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KOKOUSPAIKKA  Sallan kunnanvirasto, valtuustosali 

_________________________________________________________________________________ 

OSALLISTUJAT  

Päätöksentekijät Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Anita Ruokamo  Jukka Ojala  

  Arto Ojala   Matti Hietanen 

  Juha Pikkarainen   Pirkka Aalto 

  Markku Harju  Maarit Junttila 

  Lea Soppela   Aulikki Imporanta 

Hannu Oikarinen   Janni Salmela 

  Annika Kostamo (§:t 73-80) Tero Luoma-aho 

  Kari Davidsainen  Olli Saariniemi 

  Veli-Erkki Heikkilä  Erkki Vuorela 

  Sinikka Kangas  Marita Leskinen 

  Mervi Pääkkö  Jouni Halonen 

  Helena Peltoniemi  Irja Harju  

                

Muut osallistujat Aila Ryhänen     kehittämispäällikkö  

  Kaarina Imponen  toimistosihteeri 

  Atte Rantanen  kaupunginjohtaja 

  Erkki Parkkinen   kunnanjohtaja 

  Antti Mulari   kunnanjohtaja 

  Pertti Severinkangas  kunnanjohtaja 

                    

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri     

       
    

                                           Anita Ruokamo      Kaarina Imponen        

     

KÄSITELLYT ASIAT §:t  73 - 83 

_____________________________________________________________________________  

PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka  

TARKASTUS  

  Kemijärvellä   ___. ___. 2015   

  

    

 

ALLEKIRJOITUKSET Aulikki Imporanta                            Arto Ojala             

PÖYTÄKIRJA  

YLEISESTI  Jäsenkuntien kunnanvirastot 25.9.2015 

NÄHTÄVÄNÄ  

           

Todistaa  Kaarina Imponen 

                                           kuntayhtymän sihteeri      
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky 73 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty hyväksytyn uuden käytännön mukaisesti sähkö-

postitse 10.9.2015 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu 

edellisessä hallituksen kokouksessa 13.8.2015. Kokous on päätösvaltainen, kun vähin-

tään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 74 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Ojala ja Aulikki Imporanta.  
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS 

 

Ky 75 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  

 ajankohtaisista asioista. Edellinen kokous oli 13.8. 

 

Alkusyksystä on valmisteltu toimintasuunnitelmaa ja budjettia. 

Luonnontuote hankkeen valmistelu on käynnissä ja jatkuu edelleen. 

Kalastajan Itä-Lappi hankkeelle on tulossa rahoituspäätös. Hankkeen esittely on  

tänään World Cafessa Kemijärvellä. Yksityistä rahoitusosuutta hankkeelle on kerätty. 

ILLKKA –hankkeessa potentiaalisia kiviainesesiintymiä on löytynyt runsaasti. Luon-

nonkiviainesesiintymiä on löytynyt niukemmin.  

ABC-hankeessa Itä-Lapin tilanne on hieman muuttunut Solin tilanteen myötä. Itä-

Lapin projektipäällikköä ollaan valitsemassa lähiaikoina. Haastattelut 28 9. 

BGC hankevalmistelussa konsultiksi valittiin Traficon Oy/ Juha Hyvärinen. 

Hankevalmistelun aloitustilaisuus on alustavasti sovittu pidettäväksi 1.10.  

Edunvalvontamatkan järjestelyt ovat työllistäneet kehittämispäällikköä. 

Kaivosverkoston kokous oli Kemijärvellä 15.9.  

Luonnontuotealan keskusteluissa on noussut esiin arktisten luonnontuotteiden  

sertifiointi. 

Alueyhteistyön konsultiksi on valittu MDI Public Oy/Janne Antikainen. Konsulttityön 

aloitustilaisuus on 18.9. 

 
  

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016–2018 

 

Ky 76 § Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016 - 2018 on esityslistan  

liitteenä nro 1.  

 

Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka 

ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tär-

keitä ja ovat olleet toimintamme perustana. Joitakin täsmennyksiä tehtäviin on alueen 

tilanteiden muututtua tehty.  

 

Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin 

elinkeinostrategian toimenpiteisiin ja alkaneeseen ohjelmakauteen. Ohjelmakauden 

hankkeiden suunnittelu ja toteutus jatkuvat. Lainsäädäntöön vaikuttamisessa mukaan 

lisättiin kaivostoiminnasta kuntiin ohjautuvien verojen ja maksujen lisäksi metsäta-

loudesta ohjautuvat tulot.  

 

Infraan liittyviä edunvalvontatehtävissä Perämeri-Salla-reitin saaminen TEN-T -

verkkoon esitetään nostettavaksi esille kokonaisuutena niin, että rataa korostetaan.    

 

Edunvalvontaa kehitetään nykyistä proaktiivisemmaksi. Tehtäviin lisättiin suhteiden 

ylläpito ja kehittäminen kansallisen tason päätöksentekojärjestelmiin. Edunvalvonta-

matkoilla hallituksen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön kustannukset maksetaan 

pääsääntöisesti kuntayhtymän hallinnosta. 

 

Selkeitä muutoksia aiempaan verrattuna esitetään sisäisen toiminnan kehittämiseen. 

Siinä hallituksen roolia strategisten päätösten tekijänä korostetaan, kuntien luotta-

musmiesjohdon roolia toiminnassa vahvistetaan ja päätöksentekoprosessia yksinker-

taistetaan. Taloushallinto yhdistetään Kemijärven kaupungin taloushallintoon. Rahoi-

tusmallia muutetaan vastaamaan muuttuvia toimintaprosesseja.  

 

Yhteistyötä lähialueen kanssa jatketaan. Rataan, viisumivapauteen ja elintarviketarkas-

tusasemaan liittyvää edunvalvontaa tehostetaan.  

 

Toimintasuunnitelmassa näitä ja muita asioita käsitellään tarkemmin.   

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvit-

tavat muutokset  ja hyväksyy sen. Hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma merki-

tään pöytäkirjan liitteeksi nro 1. 

 

Päätös: Hallitus hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman pienin muutok-

sin. Hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä nro 1. 
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KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2016 

 

Ky 77 §  Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2016 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja  

kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 381 860 euroa.  Valmisteilla on myös luon-

nontuotealan hanke loppuvuoden rahoitushakuun, mutta sen budjetti ei ole vielä val-

mis. Mikäli hanke toteutetaan, tehdään sen osalta muutosesitys kuntayhtymän talous-

arvioon. Kokonaisbudjetti nousisi tämän vaikutuksesta arviolta 140 000 eurolla. 

 

Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastus-

lautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Kehittämis-

toiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden ILLKKA-, Jälleenra-

kennusaika-, Villi luonto metsästä markkinoille -hankkeiden sekä hankevalmistelun 

osatalousarvioista. Yhtään lähialueyhteistyöhanketta ei ole vielä vuoden 2016 talous-

arviossa, mutta haun todennäköisesti avautuessa vuonna 2016 rahoitusta tullaan ha-

kemaan. Kehittämishankkeiden yhteenlaskettu talousarvio on suuruudeltaan tällä het-

kellä 142 960 euroa. 

 

Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu hankkeille tehtävä työ, joka pienen-

tää hallinnon palkkakuluja varovasti arvioiden 12 000 euroa. Mikäli hankkeita käyn-

nistyy, palkkakuluja voidaan jyvittää tätäkin enemmän.  

 

Hallinnon talousarvioon on budjetoitu avustukset yhteisöille -kohtaan 20 950 euroa 

House of Laplandin, 10 000 euroa Lapin elokuvakomission ja 2 000 euroa Itä- ja Poh-

jois-Suomen EU-toimiston toimintaan. Barentskeskus Finland Oy:n jatkorahoitukseen 

ei ole varattu rahaa, eikä pyyntöäkään ole tullut. Rahoitusosuudet projekteille kohtaan 

on uutena varattu 9 000 euroa jäsenkuntien maksuosuutta ABC –hankkeen omarahoi-

tukseen. 

 

Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on 238 900 euroa. Nousua edelliseen vuoteen 

on 6 %. Budjettiin varattu ABC-hankkeen omarahoitus vaikuttaa nousuun. Jäsenkunti-

en maksuosuus hallinnosta on suunniteltu olevan 199 600 euroa. Loppuosa katetaan 

edellisiltä tilikausilta kertyneellä ylijäämällä. Näin ollen talousarvio on laadittu 35 000 

euroa alijäämäiseksi kuten edellisenäkin vuonna. Alijäämä jää pienemmäksi, mikäli 

uusia hankkeita lähtee käyntiin talousarviovuoden aikana. Jäsenkuntien maksuosuudet 

on laskettu vuoden 2014 kunnallisverokertymän mukaisin prosenttiosuuksin ja ne on 

esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

 

Jäsenkunta Maksuosuus % Maksuosuus € 

Kemijärvi 60,6 % 120 958 € 

Salla 25,1 %   50 100 € 

Savukoski 7,8 %   15 569 € 

Pelkosenniemi   6,5 %   12 974 € 

 100 % 199 600 € 

 

 

Esityslistan liitteenä nro 2 on kuntayhtymän vuoden 2016 alustava talousarvioesitys.  
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Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään 

tarvittaessa muutettu talousarvio.  

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvi-

on ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2.  

 

Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan 

varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2016. 

 

 

Päätös:   

 

1) Hallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion ja merkitsi 

sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2.  
 

2) Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan 

varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2016. 
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EDUNVALVONTAMATKA HELSINKIIN 22-23.9.2015 

Ky 78 § Kuntayhtymän edunvalvontamatkoille on tavallisimmin osallistunut kuntajohtajat ja  

1-2 johtavaa kuntapoliitikkoa sekä kuntayhtymän puheenjohtaja ja kehittämispäällik-

kö. Kunnat valitsevat omat edustajansa ja vastaavat heidän kustannuksistaan.  

 

Ti 22.9. 

1. 11.00–12.00 Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, YM  

2. 13.00–13.45 Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, STM  

3. 14.15–14.45 Kuntaministeri Anu Vehviläinen, Pikkuparlamentti 

4. 14.45–15.15 Elinkeinoministeri Rehn ja työministeri Lindström, Pikkuparlamentti  

5. 18.00–21 Lapin kansanedustajat illallistapaaminen, Lasipalatsi 

 

Ke 23.9. 

6. 11.00 Keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Markus Ojakoski, VR:n yhteiskun-

tasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu, lounas, ravintola Sunn, Senaatintori   

7. 13.00–13.45 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, STM  

 

 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ei ole tavattavissa.  

 

Edunvalvontamatkalle valmistellaan kirjelmät työvaliokunnan johdolla.  

 

Esityslistan liitteenä nro 3 - 8 ovat luonnokset edunvalvontamatkalle valmistelluista 

kirjelmistä, joita on muokattu työvaliokunnan 3.9. kokouksen palautteen perusteella. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kirjelmien sisällöstä, tekee tarvittaes-

sa muutoksia ja hyväksyy ne. 

 

Päätös: Hallitus evästi kehittämispäällikköä kirjelmien sisällöstä. Valmiit ministereille 

luovutettavat kirjelmät allekirjoitetaan 18.9. alueyhteistyön konsulttityön aloitustilaisuu-
dessa. 
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ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄ 

 

Ky:n hallitus 13.8.2015 / 

Ky 68 § Kuntayhtymän hallitus asetti 8.5.2015 kokouksessaan alueyhteistyön muutostyöryhmän. 

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän seuraava kokous on 24.8.2015. 

Työryhmän pöytäkirjat 15.6.2015 (liite 8) ja 2.7.2015 (liite 9) ovat tämän pöytäkirjan liit-

teinä. 

Puheenjohtaja antaa hallitukselle selonteon työryhmän työskentelystä ja aikatauluista. 

 
Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi saaneensa ja keskustelun  
jälkeen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.  
 
Päätös: Hallitus merkitsi muutostyöryhmän pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, että eri  
yhteistyövaihtoehtojen (mallien ja talousvaikutusten) selvittämiseen käytetään  
ulkopuolista asiantuntijaa. Alueyhteistyön muutostyöryhmän toiminta-aikaa  
jatkettiin 31.10.2015 saakka.  

 

 ---------------- 

Ky 79 § Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti ulkopuolinen asiantuntija  

on hankittu po. alan asiantuntijoita kilpailuttaen ja hankintapäätös tehtiin 31.8.2015. 

Konsultiksi valittiin MDI Public Oy.  Toimeksianto käynnistyy 18.9. aloitustilaisuu-

della, johon osallistuvat muutostyöryhmään kuntien nimeämät jäsenet ja kuntayhty-

män työntekijät. Työ jatkuu selvityksillä, mm. muutostyöryhmän jäsenten haastatte-

luilla, analyyseillä ja valmistuu siten, että raportti luovutetaan ja esitellään tilaajalle 

23.10.2015. 

 Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee muutostyön selvitystilanteen tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    9 

Hallitus   16.9.2015  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

Ky 80 § a) Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvitystyön 3.9.2015 ohjausryhmän kokouspöytä- 

kirja on esityslistan liitteenä nro 9. 

 

b) Työvaliokunnan 3.9.2015 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 10. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 81 § Murmanskin business viikko 

Murmanskin business viikon osalta lähetetään kuntiin kysely halukkuudesta osallistua 

tapahtumaan 16-18.11.2015. Matkan tarkoituksena on mm. BGC-hankkeen osalta 

neuvotella hankekumppanuudesta.  

 

Tuulivoimapuisto 

Aulikki Imporanta tiedusteli Sallan yhteismetsän alueelle Suomun lähettyville suunni-

tellusta tuulipuistosta. Erkki Parkkinen kertoi, että alueelle suunnitellun tuulivoima-

puiston tilanteesta ja vaikutuksista. Asia on suunnitteluasteella ja lähiaikoina on tar-

koitus informoida Suomun uutta yrittäjää asiasta. 

 

Kuntalakikoulutus 

Kehittämispäällikkö neuvottelee FCG:n kanssa koulutukselle uuden ajankohdan tam-

mikuulle 2016. Seuraavassa kokouksessa päätetään koulutuksen järjestämisestä ja kus-

tannusten jaosta.  

 

 

 Annika Kostamo poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.33. 
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 82 §         Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Kemijärvi. 

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja  

paikan.  

  

Päätös: Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksen perjantaina 23.10.2015  

klo 10 Kemijärvellä. 

 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  83  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo11.57. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


