.4. Haastattelijoina toimivat johtaja Dina Solatie, puheenjoh-
taja Eija Ahola sekä ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Tuominen. 
 
Haastatteluun on kutsuttu neljä hakija. Haastatteluryhmän esitys tuodaan kokouk-
seen.  
 
 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 

 Päätös: 
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LAUSUNTO ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEEN 
 
Ky 21 § Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava- 

ehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen ympäristöministe-
riöön valmisteltavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi päätöksensä 
Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen Rovaniemen ja Itä-
Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia jatketaan. 
 
Lapin liitossa on valmistunut tarkistettu Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaeh- 
dotus. Lapin liiton hallitus hyväksyi 29.3.2021 kaavaehdotuksen viranomaislausun-
noille. Pyydämme jakelussa mainituilta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä lausun-
toa (MRA 13 §) tarkistetusta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta 
7.5.2021 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi (Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 
8056, 96101 Rovaniemi). 
 
Linkki maakuntakaavan sähköiseen aineistoon (SharePoint-kansio): 
https://lapitoy.sharepoint.com/:f:/s/Lapinliittojulkiset/Etg8yR5dNKdClR8fchm-
DU8Bj3UPkZ2meeBjMNm2djBoDg?e=hAHAok 
 
 
Linkki Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan internetsivuille: 
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireilla-olevat-
maakuntakaavat/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava/ 

 
Kuntayhtymässä on valmisteltu maakuntakaavaan liittyvä lausunto, joka on esityslis-
tan liitteenä nro 1.  
 
 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen lausun-
non Rovaniemen ja Itä-Lapin maakaavaehdotuksesta lähetettäväksi Lapin liittoon. 
 

 
 Päätös: 

 
 

mailto:info@lapinliitto.fi
https://lapitoy.sharepoint.com/:f:/s/Lapinliittojulkiset/Etg8yR5dNKdClR8fchm-DU8Bj3UPkZ2meeBjMNm2djBoDg?e=hAHAok
https://lapitoy.sharepoint.com/:f:/s/Lapinliittojulkiset/Etg8yR5dNKdClR8fchm-DU8Bj3UPkZ2meeBjMNm2djBoDg?e=hAHAok
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireilla-olevat-maakuntakaavat/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava/
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireilla-olevat-maakuntakaavat/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava/
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ITÄ-LAPIN TYÖVOIMAN SAATAVUUS JA ELINVOIMAN YHDENVERTAINEN  
VAHVISTAMINEN 
 
Ky 22 § Kuntayhtymä on valmistellut kirjelmän valtiovarainministeriölle ja työ- ja elinkeinomi- 

nisteriölle nk. Norjan mallin kokeilusta. Kuntayhtymä esittää kirjelmässä Itä-Lappia pi-
lottialueeksi, jossa kokeiltaisiin Norjan mallin mukaisia toimenpiteitä alueen toiminnan 
kehittämiseksi.   
  
Itä-Lappiin tarvitaan lisää osaajia, uutta työvoimaa, investointeja elinkeinoelämään ja 
valtion taloudellisia panostuksia. Norjassa valtio on tukenut verotuksellisin keinoin 
alueita ja alueille muuttavia henkilöitä. Lisäksi Norjassa on käytössä syrjäseutulisä-
malli. Malli edesauttaa omalta osaltaan rakennemuutoksesta kärsivien alueiden työ-
voiman saatavuuden turvaamisessa. Samalla varmistetaan koko maan asuttuna pi-
täminen ja kansalaisten yhdenvertaisuus. 
 
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on selvittänyt Norjassa käy-
tössä olevan mallin mahdollista käyttöönottoa Suomessa. Selvityksessä on todettu, 
ettei mallin käyttöönotolle ole olemassa perustuslaillisia esteitä. Uutta mallia on hyvä 
pilotoida. Itä-Lappi soveltuu pinta-alaltaan laajana, etäisenä ja pohjoisena alueena 
hyvin kokeilualueeksi. Itä-Lapin kuntayhtymä esittää, että Itä-Lappi (Savukoski, Salla, 
Posio, Pelkosenniemi ja Kemijärvi) nimetään kolmen vuoden ajaksi pilottialueeksi, 
jossa kokeillaan Norjan mallin mukaisia toimenpiteitä alueen toiminnan kehittämisek-
si. Esitys on esityslistan liitteenä nro 2.  
 
 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen esityksen 
lähetettäväksi eri ministeriöihin. 
 

 
 Päätös: 
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LÄHIJUNALIIKENNETTÄ ITÄ-LAPPIIN VALTUUSTOALOITE 
 
Ky 23 § Pirkka Aalto on jättänyt Kemijärven kaupungille 15.4.2020 päivätyn valtuustoaloitteen  

- Lähijunaliikennettä Itä-Lappiin. Kemijärven kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen 
tiedoksi 15.2.2021 § 27.  Aloite on tullut kuntayhtymän käsittelyyn, koska rata-asiat 
ovat kuntayhtymän edunvalvonta-asioita ja mahdollisen kehittämishankkeen toteut-
taminen olisi luontevinta kuntayhtymän kautta. 
 
Esityslistan liitteenä nro 3 on valtuustoaloite. 
 
Uudistetun ”lättähattuliikenteen” palauttaminen helpottaisi työmatkaliikennettä ja olisi 
vetovoimatekijä myös matkailussa. Lähijunaliikenne on vähäpäästöinen ja ekologinen 
tapa liikkua ja sopisi hyvin Lappiin. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään, että  
1) selvitetään mahdollisuuksia käynnistää lähijunaliikennettä Rovaniemen ja Kemi-

järven välillä 
 

2) kehitetään ja edistetään suunnitelmaa, jonka avulla ratayhteys Sallaan saadaan 
taas kuntoon ja lähijunaliikenne kulkemaan myös Sallaan.  

 
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee aloitteesta ja päättää 
edunvalvontatoimista asian suhteen. 
 

 
 Päätös: 

 
 
 



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä    8 
Yhtymähallitus          22.4.2021  
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 
VIRTUAALISET LÄHIALUEYHTEISTYÖPÄIVÄT 20-21.5.2021 
 
Ky 24 § Kolmannet Venäjä-Suomi lähialueyhteistyöpäivät pidetään virtuaalisina 20.-21.5. 
 

Tilaisuus alkaa 20.5. klo 10 kuntajohtajille tarkoitetulla sessiolla, jonka teemana on 
”Venäjän ja Suomen rajayhteistyö: näkökulmat ja mahdollisuudet”. Klo 13 alkaa we-
binaari teemalla ”Ekomatkailun kehityksen näkökulmat Venäjän ja Suomen raja-
alueella”. Klo 16.30 alkaa kansainvälinen historiallinen seminaari ”Pohjoinen asuin-
paikka”. Klo 19 on tarkoitus pitää työpaja keraamisten käsitöiden luomisesta. Tähän 
toivotaan keramiikkaoppia Posiolta. 
 
21.5. järjestetään mm. ystävyyskaupunkien välinen pyöreän pöydän kokous, luonto-
matkailusessio jatkuu, pika suomi-venäjä kielikoulukurssi sekä työpaja leivonnasta. 
 
Lähialueyhteistyöpäiviä on suunniteltu yhdessä Kuolan ja Kantalahden piirien edusta-
jien kanssa. 
 
Tilaisuuteen toivotaan runsasta osallistumista kunnista. 
 
Tilaisuuden lopussa on tarkoitus tehdä yhteinen julkilausuma alueemme matkailun 
puolesta. Lausumaa on valmisteltu yhdessä venäläisten kanssa ja se löytyy esitys-
liitteen liitteenä 4.  

  
  
 

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää osallistua kolmansille lä-
hialueyhteistyöpäiville ja pyytää jäsenkuntia nimeämään osallistujat. Keskustellaan 
julkilausuman sisällöstä. 
 

 
 Päätös: 
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 
 
Ky 25 § a) MTK:n johtokunnan palaute Itä-Lapin kuntayhtymän kannanotosta Itä-Lapin met-

säkiistaan on esityslistan liitteenä nro 5. 
 

b) Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen ohjausryhmän 12.2.2021 pöytäkirja on esityslistan 
liitteenä nro 6.  
 
c) Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän kokousmuistio 18.2.2021 
on esityslistan liitteenä nro 7. 
 
d) Lausunto 23.2.2021 liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisesta liikennejär-
jestelmäsuunnitelmasta 2021-2032 on esityslistan liitteenä nro 8. 

  
e) Hankelistaus kuntayhtymän hankkeista (päivitetty16.4.2021) on esityslistan liit-
teenä nro 9.  
 
f) Kannanotto yleissuunnitelmaan (2.3.2021) - Maantie 964 Varrion silta ja tiejärjeste-
lyt on esityslistan liitteenä nro 10.  
 
g) Lausunto 12.3.2021 Suomen arktisen politiikan strategialuonnoksesta on esitys-
listan liitteenä nro 11.  
 
h) Muistio 24.3.2021 Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmä kokoukses-
ta on esityslistan liitteenä nro 12.  
 
i) High Five -hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 15.11.2020 on esityslistan liitteenä 
nro 13.  
 
j) High Five -hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 27.1.2021 on esityslistan liitteenä 
nro 14.  
 
k) High Five – hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 23.3.2021 on esityslistan liitteenä 
nro 15. 
 
l) Itä-Lappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19 -hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 
8.3.2021 on esityslistan liitteenä nro 16. 
 
 

 
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tiedoksiantoasiat. 
 

 
 Päätös:  
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Ky 26 § Lapin soteuudistuksen väliaikaishallinto 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 
Ky 27 §         Vuorotteluperiaatteen mukaisesti seuraava kokouspaikkakunta on Kemijärvi. 
                     Kokouspäiväksi on alustavasti suunniteltu 17.6. aamupäivää.  Samana päivänä  

järjestetään Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid19 -hankkeen loppuseminaari ja  
ohjausryhmän kokous. 
 

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

  
Päätös:  

 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Ky 28 §        Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo    . 

 
Päätös:  
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     LAUSUNTO 

 

                                               22.4.2021 

Lapin liitto 

 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus 

Viite: Lausuntopyyntönne 31.3.2021, dno 240/10.02.00/2015 

 

Itä-Lapin kuntayhtymä esittää lausuntonaan, että maakuntakaavassa otetaan huomioon ja kaa-

vaan merkitään tarvittavat varaukset:  

- Rautatieyhteyden kunnostaminen Kemijärvi-Salla-Kelloselkä- valtakunnan raja sekä raide-

yhteysvaraus Sallasta Sokliin. 

- Itä-Suomen radan raideyhteyttä varten vaihtoehtoiset linjavaraukset: 

1. Taivalkoski-Posion kuntakeskus-Kemijärvi 

2. Taivalkoski-Kuusamo-Ruka-Kemijärvi 

3. Taivalkoski-Kuusamo-Ruka-Sallan kuntakeskus-Kemijärvi 

 

- Vt 5 statuksen nostaminen valtakunnalliseksi pääväyläksi nelostien tapaan koko matkaltaan 

Helsingistä Sodankylään  

- Vt 5:n linjausvaihtoehtojen tarkastelu Pelkosenniemen kuntakeskuksen kohdalla 

- Metsätalouden ja -teollisuuden tarpeet logistiikalle ja jalostukselle, Patokankaan teolli-

suusalueen liittymät maantieliikenteeseen ja rautatieliikenteeseen Kemijärvellä 

- Itä-Lapin alueella sijaitsevien matkailukeskusten ja kansallispuistojen saavutettavuustar-

peet 

- Kansainvälisen Sallan rajanylityspaikan kehittyminen Arktisena yhteytenä henkilö- ja tava-

raliikenteessä Barentsilla (liikenne ja tietoliikenne sekä turvallisuustarpeet) 

- Sallan rajanylityspaikan valmisteilla olevan elintarviketarkastuspisteen vaikutukset liikenne- 

ja tavaravirtoihin 

 

 

LIITE 1 yhtymähallitus 
22.4.2021, § 21
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- Kattavan, eri energiamuotoja tarjoavan tankkausverkoston toteuttaminen maantieverkos-

tolla 

- Poikittaisliikenteen maanteiden korjaustarpeet ts Salla-Kemijärvi-Rovaniemi-Kemi ja Tornio 

yhteys, Kuusamo-Posio- Rovaniemi-Kemi ja Tornio maantieyhteyden parantaminen (Metsä-

teollisuusinvestointi Kemiin, satamaliikenne, raideliikenteen kehittyminen Tornion kautta 

Ruotsiin) 

- Savukosken Hihnavaara-Tanhua-Sodankylä tieyhteyden kehittäminen ja korjaustarve 

- Vt 5 Vuostimo-Pyhätunturi tieyhteyden kehittäminen ja korjaustarve 

- Turvallisten ja toimivien tietotoliikenneyhteyksien rakentaminen alueen asukkaiden, viran-

omaisten ja elinkeinojen yhteydenpitotarpeisiin koko maakuntakaava-alueella 

 

 

Dina Solatie 

johtaja 

Itä-Lapin kuntayhtymä 
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      22.4.2021  
      
 

                                                                                                                                                       
 
Valtiovarainministeriö                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Itä-Lapin työvoiman saatavuus ja elinvoiman yhdenvertainen vahvistaminen 

 

Itä-Lappi on vuosikymmenten saatossa kärsinyt rakennemuutoksesta ja väestön 
poismuutosta. Väestö on ikääntynyttä ja huoltosuhde on vääristynyt: aluetalouden, 
palvelurakenteen ja elinvoimakehityksen indikaattorit viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden ajalta osoittavat selkeät perusteet käynnistää nk. Norjan-mallin mukaiset val-
tion toimenpiteet.   

Itä-Lapissa sijaitsee runsaasti luonnonvaroja ja investointimahdollisuuksia, kansainvä-
linen rajanylityspaikka EU:n ja Venäjän välillä sekä pohjoiseen sijaintiin liittyviä kan-
santaloudelle ja viennille merkittäviä hyödyntämismahdollisuuksia, jotka uhkaavat 
jäädä käyttöönottamatta aluetta kohdanneen rakennemuutoksen vuoksi. Kunnissa 
huoltosuhde on vajonnut huonoksi väestön ikärakenteen, verotulo- ja työllisyyskehi-
tyksen, jalostavan teollisuuden kansainvälisten ratkaisujen takia sekä valtion työpaik-
kojen lakkauttamisten vuoksi. Alueelta on leikkautunut yli 2000 julkisen sektorin työ-
paikkaa viimeisen 20 vuoden aikana. Kunnat sopeuttavat jatkuvasti toimintaansa ja 
kamppailevat selviytymisen rajoilla. 

Itä-Lappiin tarvitaan lisää osaajia, uutta työvoimaa, investointeja elinkeinoelämään ja 
valtion taloudellisia panostuksia. Myös maahanmuuttajien työpanosta tarvitaan ja 
malli tukee myös heidän työllistymistään.  

Tulevan viiden vuoden aikana Itä-Lapin kuntien palveluksesta jää eläkkeelle noin 30-
50 %. Lakisääteisten peruspalveluiden tuottaminen on vakavassa vaarassa, ellei elä-
köityvien tilalle saada uusia osaavia työntekijöitä ja viranhaltijoita. 

Asukkaiden ja yritysten, yhteisöjen turvallisuus- ja palveluverkoston hauraus näkyy 
Itä-Lapissa mm.  vaikeutena saada osaavaa työvoimaa palo- ja pelastustoimeen, po-
liisin, sote-palveluiden ja lääkärin virkoihin ja opetusalalle. Esimerkiksi poliisin keski-
määräinen vasteaika alueella on 70 - 114 minuuttia.  

Norjassa valtio on tukenut verotuksellisin keinoin alueita ja alueille muuttavia henki-
löitä. Lisäksi Norjassa on käytössä syrjäseutulisämalli. Malli edesauttaa omalta osal-
taan rakennemuutoksesta kärsivien alueiden työvoiman saatavuuden turvaamisessa. 
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Samalla varmistetaan koko maan asuttuna pitäminen ja kansalaisten yhdenvertai-
suus.  

Ruuhka-Suomessa on pula kohtuuhintaisista asunnoista ja samaan aikaan muutto-
tappiosta kärsivillä seuduilla on tyhjilleen jääneitä asuntoja. On kansantaloudellisesti 
ja ekologisesti järkevää, että muuttoliikettä maaseudulta kaupunkeihin pyritään ta-
saamaan. Eritoten moni eläkkeelle jäävä miettii paluumuuttoa kotiseudulleen. Syrjä-
seutulisät ja muut kompensaatiot houkuttelisivat paluumuuttajia jatkamaan työsken-
telyä eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tämä pidentäisi työuria ja parantaisi huolto-
suhdetta.  Myös nuoret ovat monesti kiinnostuneita palaamaan kotiseudulleen, mut-
ta taloudelliset syyt ovat usein esteenä paluumuutolle. Opintolainahuojennus mah-
dollistaisi nuorten paluumuuton nykyistä paremmin.  

Ehdotetut toimenpiteet tukevat alueen elinvoimaa ja luovat omalta osaltaan suotui-
sat olosuhteet yritystoiminnan kehittämiseksi ja lisäämiseksi Itä-Lapissa ja auttavat 
saamaan aikaan positiivisen kierteen sekä auttavat hyödyntämään alueen mahdolli-
suudet täysimääräisesti. 

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on selvittänyt Norjassa käy-
tössä olevan mallin mahdollista käyttöönottoa Suomessa. Selvityksessä on todettu, 
ettei mallin käyttöönotolle ole olemassa perustuslaillisia esteitä.  

Uutta mallia on hyvä pilotoida. Itä-Lappi soveltuu pinta-alaltaan laajana, etäisenä ja 
pohjoisena alueena hyvin kokeilualueeksi. Itä-Lapin kuntayhtymä esittää, että Itä-
Lappi (Savukoski, Salla, Posio, Pelkosenniemi ja Kemijärvi) nimetään kolmen vuo-
den ajaksi pilottialueeksi, jossa kokeillaan Norjan mallin mukaisia toimenpiteitä 
alueen toiminnan kehittämiseksi.  

 

Kokeilussa esitetään otettavaksi käyttöön seuraavat toimenpiteet: 

 
- syrjäseutulisä 

- tuloverotuksen huojentaminen esim. 3-5 % ja huojennuksen kompensointi 
valtiolta alueen kunnille 

- opintolainojen takaisinmaksuun helpotuksia työvoimapula-aloille  

- työnantajille huojennuksia työnantajamaksuihin  

- työnantajan vapauttaminen työnantajamaksuista ensimmäisen työntekijän 
palkkaamiseen kolmeksi vuodeksi 

- ilman alv-veroa toimiville elinkeinonharjoittajille liikevaihtorajan korottami-
nen  

- kiinteän laajakaistaverkon toteuttamista valtion varoin kattavasti koko Itä-
Lapin alueelle mahdollistamaan etätyön lisäämisen 
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