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1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET
Kuntalain (410/2015)113 §:n mukaan
Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen jäsenkuntien valtuustojen
käsiteltäväksi. Jäsenkuntien valtuustojen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.
Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymähallituksen ja jäsenkuntien valtuustojen
asettamien
toiminnan
ja
talouden
tavoitteiden
toteutumisesta
kuntayhtymässä.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

1.1 Tilinpäätösasiakirjat
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat.
Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja
arviointikertomus.
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1.2 Tasekirja
Kuntayhtymän tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, luettelot ja
selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja
talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Talousarvion toteutumisvertailu on
osa kuntayhtymän toimintakertomusta.
Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden
säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3.8 §:n mukaisesti.

1.3 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat
Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.
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2 TOIMINTAKERTOMUS

2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset
Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

2.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus
Kuntayhtymän päätehtävänä on edunvalvonta.
Vuonna 2019 kuntayhtymä antoi 29 lausuntoa/
kirjelmää
liittyen
laajoihin
uudistuksiin
ja
suunnitteluun,
elinvoimaisuuteen
ja
saavutettavuuteen.
Kuntayhtymä
teki
kaksi
edunvalvontamatkaa vuonna 2019 Helsinkiin, joissa
tavattiin eri ministereitä ja sidosryhmien edustajia.
Edunvalvonnan painopisteenä on ollut edistää
Kemijärven biojalostamohanketta ja saavutettavuutta.
Itä-Lapissa vieraili mm. Venäjän suurlähettiläs Pavel
Kuznetsov, Lapin liiton hallitus sekä eri ministereitä.
Vuonna 2019 valmisteltiin Itä-Lapin elinvoimaohjelma/toimenpideohjelma. Valmisteluun osallistui myös
yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat. Elinvoimaohjelman avulla alueen kehittämistä ja kehittymistä
voidaan viedä systemaattisesti eteenpäin. Elinvoimaohjelma on laadittu yhdistämään ja kokoamaan
tavoitteita, jotka omistajakunnat ovat määrittäneet strategisiksi elinvoimatekijöiksi kuntayhtymälle
alueen elinvoiman kasvattamiseksi.
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Itä-Lappi sai 3. sijan Vuoden matkailualue –kilpailussa vuonna 2019. Vuoden matkailualue valittiin
ensimmäistä kertaa ja palkinnot myönnettiin 17.1. Matkamessuilla. Itä-Lappi ylsi kilpailussa
kolmannelle sijalle 111 alueen joukosta.
Itä-Lapin kuntayhtymä allekirjoitti myös matkauiluun liittyvän aiesopimuksen Kuolan kaupungin
kanssa.
Kuntayhtymässä oli vuonna 2019 käynnissä yhdeksän eri hanketta, jotka kaikki koskettivat alueen
viittä kuntaa. Lisäksi vuonna 2019 suunniteltiin ja valmisteltiin useita hankkeita.

2.3 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Alla on kuvattuna kuntayhtymän organisaatio- ja päätöksentekorakenne. Kuntayhtymän ylin päättävä
toimielin on yhtymähallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Kuntayhtymän toimintaa säätelevät kuntayhtymän perussopimus ja hallintosääntö.
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2.4 Tilivelvolliset
Tilivelvollisia ovat yhtymähallituksen jäsenet ja viranhaltijoista kuntayhtymän johtaja.

2.5 Luottamushenkilöorganisaatio
Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksessa on 15 jäsentä; 5 Kemijärveltä, 3 Sallasta, 3 Posiolta, 2
Pelkosenniemeltä ja 2 Savukoskelta. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja Dina Solatie.
YHTYMÄHALLITUS
Puheenjohtaja

Annika Kostamo, 31.5.2019 saakka

Varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja

Lea Koskela, 31.5.2019 saakka
Lea Koskela, 1.6.2019 alkaen

Varapuheenjohtaja

Eija Ahola, 1.6.2019 alkaen (31.12.2019 asti)

Yhtymähallituksen jäsenet

Atte Rantanen, Kemijärvi
Suvi Nampajärvi, Kemijärvi
Lea Koskela, Kemijärvi
Esa Kangas, Kemijärvi
Pirkka Aalto, Kemijärvi
Erkki Parkkinen, Salla
Lauri Ainasto, Salla
Terttu Värriö-Pohtila, Salla
Mirja Lampela, Pelkosenniemi
Päivi Vauhkonen, Pelkosenniemi, 11.3.2019 alkaen
Annika Kostamo, Pelkosenniemi
Eija Ahola, Posio, 31.12.2019 asti
Olavi Lehtiniemi, Posio
Antti Hämeenniemi, Posio
Esko Rautiainen, Savukoski, 1.2.2019 alkaen
Anu Luiro, Savukoski

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Puheenjohtaja

Marja Tuomivaara

Varapuheenjohtaja

Pentti Pyykönen
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Sirkka Pikkuvirta, Kemijärvi
Raija Kiiskinen, Salla
Jouni Halonen, Savukoski
Pentti Pyykönen, Pelkosenniemi
Marja Tuomivaara, Posio

2.6 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Lapin matkailun kokonaiskysyntä on nyt noin 1 000 miljoonaa euroa, kasvu 20 %.

Lapin

metsäbiotalouden vuotuinen liikevaihto on 1 300 miljoonaa euroa ja kaivos- ja metalliteollisuuden
vuotuinen liikevaihto 5 000 miljoonaa euroa. Koko maakunnan vuotuinen liikevaihto on noin 12 000
miljoonaa euroa, josta 70 % muodostuu yrityksissä.
Lappi kokonaisuutena on maailman pohjoisin bio-, kaivos- ja metalliteollisuuden keskittymä. Itä-Lapin
metsä-, malmi – ja matkailuvarantojen käyttöönotto tarjoaa erittäin vahvat kasvun mahdollisuudet
kansainväliselle yritystoiminnalle, kansantalouden ja hyvinvoinnin kehittämiselle.
Itä-Lappi on 16 000 asukkaan seutukunta, jonka muodostavat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla
ja Savukoski. Sähköjunayhteys Helsingistä Kemijärvelle sekä Rovaniemen ja Kuusamon lentokentät
tarjoavat elintärkeät liikenneyhteydet pääkaupunkiseudun ja alueen välille, valtatieverkoston lisäksi.
Alueella toimii lukusia kansainvälistä toimintaa harjoittavia yrityksiä palvelutuotannossa, matkailussa,
metsäteollisuudessa, luonnontuotteiden sekä metalli- ja teknologia-aloilla.
Uutta toimintaa
rakennetaan hyvällä vauhdilla metsätaloudessa, matkailuelinkeinoissa, luonnonvara-alalla ja malmien
hyödyntämisessä. Kemijärvelle valmistellaan biojalostamoa ja ekoteollisuuspuistoa Boreal Biorefin
toimesta Patokankaan teollisuusalueelle. Kaivosyhtiö Yara valmistelee Soklin fosfaattikaivosta
Savukoskelle. Pyhätunturin, Suomun ja Sallan matkailukeskuksiin investoidaan matkailupalveluihin ja
-infraan, Posiolla Riisitunturin kansallispuiston kävijämäärät ovat voimakkaassa kasvussa.
Kemijärven biojalostamo ja Soklin kaivos toisivat alueelle välillisesti yli 3000 työpaikkaa.
Myönteinen vire hyödynnetään mahdollistamalla uuden yritystoiminnan syntyminen alueelle ja
olemassa olevien yritysten kasvua ja kehittymistä tukemalla. Kunnat tarjoavat monipuolisia
yrityspalveluita ja kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksille harjoittaa liiketoimintaa.
Yritysten toiminnan kasvuun ja kehittymiseen panostetaan yhteistyöllä ja yhteisillä hankkeilla.
Erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen ja osaamisen vahvistamiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Kuntayhtymässä tehdään laajasti aluetta hyödyntäviä yhteisiä kehittämishankkeita.
Hankkeet kehittävät yritysten toimintaympäristöä koko Itä-Lapin alueella.
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Itä-Lapissa väestö vähenee kuitenkin ennusteen mukaan jopa yli neljänneksellä ja työikäisiä on
kahden vuosikymmenen päästä alle kaksi kolmasosaa nykyisestä. Itä-Lappi tarvitsee uusia
työpaikkoja ja työntekijöitä.

2.7 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja
taloudessa
Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa ei ole tapahtunut toimintavuonna olennaisia muutoksia.

2.8 Arvio tulevasta kehityksestä
Isoja asioita on tapahtumassa Itä-Lapissa. Kemijärven biojalostamohanke etenee vauhdilla.
Biojalostamo vaikuttaa erittäin suuresti Itä-Lappiin ja sillä on myös merkittäviä vaikutuksia koko Lapin
ja Suomen tasolla. Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy vahvasti. Kaivosyhtiö Yara sai ympäristö- ja
vesitalousluvan Soklin kaivokselle kesällä 2018. Itä-Lapissa tärkeäksi nähdään myös alueen
perinteiset ja luonnosta saataviin voimavaroihin perustuvat elinkeinot, kuten maa- ja porotalous sekä
luonnontuoteala.
Koko Itä-Lapin yhteinen ykköshanke on Boreal Bioref Oy:n valmistelema biojalostuslaitos Kemijärven
Patokankaalle. Yhteistyössä valmistelussa ovat mukana kunnat, yhteisöt, yritykset ja kehityshankkeet.
Projektin aikana useat uutta jalostusteknologiaa ja tutkimustietoa käyttöönottavat yritykset ovat
ilmaisseet vahvan kiinnostuksensa investoida biopohjaisten tuotteiden valmistukseen Patokankaalla
biojalostuslaitoksen välittömässä läheisyydessä. Biojalostuslaitoksen rakentaminen maksaa 950
miljoonaa euroa, rakennusaikaisia työpaikkoja syntyy noin 2700 ja toiminta-aikana 1285. Käynnissä
on myös ekoteollisuuspuiston suunnittelu alueelle yhdessä keskeisten yritysten kanssa.
Itä-Lapissa sijaitsevien, kansantaloudelle merkittävien mahdollisuuksien käyttöönotto kansainvälisessä
kaupassa ja teollisessa jalostuksessa edellyttää toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä.
Biolaitoksen raaka-ainetarpeen hankintaa varten on solmittu 216 miljoonan euron maantieinvestointien
paketti kymmeneksi vuodeksi. Raideliikenteen kehittäminen maan sisällä ja liitännät kansainvälisiin
yhteyksiin lisäävät yritysten ja jalosteiden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

2.9 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Tilikauden jälkeen ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia.
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3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA 2019

3.1 Edunvalvonta
Vuonna 2019 Itä-Lapin kuntayhtymän edunvalvonnan kärkenä on ollut Kemijärven biojalostamohanke
ja metsien käyttö, Sokli-Martti -tien, Kantatie 82 ja Valtatie 5 peruskorjaukset, liityntäkuljetukset,
Kemijärven yöjunan säilyttäminen, tietoliikenneyhteyksien parantaminen, toisen asteen koulutuksen
turvaaminen, lähialueyhteistyön turvaaminen ja kehittäminen, luontomatkailuinfran korjausvelan
pienentäminen, Savukosken opastuskeskuksen säilyttäminen sekä metsäerien jako. Itä- ja PohjoisLappi valmistelivat lisäksi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet ja tekivät keväällä siihen liittyvän
edunvalvontamatkan Helsinkiin.
Toukokuussa Suomi-Venäjä rajayhteistyöpäivillä
Kuolan kaupungissa allekirjoitettiin aiesopimus
matkailuyhteistyöstä Itä-Lapin ja Kuolan piirin välillä.
Lähialueyhteistyöhön liittyen Venäjän Suomen
suurlähettiläs vieraili marraskuussa Sallassa ja
Kemijärvellä. Vierailulla keskusteltiin muun muassa
Rail Arctica -ratahankkeesta, raja-lukio asioista, rajat
ylittävästä
yhteistyöstä
biojalostamosta. Itä-Lapin

ja
Boreal
kuntayhtymä

Bioref
luovutti

kirjelmän suurlähettiläälle edellä mainituista asioista.
Syyskuussa Itä-Lapin kuntayhtymä järjesti Lapin liiton
hallituksen ja Lapin Pelastuslautakunnan vierailun
Itä-Lappiin. Vierailulla keskusteltiin muun muassa ItäLapin ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista, Yaran ja Boreal Bioref Oy:n tilanteesta sekä
alueen matkailusta ja sen kehityksestä.
Joulukuussa VR lisäsi Kemijärvelle toisen viikoittaisen autojunavuoron Kemijärvelle. Kemijärven
yöjunaliikenne jatkuu ainakin 31.12.2020 asti.
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Martti-Tulppiotien ja Posion Oivantien
saatiin
kehittämisrahaa
Savukosken

Opastuskeskukselle ja rahaa Värriö-Tanhua-Hihnavaara tieosuuden pysäkkejä varten.
Itä-Lappi otti kantaa myös vähäisiin poliisiresursseihin ja alueelle saatiin muutama uusi poliisin virka.
Sallan raja-aseman aukioloajat pysyivät ennallaan. Saavutettavuudessa kt 82 ja 81 saatiin
korkeampaan tavihoitoluokkaan vuonna 2019.
Itä-Lapin kuntien edustajat ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (Redun) edustajat sopivat
säännöllisistä tapaamisista informaation kulun parantamiseksi. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään
helmikuussa 2020. Itä-Lapin kuntayhtymä ja Metsähallitus perustivat vuonna 2019 RESU-työryhmän,
jonka tavoitteena on luontomatkailuinfrastruktuuriin liittyvä edunvalvonta.
Yllä mainitut edunvalvonnan kärjet ovat myös tärkeänä osana alueen uudessa elinvoimaohjelmassa,
joka valmisteltiin vuonna 2019.
Edunvalvontamatka Helsinkiin 28.-29.5.
Itä- ja Pohjois-Lappi toteuttivat yhteisen edunvalvontamatkan. Edunvalvontamatkalla keskusteltiin
Sisäministeriön kanssa turvallisuusasioista sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Itä- ja
Pohjois-Lapin saavutettavuudesta. Lisäksi keskusteltiin Metsähallituksen kanssa metsäeristä ja
luontomatkailuinfrastruktuurista sekä Ympäristöministeriön kanssa luontomatkailuinfrastruktuurista ja
kaivosverosta sekä Savukosken opastuskeskuksesta, sekä tavattiin kuntatalouteen liittyen Kuntaliiton
varatoimitusjohtaja.
Edunvalvontamatka Helsinkiin 15.11.
Suomessa paikallislehtien toimintaedellytykset tiedon välittäjinä paperi- ja verkkolehtenä on turvattava
välittömästi Itä-Lapissa ja koko maassa. Kuntayhtymän puolelta on vakava huoli viestinnän ja
sananvapauden kaventumisesta varsinkin haja-asutusalueilla tilanteessa, jossa kuntien edellytetään
entistä enemmän osallistavan kansalaisia. Itä-Lapin kuntayhtymä, paikallislehtien edustajat Koti-Lapin
Sami Kasurinen, Kuriirin Pasi Haarahiltunen, ML-Median Mika Leinonen, yrittäjäyhdistyksen pj. Timo
Tuominen ja Varsinais-Suomen liiton Janne Virtanen kävivät tapaamassa asiasta ministeri Sirpa
Paateroa ja LVM erityisavustaja Henrik Haapajärveä sekä Lapin kansanedustajia. Paateron mukaan
Postin toiminnassa on syytä jatkossa painottaa voimakkaammin sanomalehtien asemaa sen sijaan
että sitä määrittää kirjeposti. Jakelutoimintaa ollaan parhaillaan linjaamassa Paateron asettamassa
valtiosihteerityöryhmässä
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Tilaisuudet, matkat, tapahtumat 2019
Itä-Lapin elinvoimaohjelman työpaja
Itä- ja Pohjois-Lapin kuntajohtajien tapaaminen
Elinkeinoministeri Lintilän tapaaminen
Itä-Lapin EU-päivä
Itä-Lapin kv-päivä
Itä- ja Pohjois-Lapin kuntien johdon tapaaminen, yhteisen edunvalvonnan kärjet
Lapin liiton tilaisuus
Kansainvälistymisen työpaja Itä-Lapin toimijoille
Suomen arktisen seuran seminaari
Arctic Business Forum
Responsible Growth in the Arctic
Kunnallisjohdon seminaari
Suomi-Venäjä -rajayhteistyöpäivät
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankehaun infotilaisuus
Ministeri Katri Kulmunin tapaaminen
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous
Lapin liiton vierailu
Elinvoimaohjelman työpaja
Kunta- ja aluekehityspäivät
Matkailuparlamentti
Metsähallituksen 160 v. juhlat
Arktinen Forum
Sopimusoikeuskoulutus
Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän kokous
Maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryhmän ja Lapin terveyden edistämisen työryhmän
yhteiskokous, esiteltiin Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän toimintaa
Elinkeinojen edunvalvontaryhmän kokous
GTK RoadShow
HOL elinvoimaryhmän kokous
Seutuseminaari, osallistujia noin 80
Venäjän Suomen suurlähettilään vierailu

24.-25.1.
6.2.
22.2.
1.3.
9.4.
4.4.
5.4.
9.4.
12.4.
9.-10.5.
9.-10.5.
15.-16.5.
22.-24.5.
11.6.
5.8.
21.-22.8.
1.-2.9.
5.9.
24.-25.9.
26.-27.9.
24.9.
30.9.
2.10.
10.10.
18.10.
23.10.
24.10.
31.10.
7.-8.11.
12.-13.11.

Kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2019
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
Työministeri Jari Lindström
Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
Pääministeri Juha Sipilä
Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
Metsähallitus

9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
19.2.
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Lausunto Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmaluonnoksesta 2019 - 2020
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Itä-Lapin suurhankkeet ja elinkeinot, saavutettavuus, työllisyysperusteinen investointituki jne.
Lapin liitto
Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta
Oikeusministeri Antti Häkkänen
Kansalaisten palveluiden saavutettavuus
Maa- ja metsätalousministeriö, eduskuntaryhmien pj:t ja Lapin kansanedustajat
Vetoomus Ympäristöministeriölle Korvatunturin opastuskeskuksen säilyttämiseksi
Itä- ja Pohjois-Lapin esitykset hallitusohjelmaan
Kannanotto Kemijärven biojalostamon puolesta medialle
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Kemijärven biojalostamo, Soklin fosfaattikaivos, tuleva EU-ohjelmakausi, ym.
Pääministeri Antti Rinne
Kannanotto biojalostamosta
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Kannanotto biojalostamosta
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Kannanotto biojalostamosta
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Kannanotto biojalostamosta
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Kannanotto biojalostamosta
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Kannanotto biojalostamosta
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina
Kannanotto biojalostamosta
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson
Kannanotto biojalostamosta
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Kannanotto biojalostamosta
Lapin kansanedustajat
Kannanotto biojalostamosta
Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Sabina Lindström
Kirjelmä liikenneasioista
Lapin liitto
Lausunto Lapin matkailustrategian luonnoksesta vuosille 2020 - 2023
Kirjelmä Suomen Venäjän suurlähettiläs Pavel Kuznetsov
Rautatieyhteydet, viisumiasiat, elintarviketarkastuspiste ja hankeyhteistyö
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Kirjelmä paikallislehtien toimintaedellytyksistä
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Kirjelmä paikallislehtien toimintaedellytyksistä
Lapin liitto
Lausunto Lapin maaseutuohjelmasta EU-ohjelmakaudelle 2021 - 2027
Pääministeri Antti Rinne
Kirjelmä biojalostamoinvestoinnista
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22.2.
26.2.
2.4.
8.4.
14.5.
21.5.
5.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
5.9.
22.10.
12.11.
15.11.
15.11.
21.11.
1.12.

4.2.2020

15

Vierailukutsut
Lapin liiton vierailu Itä-Lapissa toteutui 1-2.9.2019.
Venäjän Suomen suurlähettilään vierailu Itä-Lappiin toteutui 12.-13.11.2019
Kiinan Suomen suurlähettiläälle on esitetty vierailukutsu, mutta vierailu ei toteutunut vielä
toimintavuonna.

3.2 Seudullinen yhteistyö
Toimialatiimit ovat: 1) Elinkeinotiimi 2) Sivistystoimi
3) Tekninen toimi 4) Sotetiimi
Elinkeinotiimi kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa. Tiimi on
edistänyt käytännön tasolla kuntien välistä elinkeinoyhteistyötä sekä
elinkeinotoimintaa alueella. Kokoontumisissa on keskusteltu
erityisesti hanketoiminnasta ja uusien hankkeiden suunnittelusta,
muun kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä ja
lähialueyhteistyöstä. Elinkeinotiimin jäsenet ovat valmistelleet
hankehakemuksia yhdessä. Lisäksi vuonna 2019 elinkeinotiimi
valmisteli elinvoimaohjelmaa.

Sosiaali- ja terveystiimi, sivistystiimi ja tekninen tiimi eivät kokoontuneet vuonna 2019.
Hyvinvointityöryhmä kokoontui kuusi kertaa. Työryhmän jäseninä ovat kuntien edustajat, Lapin liitto
ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys. Lisäksi kokouksiin kutsutaan järjestöjen edustajia
kokouspaikan ja / tai teeman mukaan. Työryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman
edistäminen Itä-Lapissa yhdessä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2019 syksyllä
käynnistyi hyvinvointityöryhmän suunnittelema ESR -rahoitteinen High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia
Itä-Lappiin -hanke.

3.3 Kehittämistoiminta ja kansainvälisyys
Kuntayhtymän alueellinen kehittämistoiminta painottui rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden
hallinnointiin ja toteutukseen sekä uusien hankkeiden valmisteluun. Pääpaino kehittämistyössä oli
kehittämishankkeisiin tähtäävissä hankevalmisteluissa.
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Kansainvälistä toimintaa on ollut lähialueyhteistyövalmistelun ja
Venäjän matkojen kautta. Toimintavuoden marraskuussa
käynnistyi myös Kainuun liiton hallinnoima Kolarctic CBC projekti NABL - Northern Axis - Barents Link, jossa Itä-Lapin
kuntayhtymän tehtävänä on selvittää matala lentoväylää ja
Jäämerenrata vaihtoehtoja.
Marraskuussa myös Itä-Lapin kuntayhtymän visuaalinen ilme
uudistui. Uudessa logossa on kuvattuna kuntayhtymän kolme
päätehtävää: edunvalvonta, kehittäminen ja lähialueyhteistyö.
Logon muotokieli puolestaan kuvaa jatkuvaa liikettä eteenpäin.
Itä-Lapin kuntayhtymä osallistui Suomi-Venäjä -rajayhteistyöpäiville Kuolan kaupunkiin 22.-24.5.
Rajayhteistyöpäivien tavoitteena oli lisätä Itä-Lapin ja Murmanskin alueiden välistä lähialueyhteistyötä.
Yhteistyöpäivät järjesti Murmanskin alueen talouskehitysministeriö, Kuolan piirin hallinto sekä ItäLapin kuntayhtymä. Tuolloin allekirjoitettiin myös aiesopimus matkailuyhteistyöstä Itä-Lapin ja Kuolan
piirin välillä.
Kuntayhtymä järjesti myös kuntien edustajille tapaamisen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaron, Oulun
LUKE ja ELY keskuksen kalatalouspäällikkö Mika Oraluoman kanssa 6.9.. Erkinaro kertoi
tutkimuksista lohikannan palauttamisesta Tuulomajoen latvavesille.
Toimintavuonna käynnissä olleet hankkeet
Osta paikallista -hanke (70991)
Hankeaika 1.10.2018 – 30.11.2019
Marraskuun 2019 lopussa päättyneessä hankkeessa työskenteli 80 % työajalla hankevetäjä Anita
Ruokamo. Hankkeen aikana järjestettiin 3-4 tiedotustilaisuutta/paikkakunta paikallisten ostojen ja
hankintojen merkityksestä paikkakunnan elinvoimaisuuteen. Kuntatilaisuuksiin osallistui 800 henkilöä yrittäjiä, kuntapäättäjiä ja kuntien ostoista ja hankinnoista päättäviä.
Kestävistä hankinnoista tilaisuuksissa puhui Lapin Yrittäjät ry hankintaasiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus ja hankevetäjä.
Myös Kemijärven lukion yrittäjäkurssilaiset perehtyivät paikallisen
ostamisen vaikutuksiin. Osta paikallista -aiheita nostettiin hankkeen toimin
puheeksi Koti-Lapissa, Kuriirissa, Koillis-Sanomissa, Lapin Kansassa,
Youtubessa, Facebookissa ja Aalto-radiossa aihetta käsittelevillä
julkaisuilla sekä yrittäjäjärjestöjen, elinkeinotiimin ja kuntajohdon kanssa
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yhteistyössä aiheesta tiedottamalla. Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaa esiteltiin keväällä Radio
Kajauksella. Osana esittelysarjaa kuultiin myös hankevetäjä Anita Ruokamon haastattelu, joka on
kuunneltavissa Itä-Lapin kuntayhtymän Youtube -kanavalla.
Hankevetäjä kutsuttiin puhumaan eläkeläisten tilaisuuteen, kyläiltoihin ja yhteisöjen tilaisuuksiin.
Hankevetäjä esitteli hankkeen toimintaa Itä-Lapin Seutuseminaarissa marraskuussa 2019.
Hankkeessa toteutettiin paikallisten tuotteiden ja palveluiden huomioarvon nostamiseksi Kotoisin Local from East-Lapland -tunnus, jonka alueen yrittäjät saavat käyttöönsä elinkeinotoimijoilta tai
yrittäjäyhdistyksiltä. Neljä Itä-Lapin kuntaa uudisti hankinta- ja osto-ohjeensa ja kaksi kuntaa otti
käyttöönsä sähköisen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän. Yksi kunnista laati myös hankintastrategian.
Lisäksi yksi kunta laati ennakkovaikutusten ja yritysvaikutusten arviointiin lomakkeet, jotka jaettiin
alueen muille kunnille arviointien uudistustyöhön.
Hankkeen alussa syntyi idea elinvoimavaikutusten mittaristosta. Sen jalostamiseen pyydettiin mukaan
Lapin AMK. Lapin AMK hankkeisti idean digitaalisen mittariston toteuttamiseksi ja sai siihen n.
630 000 euron EAKR-rahoituksen. Mittaristo pilotoidaan Itä-Lapissa mukaan lähtevissä yrityksissä ja
Kemijärven Kehitys Oy:ssä tulevan kolmen vuoden aikana.
Tradenomiopintojensa opinnäytetyönä Paula Smirnoff toteutti hankkeen tuella ostopaikoista
kyselypilotin Kemijärvellä. Ostopaikkakyselyn konsepti on jaettu elinkeinotiimille ja yrittäjäyhdistyksille
välitettäväksi yritysten käyttöön.
Osta paikallista -hanke ja Itä-Lapin yrittäjäyhdistysten edustajat osallistuivat Itä-Lapin
elinvoimaohjelman työstämiseen yhteistyössä alueen elinkeinotiimin, kuntayhtymän johdon ja
kuntajohtajien kanssa. Uutena seudullisena toimintana kuntayhtymä kutsuu vastaisuudessa
kuntajohtajat, elinkeinotiimin ja yrittäjäyhdistysten edustajat kaksi kertaa vuodessa elinvoimaohjelman
seurantakokoukseen ja yrittäjäyhdistysten edustajat vuotuiseen Itä-Lapin seutuseminaariin.
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 79 435 €, mutta osa siitä jää toteuttamatta noin 3000 euroa vajaaksi
jääneen yksityisrahoituksen osuuden takia. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin maaseuturahasto,
Leader Pohjoisin Lappi, Koillismaan Leader ja yksityiset rahoittajat.
Forest In – Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa (A73984)
Hankeaika 1.4.2018 - 31.5.2020
Hankkeen tavoitteena on tukea itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten osallistumista
biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle. Hankesihteerin
työparina aloitti vuoden 2019 huhtikuussa projektipäällikkö Jari Polvi.

italappi.fi
Itä-Lapin kuntayhtymä | Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 Kemijärvi

4.2.2020

18

Toimintavuonna biojalostamon tuloon valmistautumista jatkettiin
yritystietojen, vapaiden asuntojen ja liiketilojen tietojen päivittämisellä
sekä yrittäjien korttikoulutustarpeita kartoittamalla.
Hanke järjesti huhtikuussa Kemijärvellä kutsu- ja yleisötilaisuuden
Boreal
Bioref
Oy:n
alueelle
tuomien
sivuvirtojen
hyödyntämismahdollisuuksista. Tilaisuuteen kutsuttiin Itä-Lapin
kuntien valtuutetut sekä alueen ammattikoulun, lukion ja peruskoulun
9-luokkalaiset opiskelijat. Tilaisuus esitettiin livenä hankkeen
Facebook -sivuilla ja siitä tehty tiivistelmävideo on nähtävillä
hankkeen Youtube -kanavalla. Tilaisuuteen osallistui noin 170
henkilöä.
Hanke järjesti tutustumismatkan Pyhäjoen Fennovoiman rakennustyömaahan ja Kokkolan Industrial
Parkiin. Matkan tarkoituksena oli tutustua suurhankkeen vaikutuksiin ja kasvavaan palvelutarpeeseen
sekä kunta- että yritysnäkökulmasta. Toimintavuonna hanke osallistui Patokankaan teollisuusalueen
hankesuunnitteluun, jonka tavoitteena oli käynnistää alueen Master Plan suunnittelutyö /
hankesuunnittelu. Suunnittelun tuloksena haettiin Forestin ekokonsepti -kehittämishanketta Lapin
liitosta 4.10. Lisäksi hanke oli mukana Biojalostamo Kemijärvelle (BioJaloKe) -hankkeen
suunnittelussa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää ja löytää vaihtoehtoisia tarpeita ja menetelmiä
koivupuun hyödyntämiseksi alueella, kuten esimerkiksi aktiivihiilituotannolla. Hankehakemus jätettiin
Lapin Ely -keskukselle 4.10. Lisäksi osana Lapin kaasutaloussuunnitelma -hanketta laaditaan
kaasutaloussuunnitelma Forestin Ekoteollisuusupuiston alueelle.
Hanke on tiedottanut toiminnastaan mediassa, omilla verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median
kanavissaan. Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaa esiteltiin keväällä Radio Kajauksella. Osana
esittelysarjaa kuultiin myös projektipäällikkö Jari Polven haastattelu, joka on kuunneltavissa hankkeen
Youtube -kanavalla. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö esitteli hankkeen toimintaa marraskuussa ItäLapin Seutuseminaarissa. Hanke lähetti myös ensimmäisen uutiskirjeensä heinäkuussa.
Marraskuussa uudistettiin hankkeen nettisivut. Uudistetun etusivun ja sivumuutosten myötä nettisivut
ovat huomattavasti entistä käyttäjäystävällisemmät. Hankkeen Youtube -kanavalla nähtävillä olevaa
suomenkielistä Forestin esittelyvideota oli katsottu joulukuun 2019 alkuun mennessä 1100 kertaa ja
englanninkielistä puolestaan 270 kertaa. Noin vuosi sitten julkaistua videota on esitetty muun muassa
seminaareissa ja kokouksissa. Edellä mainittujen katselukertojen lisäksi videota on näytetty myös
tallennettuna, joten todellisuudessa videon on nähnyt noin 2000 henkilöä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 328 378 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja
työtä -rakennerahasto 70 % ja Itä- Lapin kunnat 30 %.
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VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää
(A74190)
Hankeaika 27.8.2018 - 31.7.2020
VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää -hankkeen
tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä ja saada
tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Hankkeessa pyritään
kansantajuistamaan tutkimusaseman tuloksia, kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella
toimivia yrityksiä sekä kehittämään alueen innovaatiopotentiaalia.
Hanke on jalkautunut Itä-Lappiin. Hankkeessa 80 % työajalla työskentelevä hanketyöntekijä kävi
esittelemässä hankkeen toimintaa kunnallisissa kesätapahtumissa kesällä 2019. Hankkeesta
tiedotetaan mediassa kuukausittain sekä omilla teksteillä että tutkimusasemalle järjestettävillä
toimittajavierailuilla. Hankkeen sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Twitter) päivitetään päivittäin
sekä suoraan hankkeeseen että Värriön tutkimusaseman toimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi
kanavissa jaetaan aiheeseen liittyviä uutisia.
Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaa esiteltiin keväällä Radio Kajauksella. Osana esittelysarjaa kuultiin
myös hanketyöntekijä Janne Mukkalan haastattelu, joka on kuunneltavissa Itä-Lapin kuntayhtymän
Youtube -kanavalla. Hanketyöntekijä esitteli hankkeen toimintaa marraskuussa Itä-Lapin
Seutuseminaarissa.
Hanke osallistui maaliskuussa Arctic Smartness -verkoston matkalle Brysseliin. Matkalta kertyi
kontakteja Lapin toimijoihin. Hanke järjesti yrittäjätyöpajan marraskuussa 2019. Työpajassa yrittäjät
saivat pienryhmissä kehitellä ideoita Värriön tutkimukseen liittyen. Työpajaan osallistui
hanketyöntekijän lisäksi Kimmo Neitola Värriön tutkimusasemalta. Työpajassa oli ulkopuolinen
fasilitaattori Kataja Innovations Oy:ltä.
Hanke on tilannut ulkopuoliselta tuottajalta visualisointeja kiinnostavista tutkimustuloksista.
Kokonaisuudelle tuotetaan visuaalinen ilme väreineen, logoineen ja sloganeineen. Nämä kootaan
tietopaketiksi, jota aueen yrittäjät voivat hyödyntää omassa viestinnässään.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 297 029 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR -rakennerahasto
70 % (207 920 €), Itä-Lapin kuntayhtymä (33 800 €) sekä Helsingin yliopisto (51 808 €). Lisäksi hanke
saa yksityistä rahoitusta 3 500 €.
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Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke (54467)
Hankeaika 1.1.2018 - 31.3.2019
Hanke nosti Itä-Lapin jälleenrakennusajan historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön. Se oli jatkoa
aiemmille sotahistoriahankkeille ja keskittyi jälleenrakennusaikaan. Hankkeessa painotettiin aiempia
hankkeita enemmän matkailun kehittämiseen.
Hankkeen tuloksena syntyi uusi matkailutuote, Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti, joka kokoaa yhteen
noin 35 perinne- ja historiakohdetta ja -yritystä hankealueelta (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla,
Savukoski). Reitti julkaistiin reittipalvelu Citynomadissa ja siitä tehtiin myös tiedotusmateriaalia.
Hankkeen järjestämien tuotekehitysvalmennuksien kautta yrityksille ja kyläyhteisöille syntyi yli
kaksikymmentä matkailutuotetta tai tuoteideaa.
Hankkeessa tallennettiin yli 70 jälleenrakennusajan kokeneiden ihmisten haastattelua. Haastattelujen
teemoja käytettiin matkailutuotteiden ja kulttuurimatkailureitin suunnittelussa. Haastattelut tallennettiin
Suomen kansallisarkistoon, jossa ovat myös muissa sotahistoriahankkeissa tuotetut haastattelut.
Lisäksi hanke järjesti kaksi koululaisten retkeä, yhden matkailijaryhmän testiretken ja kolme
kyläopaskurssia yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. Hanke osallistui myös Kairalan kylän uuden
Syksyn satoa ja sapuskaa -ruokatapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Hankkeessa kuvattiin ja
editoitiin nettiin kuusi perinneruoka- ja -leivontavideota ja kartoitettiin Itä-Lapin yritykset, jotka voivat
ottaa valikoimiinsa sota- ja jälleenrakennusajan ruokia.
Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaa esiteltiin keväällä Radio Kajauksella. Osana esittelysarjaa kuultiin
myös hankevetäjä Terttu Pohtilan haastattelu, joka on kuunneltavissa Itä-Lapin kuntayhtymän
Youtube -kanavalla.
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 79 867 €. Hanketta rahoittivat Leader Pohjoisin Lappi, Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Itä-Lapin kunnat 90 % ja yksityisen yrittäjät 10 %.
Hankkeen toteutunut budjetti oli 79 595 €.
ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin
elinkeinoelämässä (A75306)
Hankeaika 1.9.2019 - 31.8.2021
Itä-Lapin kuntayhtymän, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa
määritellään ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti ja
tehtyä selvitystä hyödynnetään alueen elinkeinoelämän kehittämiseen.
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Hankkeessa tuotettu tieto tukee yrityksiä kohdentamaan ja kehittämään
omia tuotteitaan ja palveluitaan malminetsintävaiheen tarjoamiin
mahdollisuuksiin. Tuotettua tietoa voidaan käyttää malminetsintää
koskevassa tietoon perustuvassa päätöksenteossa.
Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 20.9.2019. Hankkeessa aloitti
tuolloin hankesihteeri 50 % työajalla. Tuolloin rahoituspäätöksestä
julkaistiin
tiedote
Itä-Lapin
kuntayhtymän
verkkosivuilla
ja
Facebookissa. Heti rahoituspäätöksen jälkeen aloitettiin hankkeen
projektipäällikön rekrytointiprosessi.
Hankkeessa järjestetään kuukausittain palaveri osatoteuttajista muodostuvan hankeryhmän kesken.
Hankeryhmään kuuluvat Itä Lapin kuntayhtymästä Dina Solatie, Minna Vaaramaa-Hiltunen ja Vilma
Ohrankämmen, GTK:lta Jukka Konnunaho sekä Lapin yliopistolta Timo Aarrevaara ja Riikka Kangas.
Palavereissa käynnisteltiin ILPO -hanketta sekä suunniteltiin sen toimenpiteiden toteuttamista.
Ensimmäinen kuukausipalaveri järjestettiin lokakuussa. Vuoden 2019 viimeisessä palaverissa
joulukuussa kuultiin myös Markku Iljinan (Geoconsulting Oy, hankkeen ohjausryhmän jäsen) alustus
malminetsintään liittyen.
Marraskuussa GTK:n erikoistutkija Jukka Konnunaho esitteli hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän
järjestämässä Seutuseminaarissa. Lapin Kansa julkaisi isomman artikkelin Konnunahon esitelmästä
8.11.2019. Konnunaho toi hanketta esille myös GTK RoadShow’ssa lokakuussa. Koti-Lapin
julkaisemassa artikkelissa GTK RoadShow’sta oli tietoa myös ILPO -hankkeesta. Marraskuussa
lähetettiin myös mediatiedote hankkeen aloituksesta. Mediatiedote julkaistiin Itä-Lapin kuntayhtymän
verkkosivuilla, GTK:n tiedotteissa sekä GTK:n henkilökunnan sisäisessä blogissa.
Hanke tekee yhteistyötä Sodankylän kunnan hallinnoiman Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan
palvelukeskus esiselvitys -hankkeen kanssa. ILPO -hanke esitteli toimintaansa marraskuussa
hankkeen ohjausryhmän kokouksessa.
Hankkeen projektipäällikkö Minna Vaaramaa-Hiltunen aloitti työt 9.12.2019. Tuolloin suunniteltiin
hankkeen toimenpiteitä (mm. vuosikello ja viestintäsuunnitelma) sekä aloitettiin toimenpiteiden, kuten
workshoppien, toteuttamisen suunnittelu. Hanke on aloittanut verkostoitumisen oleellisten toimijoiden
kanssa. Lisäksi projektipäällikkö on aloittanut hankkeessa haastateltavien toimijoiden kontaktoinnin.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 285 855 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja
työtä -rakennerahasto (80 %) ja Itä-Lapin kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto (20 %).
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High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin (S21758)
Hankeaika 1.9.2018 - 31.8.2021
High

Five

-hankkeessa

aloitti

marraskuun

alussa

kokoaikainen

projektipäällikkö/

osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola sekä kokoaikainen hanketyöntekijä Riikka Köngäs. Hankkeen
aloitusvaiheessa
on
keskitytty
toiminta-alueen
hankesuunnitelmaan ja materiaaliin tutustumiseen.

ja

toimijoiden

kartoittamiseen

sekä

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää seudullinen
hyvinvointityön
rakenne,
joka
tulee
sisältämään
seutukunnallisen hyvinvointisuunnitelman valmistelutyön ja
seutukunnallisen hyvinvointikyselyn / -haastattelut. Hanke
on
aloittanut
valmistelut
seutukunnallista
järjestöneuvottelukuntaa
varten
kontaktoimalla
järjestöaktiiveja sekä tekemällä yhteistyötä Lapin Sotun ja
Koillismaan kumppanit -hankkeen kanssa.
Toisena tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen ja pilotointi. Tässä toimenpiteessä hanke tekee
yhteistyötä ROHKA -, Valpas 2 - ja Hyvinvointilähete -hankkeiden kanssa ja jakaa tietoa edellä
mainituissa hankkeissa esiinnousseista hyvistä käytänteistä. Kolmantena tavoitteena hankkeessa on
seutukunnallisen hyvinvointityön näkyvyyden lisääminen.
Hanketyöntekijät olivat esittelemässä hanketta Itä-Lapin Seutuseminaarissa marraskuussa. He ovat
myös tiedottaneet hankkeesta omissa sosiaalisen median kanavissaan. Lisäksi he ovat käyneet
kuntien johtoryhmissä keskustelemassa hankkeesta (vuonna 2019 Posio, Kemijärvi ja Pelkosenniemi)
ja tavanneet eri toimijoita, kuten työllisyyskoordinaattoreita, kuntayhtymän hyvinvointityöryhmä,
asukastupia, hankkeen rahoittajan sekä kuntouttavan työtoiminnan yksiköitä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 440 €. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ESR /
Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 80 % ja Itä-Lapin kunnat 20 %.
VähäC - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa (A74939)
Hankeaika 1.9.2019 - 31.8.2021
VähäC - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hanke käynnistyi syyskuussa 2019. Hankkeessa
työskentelee projektipäällikkö Sari Leinonen sekä osa-aikaisena taloussihteerinä Kaarina Imponen.
Hankkeen osatoteuttajan Lapin Ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) asiantuntijat työskentelevät
hankkeessa osa-aikaisena.
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Itä-Lapin kuntayhtymän ja Lapin AMK yhteishankkeessa valmistellaan Itä-Lapin kuntiin
vähähiilisyysstrategiaa, edistetään ympäristötietoisuutta ja toteutetaan tietoa uusiutuvasta energiasta,
kiinteistöjen energiaratkaisuista ja energian säästämisestä kunnille ja kuntalaisille sekä edistetään
puurakentamista. Hankkeessa kartoitetaan myös vähähiilisyyden edistämisestä kiinnostuneet
yritykset, joita autetaan vähähiilisyyden kehittämissuunnitelman laatimisessa.
Hanke on käynnistynyt muiden vähähiilisyyttä edistävien päättyneiden hankkeiden tuloksiin
tutustumalla ja verkostoitumalla käynnissä oleviin hankkeisiin. Uusinta tietoa hankkeen aihepiiriin on
hankittu osallistumalla erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin, joista merkittävimmät ovat
Energiatehokkuus kunnissa, Lapin energiaseminaari, Hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus kunnan
ilmastotavoitteissa, Biokaasuseminaari, Ilmastoviisasta rakentamista, Biopeitto -työpaja, Lapin
kuljetushankinnat ja energiatehokkuus hankinnoissa.
Tähän mennessä hankkeessa on tehty pohjatyötä kuntien ja yritysten vähähiilisyysstrategian
valmistelulle tutustumalla muiden suomalaisten kuntien ja kaupunkien ilmastopoliittisiin ohjelmiin ja
ilmastostrategioihin, etsitty tietoa kuntien energiatehokkuussopimuksesta ja sen vaatimuksista sekä
Hinku-kuntaverkostoon liittymisen edellytyksistä. Hankkeessa on myös selvitetty tonttivaihtokonseptin
toteuttamista, valmisteltu
toimintaohjetta.
Lisäksi
rakennustoimikunnassa

puurakentamisen edistämisohjelmaa ja vähähiilisyyden hankintojen
VähäC
-hanke
on
ollut
mukana
Pelkosenniemen
koulun
ja

osallistunut

rakennuttamisprosessiin

vähähiilisyyden

edistämisen

näkökulmasta. Varsinainen kuntien kanssa yhteistyössä laadittava vähähiilisyystrategiatyö käynnistyy
helmikuussa 2020.
Hankkeessa kartoitettua ja hankkeen kautta syntyvää tietoa tullaan jakamaan hankkeelle helmikuussa
2020 avattavien Facebook -sivujen kautta. Itä-Lapin kuntayhtymän nettisivu-uudistuksen jälkeen
uusille VähäC -hankesivuille tallennetaan monipuolista tietoa vähähiilisyydestä kuntien, yritysten ja
kuntalaisten käyttöön.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 351 € ja sitä rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja
työtä -rakennerahasto 80 % ja Itä-Lapin kunnat sekä Lapin AMK 20 %.
East Lapland Film Productions (87887)
Hankeaika 1.6.2019 - 29.2.2020
East Lapland Film Productions -kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä Itä-Lapin alueen elinvoimaa
ja hyvinvointia sekä osallistaa alueen asukkaita. Hankkeen aikana järjestettyjen koulutuksien
tavoitteena oli kehittää alueen yrityksien ja asukkaiden osaamista palvelemaan ja avustamaan
mahdollisia tuotantoyhtiöitä. Hankkeen tavoitteena oli myös houkutella lisää tuotantoyhtiöitä tekemään
kuvauksia Itä-Lappiin.
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Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä neljä koulutusta: kaksi Kemijärvellä ja kaksi Sallassa.
Tilaisuuksista kaksi oli kaikille avoimia, lähinnä yksityishenkilöille tarkoitettuja ja kaksi alueen yrittäjille
tarkoitettuja. Kouluttajana toimi Locationhouse Finland Oy:n Ilkka Mukkala. Koulutuksissa Mukkala
kertoi tietoa kuvauspaikan etsinnästä, sen lavastuksesta ja järjestämisestä sekä siitä, miten yksityiset
henkilöt ja yrittäjät voivat ansaita tuotannoista. Mukkala kertoi myös esimerkkien kautta, millaisia
positiivisia vaikutuksia tuotannoilla on alueelle.
Jo hankkeen aikana alueelle saatiin houkuteltua kaksi mainostuotantoa ja lisäksi kaksi tvsarjatuotantoa on osoittanut kiinnostuksensa alueeseen. Hankkeen kautta alueelle saatiin Tokmannin
joulumainostuotanto, joka kuvattiin Kemijärvellä keväällä 2019. Mainoksen tuotannosta arvioidaan
jääneen alueelle noin 40 000 €. Toinen mainostuotanto oli Heurekan mainos, jota kuvattiin Posion ja
Pyhätunturin alueella helmi-maaliskuussa 2019. Mainoksen tuotannosta arvioidaan jääneen alueelle
noin 10 000 €. Lisäksi Mukkala on tehnyt suoramarkkinointia alueesta kontakteilleen.
Hankkeen aikana kuvattiin kuntien omarahoituksella alueen kuva-arkisto, joka kattaa kaikki Itä-Lapin
kunnat. Kuvat otti Locationhouse Finland Oy:n Ilkka Mukkala, joka on kokenut ja Itä-Lapin alueen
tunteva ammattiscout. Mukkalalla on erinomainen alueellinen verkosto elokuva-, tv-, ja
mainostuotantoyhtiöihin. Hän on toiminut niin sanottuna locationscouttina esimerkiksi Ivalo -tvsarjassa ja uudessa Tuntematon sotilas -elokuvassa. Neljä vuodenaikaa käsittävä kuva-arkisto
suunnataan

ensisijaisesti

av-alan

toimijoiden

käyttöön

ja

se

tulee

myös

kuntien

omiin

valokuvapankkeihin.
Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja sitä rahoittavat Leader Pohjoisin Lappi ja Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Posion
kunnat ja Kemijärven kaupunki. Mukana oli myös yksityisiä rahoittajia.
NABL - Northern Axis- Barents Link (KO4159)
Hankeaika 4.11.2019 - 28.2.2022
Projektin tavoitteena on parantaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä
koko Kolarctic -alueella. Nykyisellään itä-länsisuuntaiset liikenneyhteydet Pohjoiselle meritielle ovat
joko huonossa kunnossa tai ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Paikoittain liikenneyhteydet puuttuvat
jopa kokonaan.
Projektissa tutkitaan muun muassa Kotchkoman ja Arkangelin välisen tien optimaalisinta sijaintia,
Arkhangelskin ja Nenetsin välisen tien vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, Ledmozero - Kotchkoma rautatien ja tulevan “Northen Latitude” -rautatien vaikutuksia alueen junaliikenteeseen sekä Vartius /
Lytta -rajanylityspaikan fasiliteettien kehittämisen vaikutuksia.
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Itä-Lapin kuntayhtymä vetää kaksi projektin toimenpidettä. Kuntayhtymä tuottaa selvityksen
matalalentoväylästä Pohjois-Suomen ja Venäjän välille sekä sen edellytyksistä, kuten sijainnista,
tarvittavista lentojen tukitoiminnoista ja infrastruktuurista. Toisena toimenpiteenä Itä-Lapin
kuntayhtymä selvittää projektissa Taivalkoski - Kemijärvi uuden rautatieyhteyden vaikutuksia ja sen
vaikutuksia Kemijärvelle nyt päättyvään päärataan sekä Kemijärven kautta kulkeviin Jäämeren
ratayhteysvaihtoehtoihin (Kemijärvi - Salla - Kantalahti ja Kemijärvi - Kirkkoniemi).
Hanke toteutetaan olemassa olevan henkilökunnan voimin ja heidän työpanoksella katetaan projektin
omarahoitusouus. Projektin toimenpiteitä kuntayhtymän osalta vetää johtaja Dina Solatie ja sen
toteutukseen osallistuvat liikenneasiamies Kari Väyrynen, johdon assistentti Kaarina Imponen sekä
toimisto- / hankesihteeri Vilma Ohrankämmen.
Projektia hallinnoi Kainuun liitto. Projektissa on mukana Itä-Lapin kuntayhtymän lisäksi yhdeksän
partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Projektia rahoittaa Kolarctic CBC -ohjelma
1 031 412 € ja projektin partnerit 215 492 €. Itä-Lapin kuntayhtymän osa budjetti on suuruudeltaan
198 507 €, josta omarahoitusosuus on 19 850 €.
Vuonna 2019 käynnistettiin hankevalmistelu ohjelmakauden viimeisiin rahoitushakuihin. Valmisteltavia
hankkeita ovat 1) Yrittäjien Itä-Lappi, 2) Elinvoimainen ja älykäs Itä- ja Pohjois-Lappi ja 3) Aitoja ja
perinteisiä tuotteita Lapin luonnosta hanke.
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3.4 Kuntayhtymän henkilöstö

Kuntayhtymällä on kaksi vakituista työntekijää. Määräaikaisen henkilökunnan määrä vaihtelee
vuosittain riippuen hankevalmisteluista ja käynnissä olevista hankkeista. Kari Väyrynen toimi vuonna
2019 liikenneasiamiehenä toimeksiantosopimuksella.
Henkilöstö 31.12.
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

2012
2
7
9

2013
2
8
10

2014
2
6
8

2015
2
0
2

2016
2
1
3

2017
2
1,5
3,5

2018
2
5
7

2019
2
8
10

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
sivukuluineen eur

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

355 315

488 167

412 027

200 306

134 157

162 154

236 043

366 153
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3.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä
Toiminnan riski
Kuntayhtymällä on vain kaksi vakinaista työntekijää. Vakinaisen työntekijän äkillinen poissaolo voi
johtaa toiminnan halvaantumiseen, sillä sijaisia on vaikea tai mahdoton järjestää. Lakisääteiset lomat
on pystytty järjestämään pääasiassa sopimalla loma-aikojen jaksottamisesta.
Riskejä arvioitaessa on huomioon otettava myös kuntayhtymän toiminnan luonne
toimintaympäristön muutosten vaikutus kehittämistehtävien määrään, resursointiin ja sisältöön.

ja

Rahoitusriskit
Kuntayhtymän perustoimintaa rahoittavat jäsenkunnat vuosittain hyväksyttävän talousarvion mukaan.
Hanketoiminnassa rahoitusriskin voi aiheuttaa tilanne, jossa rahoittaja ei hyväksy rahoitettavaksi
syntyneitä kustannuksia.

Rahoitusriskiä minimoidaan hyvällä hankehallinnoinnilla ja tarkalla

kustannusseurannalla. Hanketoiminnan volyymin voimakkaan kasvun johdosta kuntayhtymä voi joutua
käyttämään väliaikaisesti luotollista tiliä ja hakemaan tilapäisrahoitusta muista lähteistä.
Vahinkoriskit
Kuntayhtymä on varautunut vahinkoriskeihin kattavalla vakuutusturvalla. Kuntayhtymän henkilökunta
on vakuutettu tapaturmien varalta. Lisäksi kuntayhtymällä on vastuu- ja oikeusturvavakuutus
toiminnan ja hallinnon osalta sekä matkavakuutus koko henkilökunnalle työmatkoja varten.

3.6 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuntayhtymän
hallinnon toimintaa ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Kehittämistoiminnassa noudatetaan
kuntayhtymän toimintaohjeita ja rahoituspäätöksessä annettuja ohjeita.
Perussopimuksessa on määrätty kuntayhtymän tehtävät, toimielimet, talous sekä muut määräykset.
Hallintosäännössä on määräykset päätösvallasta, kokousmenettelystä, organisaatiosta, johtajan
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tehtävistä, puhevallasta sekä nimenkirjoitusoikeudesta. Kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta vastaa
yhtymähallitus.
Yhtymähallitus hoitaa sisäistä valvontaa seuraamalla talousarvion toteutumaa ja päätösten
toimeenpanoa.
Yhtymähallituksen alaisena toimiva kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän operatiivisesta
toiminnasta. Johtajaa koskevat henkilöstöhallinnon päätökset hyväksyy hallituksen puheenjohtaja ja
tarvittaessa yhtymähallitus. Johtajan laskut hyväksyy yhtymähallituksen puheenjohtaja. Johtaja
hyväksyy kuntayhtymän muut laskut. Kuntayhtymän laskujen asiatarkastajina toimivat johdon
assistentti ja projektihenkilöstö. Kuntayhtymä ei itse hoida laskujen ym. suoritusten maksuun
laittamista, vaan se hoidetaan ostopalveluna Kemijärven kaupungin toimesta. Vaarallista
työyhdistelmää ei synny, koska laskulla on eri asiatarkastaja, hyväksyjä ja maksaja.

3.7 Tilikauden tuloksen käsittely
Tilikauden tulos on 28 357,38 euroa alijäämäinen. Yhtymähallitus esittää alijäämän siirrettäväksi
omaan pääoman yli-/alijäämätilille. Taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää 11 819,37
euroa.
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4 TOTEUTUMISVERTAILU
4.1 Tavoitteiden toteutuminen
Kuntayhtymän

toiminta

on

toteutunut

pääsääntöisesti

toimintasuunnitelman

mukaan.

Edunvalvontatyötä tehtiin edellisten vuosien tapaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
osallistumalla työryhmien toimintaan, järjestämällä vierailuja ja tapaamisia, pitämällä yhteyttä eri
toimijoihin, antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tiedottamalla niistä eri medioihin. Itä- ja PohjoisLapin yhteistyötä tiivistettiin huomattavasti. Pohjois-Lapin kanssa sovittiin yhteiset edunvalvonnan
kärjet, toteutettiin yhteinen edunvalvontamatka ja suunniteltiin yhteistä kehittämishanketta.
Hankevalmisteluita jatkettiin vuonna 2019 ja panostuksen tuloksena saatiin usealle kehittämishankkeelle rahoitus. Kaikkiaan kehittämishankkeita oli toimintavuonna käynnissä yhdeksän, joista yksi
päättyi toimintavuoden aikana.
Talouden puolella hallinnon budjetti ei riittänyt kaikkiin vilkkaan toimintavuoden kustannuksiin. Ylitystä
tuli pääasiassa palveluiden ostoissa.
Hallinnon osalta alijäämää karttui liki 20 836,63 euroa ja hankkeiden osalta alijäämää kertyi yhteensä
7520,75 euroa flat rate kustannusmallin seurauksena. Useammalla hankkeella flat rate kulut olivat
ylittyneet, jolloin menot jäivät suuremmiksi kuin hankkeen tulot ja syntyi alijäämää.
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4.2 Talousarvion toteutumavertailu
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU

TALOUSARVIO
1.1.2019 31.12.2019

TOTEUTUMA
1.1.2019 31.12.2019

EROTUS
+/-

KÄYTTÖ
%

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET

423 341,00
336 729,00

401 612,42
217 032,84

-21 728,58
-119 696,16

94,9
64,5

TOIMINTATUOTOT

760 070,00

618 645,26

-141 424,74

81,4

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT KULUT

434 130,00
244 200,00
18 140,00
30 500,00
33 100,00

366 152,98
212 810,76
14 054,37
30 500,00
23 626,60

67 977,02
31 389,24
4 085,63
0,00
9 473,40

84,3
87,1
77,5
100,0
71,4

TOIMINTAKULUT

760 070,00

647 144,71

112 925,29

85,1

0,00

-28 499,45

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
KORKOKULUT

300,00
-300,00

228,00
-85,93

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

0,00

142,07

VUOSIKATE

0

-28 357,38

TILIKAUDEN TULOS

0

-28 357,38

0

-28 357,38

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ
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4.3 Tuloslaskelman toteutuminen

Alkuperäinen TA TA muutokset

TA muutoksen
jälkeen
Toteutuma 2019

Poikkeama

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

423 341,00
336 729,00
760 070,00

-

-

401 612,42
217 032,84
618 645,26

- 21 728,58
- 119 696,16
- 141 424,74

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Ostopalvelut
Aineeet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset yhteisöille
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

434 130,00
244 200,00
18 140,00
30 500,00
33 100,00
760 070,00

-

-

366 152,98
212 810,76
14 054,37
30 500,00
23 626,60
647 144,71

67 977,02
31 389,24
4 085,63
9 473,40
112 925,29

28 499,45

28 499,45

TOIMINTAKATE

-

-

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-

-

-

VUOSIKATE

-

-

-

-

142,07
-

28 357,38

-

142,07
28 357,38

Tuloslaskelman toteutuminen jäi toimintatuottojen osalta vajaaksi 141 424,74 euroa ja toimintakulujen
osalta 112 925,29 euroa. Talousarviota laadittaessa arvioitiin että uudet hankkeet olisivat
käynnistyneet jo alkuvuodesta, mutta rahoituspäätösten viivästymisen vuoksi osa hankkeista
käynnistyikin vasta loppuvuodesta. Kuntayhtymän talousarvioon ei ole tehty toimintavuonna
muutoksia.
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5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
5.1 Tuloslaskelma
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
TULOSLASKELMA
01.01.-31.12.2019
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate

401 612,42
217 032,84
0,00

01.01.-31.12.2018

618 645,26

302 061,52
118 264,07
0,00

-302 870,63

-195 472,53

-56 354,72
-6 927,63
-212 810,76
-14 054,37
-30 500,00
-23 626,60

-36 596,73
-3 973,60
-128 640,11
-10 202,68
-34 900,00
-10 356,69

0,00
228,00
-4,34
-81,59

-647 144,71
-28 499,45

142,07
-28 357,38

26,17
208,00
-12,78
-84,27

420 325,59

-420 142,34
183,25

137,12
320,37

Tilikauden tulos

-28 357,38

320,37

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-28 357,38

320,37
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5.2 Rahoituslaskelma

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta

2019

2018

-28 357,38

-28 357,38

320,37

320,37

0,00

0,00
-28 357,38

0,00

0,00
320,37

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos0,00
Saamisten muutos
-84 859,33
Korottomien velkojen muutos
41 421,83
Rahoituksen rahavirta

-43 437,50
-43 437,50

RAHAVAROJEN MUUTOS

-71 794,88

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

129 321,16
201 116,04

0,00

-71 794,88

46 400,00
0,00
36 619,80
7 963,45

44 583,25
90 983,25
91 303,62

201 116,04
109 812,42

italappi.fi
Itä-Lapin kuntayhtymä | Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 Kemijärvi

91 303,62

4.2.2020

5.3 Tase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2019

31.12.2018

8 161,00
8 161,00
8 161,00

8 161,00
8 161,00
8 161,00

3 432,00

3 432,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT

19 428,91
2 719,94
187 869,25
210 018,10
129 321,16
339 339,26

470,35
6 575,73
118 112,69
125 158,77
201 116,04
326 274,81

VASTAAVAA

350 932,26

337 867,81

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
260 043,55
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
11 819,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-28 357,38
OMA PÄÄOMA
243 505,54

260 043,55
11 499,00
320,37
271 862,92

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

4 759,51
4 759,51

4 759,51
4 759,51

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Saadut ennakot
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA

6 762,57
6 762,57

1 710,74
1 710,74

31 988,94
63 915,70
95 904,64
102 667,21

22 939,31
36 595,33
59 534,64
61 245,38

VASTATTAVAA

350 932,26

337 867,81
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6 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA
ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT
LIITETIEDOT
6.1 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
PALKAT JA PALKKIOT
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Tilintarkastuspalkkiot
Muut palkkiot

2019

2018

302 870,63
56 354,72
6 927,63
366 152,98

195 472,53
36 596,73
3 973,60
236 042,86

6 150,00
3 400,00
9 550,00

4 468,00
975,00
5 443,00
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6.2 Tasetta koskevat liitetiedot
SIJOITUKSET
Hankintameno 1.1.
Lisäykset/vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.

SIIRTOSAAMISET
Projektirahoitus
Muut saamiset

SIIRTOVELAT
Lomapalkkavelka
Projektirahoitus ennakot

OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
Kemijärvi
Savukoski
Pelkosenniemi
Salla
Posio
Edell.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma 31.12.2019

2019

2018

3 432,00
0,00
3 432,00

3 432,00
0,00
3 432,00

154 312,85
33 556,40
187 869,25

118 112,69
6 575,73
124 688,42

32 197,34
30 118,36
62 315,70

21 548,65
1 710,74
23 259,39

126 354,28
19 061,58
17 648,16
50 579,53
46 400,00
260 043,55
11 819,37
-28 357,38
243 505,54

126 354,28
19 061,58
17 648,16
50 579,53
46 400,00
260 043,55
11 499,00
320,37
271 862,92

Taseen ulkopuoliset vastuut
LEASINGVASTUUT
LapIT Oy
Tukirahoitus
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät
Myöhemmin erääntyvät

10 668,56
784,68
4 981,79
6 471,45
11 453,24
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6.3 Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Rahoitusomaisuus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat olennaiset tase-erät sekä tuotot ja kulut
Edellisen tilikauden taseeseen ei ole tehty oikaisuja. Tuloissa ei ole merkittäviä edelliselle tilikaudelle
kuuluvia eriä.
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7 TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT
ASIAKIRJAT
KIRJANPITOKIRJALUETTELO

Tasekirja
Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma ja tase

sidottu
sähköisesti pdf-tiedostona
sähköisesti pdf-tiedostona
sähköisesti pdf-tiedostona

Apukirjat
Kustannuspaikat
Tililuettelo

sähköisesti pdf-tiedostona
sähköisesti pdf-tiedostona

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Kassatositteet
Ostotositteet
Muistiotositteet

paperitositteina
osittain paperitositteina
ja Rondo-sähköisessä arkistossa
paperitositteina
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Tarkastuslautakunta 12.5.2020
§ 5 LIITE 3

KPMG Oy Ab
Rovakatu 20-22
96200 ROVANIEMI

Ti

Ii

ntarkastuskertom us 201

Itä-Lapin

ku

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

I

ntayhtymän jäsenkuntien valtu ustoille

Olemme tarkastaneet ltä-Lapin kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.
Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta
tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös
antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen
tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien
viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon. Olemme
tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja jäsenkuntien
valtuustojen päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia
virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti.
Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.

Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta
ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Rovaniemellä 12. toukokuuta 2020
KPMG OY AB
Til intarkastusyhteisö

a

KPMG Oy Ab. a Frnnisn limrted liability company and a member fim of the KPi\lG net*ork of independent
member flms 3ff ated *ith KPMG lntematlonal Cooperative ("KPL1G tnternaiional"), a Srviss entily.

Y-tunnus 1805435-9
Kotipaikke Helsinkr

Tarkastuslautakunta 12.5.2020
§ 6 LIITE 4
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1. Yleistä kuntayhtymästä
Itä-Lapin kuntayhtymä on viiden kunnan omistama kuntayhtymä. Perussopimuksen mukaan
kuntayhtymän omistus jakaantuu seuraavasti:
Omistusosuus
48,59 %
6,79 %
17,84 %
19,45 %
7,33 %

Kemijärven kaupunki
Pelkosenniemen kunta
Posion kunta
Sallan kunta
Savukosken kunta

Osuus peruspääomasta
126.354,28 €
17.648,16 €
46.400,00 €
50.579,53 €
19.061,58 €

Perussopimus uudistettiin tilikauden 2018 aikana, sillä Posion kunta liittyi kuntayhtymän
jäseneksi 1.1.2018 alkaen. Tilikaudella 2019 ei tehty muutoksia perussopimukseen.

Omistusosuudet 31.12.2019
7%

19%

49%

18%
7%
Kemijärvi

Pelkosenniemi

Posio

Salla

Savukoski

Kuva 1. Kuntayhtymän omistusosuuksien jakautuminen 31.12.2019.

2. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain 121 § :ssä säädettyjen tehtävien lisäksi kuntayhtymän tarkastussääntöön on kirjattu tarkastuslautakunnalle seuraavat tehtävät:

Lautakunnan on:


seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,



huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä
laajuudessa, sekä



tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Valtuusto
päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää
vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2017-2021 ovat:
Jäsen

Varajäsen

Marja Tuomivaara, Posio, puheenjohtaja
Pentti Pyykönen, Pelkosenniemi, varapuheenjohtaja
Sirkka Pikkuvirta, Kemijärvi
Raija Kiiskinen, Salla
Jouni Halonen, Savukoski

Tuukka Kokkonen
Tero Luoma-aho
Sirkka Toukomies
Tuomo Haurunen
Tuula Boman

Tarkastuslautakunnan jäsenillä ei ole esteellisyyksiä arvioinnin suorittamiseen.
Kuntayhtymän tilintarkastajana tilikaudella 2019 on toiminut KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan JHT, KHT Tapio Raappana.
Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja valmistelijana on toiminut JHT, KHT Tapio Raappana
KPMG Oy Ab:stä.
Tarkastuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa vuonna 2019. Ensimmäisessä 27. toukokuuta
2019 pidetyssä kokouksessa kuultiin kehittämispäällikköä ja tilintarkastajaa tilikauden 2018
tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyen ja laadittiin arviointikertomus vuodelta 2018.
Toisessa 25. marraskuuta 2019 pidetyssä kokouksessa kuultiin kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus ja tilintarkastajan raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta sekä käsiteltiin
sidonnaisuusilmoitukset.

3. Vuoden 2018 johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilikaudelta 2018 on viety tiedoksi yhtymähallitukselle 20.6.2019. Yhtymähallitus merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

4. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen
arviointi
4.1 Tavoitteet
Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 115 §:n perusteella esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Arviointikertomus laaditaan osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat kuntalaissa tarkoitetun kokonaisuuden.
Arviointikertomuksen pääsisältö koostuu kuntalaissa säänneltyjen valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista (sitovat tavoitteet).

4.2 Toiminnalliset tavoitteet
Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tehtävät tähtäävät alueen kehittämiseen kaikkien osakaskuntien yhteistyössä ja ovat seuraavat:
1. Itä-Lapin alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa
2. Alueen yhteisen kehittämistyön organisointi ja kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen
3. Lähialueyhteistyö
Alueen yhteistö kehittämistyötä tehdään perussopimuksen mukaan pääsääntöisesti kahdella tavalla:
1. Koordinoimalla olemassa olevian resurssien käyttöä
2. Hanketoiminnalla
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 mukaisesti kuntayhtymän pitkän aikavälin tavoitteena on edistää ja vahvistaa alueensa toiminnan mahdollisuuksia ja elinkeinojen kehittämistä sekä lisätä kuntien yhteistoimintaa. Toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö. Tavoitteena on valmistella vuonna 2019 Itä-Lapin elinvoima/toimenpide-ohjelma, joka pohjautuu kuntien strategioihin. Ohjelmaa hyödynnetään mm.
edunvalvonnassa ja hankkeiden suunnittelussa. Tämä ohjelma on laadittu vuonna 2019
tavoitteen mukaisesti.

Muut kuin edellä mainitut pitkän aikavälin toiminnalliset tavoitteet on jaettu toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019-2021 seuraaviin luokkiin:
1. Edunvalvonta
2. Alueellinen kehittämistyö
3. Kansainvälinen toiminta
4. Sisäisen toiminnan kehittäminen
5. Viestintä
6. Henkilöstö
Toimintakertomuksessa on selostettu toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

4.3 Taloudellinen asema
Tuloslaskelma (1000 €)

2019

2018

TA
2019
760
-434
-244
-82
-760
0
0
0
0
0
0

Toimintatuotot
619
420
Henkilöstökulut
-366
-236
Palvelujen ostot
-213
-129
Muut toimintakulut
-68
-55
Toimintakulut yhteensä
-647
-420
TOIMINTAKATE
-28
0
Rahoitustuotot ja –kulut
0
0
VUOSIKATE
-28
0
Poistot ja arvonalentumiset
0
0
Satunnaiset tuotot ja kulut
0
0
TILIKAUDEN TULOS
-28
0
Poistoeron ja rahastojen
0
0
muutokset
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
-28
0
Kuva 2. Tuloslaskelmat 2019 ja 2018 sekä talousarvio 2019

Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tulos
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot

2014
1010
1029
-19
-18
488
185

2015
931
910
21
20
412
464

Tot. %
81,4 %
84,3 %
87,1 %
82,9 %
85,1 %

0
0

2016
273
307
-33
-33
134
113

2017
390
427
-33
-33
162
200

2018
420
420
0
0
236
129

2019
619
647
-28
-28
366
213

Kuva 3. Tuloslaskelman keskeiset luvut tilikausilta 2014-2019
Kuntayhtymän talous ei toteutunut täysin talousarvion mukaisesti. Sekä toimintatuotot että
toimintakulut toteutuivat talousarviota pienempinä. Talousarvio oli tehty tasapainoiseksi.
Toimintatuottojen toteuma oli vain 81,4 %, kun taas toimintakulujen toteuma oli 85,1 %.

Toimintakulut toteutuivat suhteessa korkeampina kuin toimintatuotot, joten tilikaudelta muodostui alijäämää 28 tuhatta euroa.
Myös kaikki toimintakululajit toteutuivat talousarviota pienempinä. Mikään talousarvion rivi
ei ylittynyt.
Talousarviota ei muutettu tilikauden aikana.
Vertailuvuoteen nähden toimintatuotot kasvoivat 199 tuhatta euroa (47,4 %). Toimintakulut
puolestaan kasvoivat 227 tuhatta euroa (54,0 %). Henkilöstökulut kasvoivat 130 tuhatta
euroa, palvelujen ostot 84 tuhatta euroa ja muut toimintakulut 13 tuhatta euroa. Talouden
toteuman suurin muuttuja on hanketoiminnan laajuus; sekä tuotot että kulut kasvavat kun
käynnissä olevien hankkeiden määrä kasvaa.
Talousarviot vuosille 2018 ja 2019 olivat tasapainoisia. Tilikaudella 2018 talous toteutui talousarvion mukaisesti. Tilikaudella 2019 sekä toimintatuotot että toimintakulut jäivät talousarviota pienemmiksi, ja alijäämää syntyi 28 tuhatta euroa. Tämän seurauksena kuntayhtymän taseella 31.12.2019 on 17 tuhatta euroa kattamatonta alijäämää.
Alijäämä on katettava kuntalain 110§:n mukaan viimeistään alijäämän sisältävän tilinpäätöksen vahvistamisvuoden jälkeen 4 vuodessa.
Tarkastuslautakunta korostaa, että kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota tulokselliseen toimintaan.

4.4 Tilikauden tulos ja sen käsittely
Tilikauden tulos on -28.357,38 euroa, jonka yhtymähallitus esittää siirrettäväksi omaan
pääomaan kertyneisiin ylijäämiin.

5. Henkilöstö
Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta ja on osa kuntayhtymän itsearviointia. Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 2 henkilöä (2018: 2). Määräaikaisia oli
8 henkilöä (2018: 5). Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta.
Tuloslaskelman mukaiset henkilöstökulut olivat 366 tuhatta euroa (236 tuhatta euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu on 130 tuhatta euroa (55,1 %).
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Kuva 4. Henkilöstön määrä vuosina 2011-2019.

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Toimintakertomukseen sisältyy selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Selonteon mukaan kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty kuntalain edellyttämällä tavalla. Hallinnon toimintaa ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Perussopimus on päivitetty vuonna 2018. Hallintosääntö on hyväksytty vuonna 2017.

7. Tilintarkastus
Tilintarkastajan tekemä tarkastus on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tehty
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu
lain ja valtuustojen päätösten mukaisesti.
Tilintarkastaja on raportoinut tilikauden aikana tarkastuksen etenemisestä tarkastuslautakunnan 25. marraskuuta 2019 pidetyssä kokouksessa.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa esittämään tilinpäätöksen vahvistamiseen ja vastuuvapauden myyöntämiseen. Tarkastuslautakunta esittää
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä yhtymän hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

8. Yhteenveto
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kuntayhtymän hallinnolliset ja taloudelliset
tavoitteet vuodelta 2019 saavutettiin.

