
 

             PÖYTÄKIRJA  No  6 / 2017 

Yhtymähallitus  Päivämäärä   

         12.10.2017         Sivut          1 (10) 

_________________________________________________________________________________ 

                

KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.10.2017 klo 12.00-15.18 

_________________________________________________________________________________ 

            

KOKOUSPAIKKA  Kemijärven kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 

_________________________________________________________________________________ 

OSALLISTUJAT  

Päätöksentekijät Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

  Erkki Parkkinen ( pj.)  Pekka Huhtala 

  Lauri Ainasto  Martti Jokelainen 

  Terttu Värriö-Pohtila  Niina Mattila 

  Atte Rantanen  Marjo Säärelä 

  Suvi Nampajärvi  Jukka Kortelainen 

Anita Ruokamo  Joonas Lehtola 

Esa Kangas   Kirsti Ojala 

Pirkka Aalto  Markku Harju 

Pertti Severinkangas   Hannu Oikarinen 

Annika Kostamo   Jani Jaakkola 

Antti Mulari    Emilia Aaltovirta 

Anu Luiro   Raimo Haapakoski 

                

Muut osallistujat Dina Solatie     kehittämispäällikkö  

  Kaarina Imponen  toimistosihteeri 

     

                    

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                   Sihteeri     

                          
 

                                            Erkki Parkkinen                                Kaarina Imponen        

  

 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  75 - 85 

_____________________________________________________________________________  

PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka  

TARKASTUS 

  ______________________ ___. ___. 2017 

  

     

ALLEKIRJOITUKSET Anita Ruokamo  Pirkka Aalto          

PÖYTÄKIRJA  

YLEISESTI  Jäsenkuntien kunnanvirastot 20.10.2017 

NÄHTÄVÄNÄ  

 

Todistaa  Kaarina Imponen 

                                           kuntayhtymän sihteeri      



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    2 

Yhtymähallitus       11.10.2017  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky  75 § Kokouspäivä on sovittu edellisessä kokouksessa 26.9.2017. Kokouskutsu ja kokous-

asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 5.10.2017 yhtymähallituksen jäsenille ja varajäse-

nille. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista 

varajäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 

 Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 76 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkka Aalto ja Anita Ruokamo. 
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TILANNEKATSAUS 

 

Ky 77 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  

 ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 26.9.2017. 

 Tilannekatsauksen lopuksi kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset  

kuulumiset. 

 

Kolarctic hankkeet ACCE ja BAR on jätetty hakuun 29.9. 

Posion kutsu kuntayhtymään valmis 

Biojalostamon mahdollisuudet alueelle Suurhanketyöpaja oli 3.10. Kemijärvellä, 

työpajasta nousi valmistautumishanke biojalostamon tuloon 

LuoLi- hankkeen loppuseminaari Rovaniemellä 4.10.- Itä-Lapin luonnontuotealan  

kehittämissuunnitelmaa esitellään seutuseminaarissa 

Lapin liiton maakuntakierros Kemijärvellä 6.10. 

Brysselin matka 23-25.11., 13 osallistujaa, omavastuu kunnille 200 €/henkilö 

Puolustusvoimien tapaaminen 9.10., jääkäriprikaatin kuulumiset/Itä-Lapin kuulumiset 

 

Lapin AMK on saamassa rahoituksen ”Biojättestä raaka-aineeksi – kala- ja porotalous 

osaksi kiertotaloutta” –hankkeeseen. Itä-Lappi voisi olla pilottialueena.  

 
 

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 

 

Ky 78 § Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018-2020 on liitteenä  

 nro 1.  

 

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä 

sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien 

menokehyksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntayhtymän vuosikello, 

jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet.  

 

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehit-

tämistyö sekä lähialueyhteistyö. Posion kunta harkitsee liittymistä kuntayhtymään ja 

mahdollisesti liittyy siihen vuoden 2018 alussa.  

 

Alueen kärkihankkeena on Kemijärven biojalostamo hanke ja kunnat valmistautuvat 

biojalostamon tuloon ja kuntayhtymässä tehdään edunvalvontatyötä siihen liittyen.  

 

Vuonna 2018 loppuu ILLKKA – Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti ja alkaa 

Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke. Suunnitteilla on mm. valmisteluhanke biojalosta-

mon tuloon, kaksi isoa EU Kolarctic ENI hanketta: (ACCE) Arctic Connections and 

Circular Economy in Large Scale Bio Industry  ja Beyond the Arctic Roads, luonnon-

tuote-hankkeen jatkohanke “Luksusta Lapin luonnosta” sekä yhteistyöhanke Värriön 

tutkimusaseman kanssa. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisäl-

löstä ja tekee tarvittaessa muutoksia. Hallitus hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitel-

man 2018-2020. 

 

Päätös: Hallitus keskusteli toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2018-2010 ja teki siihen 

pieniä muutoksia ja hyväksyi sen. Hyväksytty suunnitelma on pöytäkirjan liitteenä 1. 
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KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TALOUSARVIO 

 

Ky 79 § Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2018 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja  

 kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 734 060 € 

 

Talousarvion laadinnassa on huomioitu uuden hallintosäännön tuomat muutokset Hal-

linnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastus-

lautakunnan, toimistopalveluiden, edunvalvonnan ja työryhmien osatalousarvioista.  

Hallinnon talousarvio on suuruudeltaan 253 640 €. Kehittämistoiminta koostuu rahoi-

tusvaiheessa ja suunnittelussa olevista hankkeista. Talousarvioon on otettu mukaan 

toinen ENI-hankkeista (ACCE), Kulttuurimatkailuhanke ja valmistautumishanke, jolla 

valmistaudutaan biojalostamon tuloon. Kehittämistoiminnan yhteenlaskettu talousar-

vio on 480 420 €. 

 

Useana vuotena peräkkäin kuntayhtymän hallinnon talousarvio on laadittu alijäämäi-

seksi ja on käytetty taseessa ollutta ylijäämää. Tulevana vuonna toimintakulut katetaan 

kokonaan kunnilta laskutettavilla maksuosuuksilla.  

 

Liitteenä 2 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2018 alustava talousarvioesitys ja liit-

teenä 3 kokonaistalousarvioesitys. 

 

Jäsenkuntien maksuosuus Itä-Lapin kuntayhtymän hallintoon on yhteensä 207 140 €.  

Posion kunnan kanssa on käyty neuvotteluita, kunnan liittymisestä takaisin Itä-Lapin 

kuntayhtymään. Virallisia päätöksiä asiasta ei vielä ole, minkä vuoksi kuntien mak-

suosuuksien jaosta on esitettynä kaksi vaihtoehtoa. Maksuosuusprosentit on laskettu 

vuoden 2015 verokertymien mukaan. 

 

Maksuosuus ilman Posiota 
 

 
%-osuus         Summa 

Kemijärvi 58,5                     121 176,90     

Salla 25,3                       52 406,42     

Savukoski 9,4                       19 471,16     

Pelkosenniemi 6,8                       14 085,52     

 
100,00                     207 140,00     

 

 

Maksuosuus Posio mukana 
 

 
%-osuus         Summa 

Kemijärvi                                          48,0                       99 486,69     

Salla                                              20,8                       43 032,29     

Savukoski                                          7,7                       16 048,93     

Pelkosenniemi                                      5,6                       11 609,07     

Posio                                              17,8                       36 963,02     

 
100,00                     207 140,00     
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Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kuntayhtymän vuoden 2018 talousar-

vioesityksestä ja hyväksyy sen. 

  

Hallitus esittää jäsenkunnille ja Posion kunnalle alustavan talousarvion hyväksymistä 

sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2018. 

 

Päätös: Hyväksyttiin liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN / LAPPI-SOPIMUS  - LAPIN MAAKUNTAOHJELMA  

2018-2021 

 

Ky 80 § Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-Sopimuksesta eli Lapin maakuntaohjel- 

masta vuosille 2018-202. Lappi-Sopimus on kehittämisstrategia, jossa esitetään alueen 

toimijoiden yhdessä muodostama kokonaiskuva seuraavan neljän vuoden strategisesta 

kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta.  Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luo-

tuihin tavoitteisiin. Tarkemmin rahoitettavien hankkeiden kriteereistä säädetään toi-

meenpanosuunnitelmassa sekä rahoitusohjelmissa.  

 

Maakuntasuunnitelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu ympäristövaikutus-

tenarviointiselostus. Lapin liitto pyytää keskeisiltä sidosryhmiltä lausuntoa maakunta-

ohjelmaluonnoksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen luonnoksesta 

20.10.2017 klo 15.00 mennessä.  

 

Lausuntoa pyydetään ainakin visiosta, tavoitteista ja strategisista valinnoista ja niille 

asetetuista tavoitteista.  

 

Luonnos Lappi-Sopimuksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus löytyvät 

Lapin liiton internet sivuilta (http://www.lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus). 

 

Lapin liitto viimeistelee Lappi-Sopimus asiakirjan lausuntojen perusteella ja Lapin lii-

ton hallitus käsittelee annetut lausunnot 30.10.2017. Lopullinen asiakirja menee Lapin 

liiton valtuuston hyväksyttäväksi 27.11.2017. Lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä 

nro 4. 

 

Kehittämispäällikkö on valmistellut alueen lausuntoa Lappi-Sopimuksesta ja ympäris-

tövaikutusten arviointiselostuksesta. Luonnos lausunnosta (esityslistan liite 5) jae-

taan kokouksessa.  

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee Lappi-Sopimuksesta ja ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksesta annettavasta lausunnosta, tekee tarvittaessa muutoksia 

lausuntoon ja hyväksyy sen. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen lausunto Lappi-Sopimuksesta. 
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VALMISTAUTUMISHANKE BIOJALOSTAMON TULOON 

 

Ky 81 § Kemijärvellä pidettiin 3.10. suurhankepäivä, jossa työpajoissa mietittiin koko alueena  

ja laajemminkin mitkä ovat Kemijärven biojalostamon tuomat mahdollisuudet ja mi-

ten sen tuloon pitäisi valmistautua.  

 

Suurhankkeeseen varautumista pohdittiin mm. alueellisen palvelutarpeen, osaamisen 

kehittämisen, bio- ja kiertotalouden logistiikan, rahoituksen ja yritysten kehittämisen 

kannalta. 

 

Päivän työpajatyöskentelyn tuloksena syntyi esitys, että asian tiimoille valmisteltaisiin 

seutukunnallinen hanke, jossa tehdään tarvittavat kartoitukset ja selvitykset, jotka 

edesauttavat aluetta sekä julkista että yrityssektoria valmistautumaan biojalostamon 

tuloon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. 

 

Hankkeen valmistelu on ajateltu hankkia ostopalveluna alan ammattilaiselta. Elinkei-

notiimi alkaa valmistella toimeksiannon sisältöä kehittämispäällikön johdolla. Valmis-

telun hinnaksi on arvioitu n. 10.000 €. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää käynnistää hankkeen valmistelun ja pyytää 

kuntia varaamaan valmisteluun rahaa seuraavasti: Kemijärvi 6000 €, Salla 1500 €, Sa-

vukoski 500 €, Pelkosenniemi 500 € ja Posio 1500 €. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 
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ITÄ-LAPIN KULTTUURIMATKAILUHANKKEEN HANKEVETÄJÄN REKRYTOINTI 

 

Ky 82 § Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke on rahoittajan käsittelyssä. Hankesuunnitelman  

mukainen aloitus hankkeelle on 1.1.2018. Jotta hanketyö voidaan käynnistää välittö-

mästi vuoden alusta, on hankkeeseen valittava hankevetäjä jo tämän vuoden puolella. 

 

 Hankevetäjä palkataan 14 kuukaudeksi ja hänellä on 80%:n työaika. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valtuuttaa kehittämispäällikön käynnistämään rek-

rytoinnin, haastattelemaan ehdokkaat ja valitsemaan hankevetäjän. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 83 § Sallan elintarvikepisteestä on julkaistu artikkeli Suomenmaa lehdessä. 

 

Käytiin läpi kuntayhtymän kirjelmät Metsästyslain muuttamisesta sekä Aloite metsä-

kanalintulupien myynnin joustavoittamisesta. 

 

 

 

 

 

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 84 §        Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Salla.  

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja  

paikan.  

  

Päätös: Hallituksen seuraava kokous sovitaan erikseen. 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  85  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 



     
   Kokouspäivämäärä  Pykälä Sivu  

      Liitetään pöytäkirjaan
  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 
 
 
 
 

Kieltojen 
perusteet 

HVaIL 3 §:n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                             
                                                                                   
 
Rovaniemen hallinto-oikeus 
Oikeustalo, Valtakatu 17, 
PL 842, 96101 ROVANIEMI 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                                    Valitusaika 
                                                                                                                            30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                                     Valitusaika                           
                                                                                                                                päivää 
 
 
 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                   Pykälät                Valitusaika 
                                                                                                                               päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitusviranomainen  
ja valitusaika 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 



  
    

      Liitetään pöytäkirjaan
  

 
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valtakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja 
postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirja on jätettävä 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                     Pykälät 
 
 
 
 
 

Lisätietoja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
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1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ JA TOIMINTA-AJATUS 
 

Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edun-
valvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -
hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunta.  
 
Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen 
kunnat. Posion kunta harkitsee liittymistä kuntayhtymään. 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa. Tärkein 
tehtävä on Itä-Lapin alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävänä on alueen 
yhteisen kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö. 
 
Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linja-
usten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta 
suuntaavissa työryhmissä. 
 
Itä-Lapin kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa yhtymähallitus. Yhtymähallitus koostuu jäsenkuntien 
kuntajohtajista ja nimetyistä luottamushenkilöistä. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä vuotta. Yh-
tymähallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa käsittelemään alueen edunvalvontaa ja kehittämistoimen-
piteitä. 
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2. ITÄ-LAPIN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
 

Itä-Lapissa on merkittäviä kasvavia elinkeinoaloja ja vahvuuksia. Metsätalous työllistää jo nyt merkittä-
västi, metsät kasvavat lisääntyvällä vauhdilla ja suuret hankkeet lisäävät kysyntää merkittävästi. Kemi-
järvelle suunnitellun biojalostamon työllistävä vaikutus on erittäin suuri ja se tulee vilkastuttamaan 
isosti koko Lapin aluetaloutta. Investoinnin valmistuessa syntyy lähes 200 suoraa työpaikkaa ja metsä-
teollisuuden tuotanto kasvaa Lapissa reilut 18 %. Välillisesti syntyy reilut 1000 työpaikkaa. Rakentami-
sen aikana investointi työllistää enimmillään lähes 3000 henkilöä. 
 
Itä-Lapissa on menossa arvomurros maaseudun puolesta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että myös 
Itä-Lapissa kunnissa on runsaasti paluumuuttajia. Maaseudun arvo eri tavoin on tulossa yhä tärkeäm-
mäksi. Itä-Lapissa on aktiivitiloja/viljelijöitä 255 ja ne työllistävät suoraan lähes 400 henkilöä. Maito-
määrät ovat kasvaneet viime vuosina roimasti (vuonna 2016 7,3 miljL, 2013 5,7 milj.L), vaikka tilamää-
rät vähenevät. Paikallista elintarvikkeiden jalostusta on lisättävä ja alan ammatillista koulutusta kehitet-
tävä. Alkutuotantoon tarvitaan lisää tuotteita ja kannattaa miettiä alkutuotannon ja matkailun yhdis-
tämisiä. Suositaan paikallisia tuotteita ja pysäytetään maaseudun pääomien pako. Tulevaisuudessa ky-
lissä voidaan toivottavasti hyödyntää myös oman kylän jätteet energiaksi.  Lapin alueen elintarvikekulu-
tus on yhteensä noin 400 miljoonaa, josta valtaosa on mahdollista tuottaa jatkossa omassa maakunnas-
sa. 
 
Myös luonnontuoteala on kasvussa. Itä-Lappi pitää tehdä tunnetuksi omista luonnontuotteistaan. 
Luonnontuotealan liiketoiminnalliset mahdollisuudet on tunnustettu, mutta niitä ei vielä laajassa mitta-
kaavassa ole onnistuttu muuttamaan liiketoiminnaksi. Lapissa luonto on tutkitusti  maailman puhtainta. 
Luonnontuotealan suurimmat mahdollisuudet sekä kehitys- ja laajenemissuunnat löytyvät matkailun 
sekä keruutuotteiden, kuten marja- ja yrttituotteiden ympäriltä. Lapissa on jo ennestään marjojen käy-
töstä luonnontuotealalla paljon kokemusta, marjojen ja yrttien jatkojalostusta ja markkinointia tulisi 
kuitenkin vielä kehittää. Matkailu- ja hyvinvointipalvelujen kytkeminen luonnontuotteisiin on tärkeim-
piä luonnontuotealan laajenemissuuntia Lapissa. Tärkeitä kehityssuuntia alalla ovat myös hyvinvointi-
tuotteiden valmistaminen ja luonnontuotteiden talteenotto luonnoista. 
 
Itä-Lapissa matkailu kasvaa ja kansainvälistyy vahvasti. Matkailutulo on nyt n. 60 M€ ja työllisyysvaiku-
tus n. 500 htv. Itä-Lappi kohteena on erityisesti perheiden, luontomatkailijoiden sekä metsästäjien suo-
siossa. Luonto ja siihen liittyvät matkapalvelut ovat kehittämisen keskiössä. Kansainvälinen matkailu 
kasvaa voimakkaasti ja myös Itä-Lappi on kiinalaisten kiinnostuksen kohteena. Venäläisten matkailijoi-
den määrä on heille edullisten kurssimuutosten vuoksi lisääntynyt. Kesämatkailun kehittämiseen kiinni-
tetään erityisesti huomiota. Saavutettavuuden ja matkaketjujen kehittäminen on haaste Itä-Lapissa. 
Seutukunnassa sijaitsee kolme matkailukeskusta: Pyhä, Suomu ja Salla. sekä kolme kansallispuistoa Ou-
lanka, Pyhä-Luosto ja UKK. Erämatkailun kannalta tärkeitä kohteita ovat Savukosken ja Sallan erämaiset 
alueet. 
Vesistö- ja kalastusmatkailun kehittäminen on yksi mahdollisuuksista. 

 
Erityisenä haasteena on valmistautuminen maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Kun-
tien painopisteenä tulee olemaan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen.  Itä-Lapin kunnat yhdessä 
Lapin liiton ja järjestöjen kanssa ovat perustaneet Hyvinvointityöryhmän. Hyvinvointityöryhmän tehtä-
vänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa sekä osallistaa kuntalaisia ja etenkin nuoria vai-
kuttamaan niihin liittyvissä asioissa. 
 
Digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään itälappilaisessa toimintaym-
päristössä.  Hallituksen kärkihankkeena digitalisaatio tarjoaa myös erilaisia rahoituskanavia toimenpi-
teiden toteuttamiseksi. 
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3. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TOIMINTA  
 

Itä-Lapin kuntayhtymä edistää ja vahvistaa alueensa toiminnan mahdollisuuksia ja elinkeinojen kehit-
tämistä sekä lisää kuntien yhteistoimintaa.  
 
Toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö. 
 
Kuntayhtymän yhtymähallitus kokoontuu tarvittaessa käsittelemään perussopimuksen ja toiminta-
suunnitelman mukaisia asioita. Sen jäseninä ovat jäsenkuntien valitsemat johtavat luottamushenkilöt ja 
kunnanjohtajat. Yhtymähallituksen jäsenten tehtävä on edistää yhtymähallituksen tekemien linjausten 
ja yhteistoiminta-aloitteiden etenemistä kuntien päätöksenteossa. Asioiden valmistelussa ja käsittelys-
sä on tukena kuntayhtymän johtoryhmän, toimialatiimien, hyvinvointityöryhmän ja luottamushenkilöi-
den sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden osaaminen.  
Toiminnassa hyödynnetään yhtymähallituksen ja jäsenkuntien osaamista ja verkostoja.  
 
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valvovat ulkoisesti hallinnon ja talouden toimintaa. Arviointiker-
tomuksessa tarkastuslautakunta arvioi yhtymähallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista. 
 

 
4. EDUNVALVONTA  

 
Kuntayhtymä toteuttaa tehokasta valtakunnallista ja alueellista edunvalvontaa yhteistyössä eri sidos-
ryhmien kanssa. Edunvalvonnan keinoja ovat osallistuminen työryhmien toimintaan, vierailujen ja ta-
paamisten järjestäminen ja muu yhteydenpito toimijoihin, erilaiset lausunnot ja kannanotot sekä me-
diavaikuttaminen. Lisäksi kuntayhtymä edistää sidosryhmiensä etuja sopivissa tilanteissa. Itä-Lapin kun-
tayhtymän kehittämispäällikkö toteuttaa toimia yhtymähallituksen päätöksellä. 
 
Edunvalvontatehtävät jaetaan kolmeen ryhmään: 

 
4.1. Vaikuttaminen laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun  

 Valtakunnalliseen ja maakunnalliseen suunnitteluun ja kehittämiseen vaikuttaminen  

 Kuntien palveluiden ja vaikutusvallan turvaaminen maakunta- ja sote-uudistuksessa 

 Kuntien valmistautuminen biojalostamon tuloon   

 Barentsin- ja arktisen alueen yhteistyön kehittäminen 

 Venäjä-yhteistyön kehittäminen  

 
4.2. Alueen elinvoimaisuuden edistäminen 

 Kemijärven biojalostamohankkeen edunvalvonta 

 Suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen kansallisesta ja alueellisesta suunnittelusta ja päätök-

sentekosta vastaaviin tahoihin 

 Metsä-, kaivos-, matkailu-, luonnontuote-alojen edunvalvonta  

 Elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen 
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 Työllisyyden hoidon edistäminen  

 Kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeämien edustajien osallistuminen työryhmien työskente-

lyyn  

 Yhteistyö House of Laplandin (HOL) kanssa  

 

 Vaikuttaminen lainsäädäntötyöhön mm. valtionosuusjärjestelmän ja yhteisöveron metsäerän-

jako-osuuden uudistamiseen sekä alueen elinkeinoihin vaikuttaviin verolainsäädännöllisiin rat-

kaisuihin n  

 

 Toisen asteen koulutuksen turvaaminen alueella  

- Toisen asteen koulutusyhteistyötä koulutuskuntayhtymän (REDU) kanssa on tiivistettävä. 

Koulutuksen järjestäminen tulee vastata alueen elinkeinoelämän tarpeita ja jatkojalos-

tuksen kehittämistä. 

 Yhteistyö yliopistojen kanssa  

- Yhteistyötä mm. Lapin ja Helsingin yliopiston (Värriön tutkimusasema) ja ammattikor-

keakoulun kanssa edistetään hankkeissa ja muissa mahdollisissa toimenpiteissä.  Itä-

Lappia koskeva tai sitä sivuava tutkimus tukee alueen kehittämistä. Tutkimustuloksilla  

edistetään alueen elinkeinoelämää (esim. puhdas ilma). 

 Yhteydenpito Euroopan Unioniin (Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto)  

 Muut edunvalvontatehtävät  

 
4.3. Saavutettavuutta parantava edunvalvonta 

 Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen: 100 megan laajakaista kaikille –hanke   

- Huomioidaan mahdollisuudet edistää etätyöskentelyä matkailu- ja kuntakeskuksissa. 

 Rautatie- ja lentoasemien liityntäliikenteen edistäminen ja kehittäminen 

 Kemijärven henkilöjunaliikenteen kehittäminen ja yöjunavuoron säilyttäminen 

 Kantatie 82:n tieluokituksen nostaminen valtatieksi ja tien peruskorjaus  

 Tieverkon peruskorjaus ja siihen osoitetun rahoituksen saaminen alueelle  

- Tieverkoston peruskorjaus kattaa alempaan tieverkostoon tehtävät parannukset ja silta-
työt, jotka edistävät alueen elinkeinojen toimintaedellytyksiä.  

 Perämereltä Sallan raja-asemalle kulkevan reitin liittäminen TEN-T –ydinverkkoon 

 Salla-Kantalahti -radan edistäminen 

 Rovaniemi-Kirkkoniemi ratavaihtoehdon edistäminen Kemijärven ja Pelkosenniemen kautta 

 Elintarviketarkastuspisteen saaminen Sallan rajanylityspaikan yhteyteen 

 72 tunnin viisumivapauden edistäminen Itä-Lapin ja Venäjän lähialueiden välillä 

 Pienlentokenttien käytön edistäminen 
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 Suurhankkeiden mukanaan tuoman perusinfran kehittäminen ja parantaminen 

 
 

5. ALUEELLINEN KEHITTÄMISTYÖ  
 

Alueellista kehittämistä toteutetaan hanketoiminnalla sekä kuntien välisellä yhteistyöllä seudullisella ja 
maakunnallisella tasolla. Kuntayhtymä johtaa toimialatiimien työskentelyä.  
 
Kuntayhtymällä on eri toimialatiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti: elinkeino-, sote-, 
tekninen- ja sivistystiimi sekä hyvinvointityöryhmä. Elinkeinotiimin tehtävänä on edistää Itä-Lapin alu-
een toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää ja kehittää alueen elinkeinoelämää sekä ideoida ja saada ai-
kaan koko aluetta palvelevia kehittämis-, investointi- ja yritysryhmähankkeita. Hyvinvointityöryhmän 
tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa sekä osallistaa kuntalaisia ja etenkin nuo-
ria vaikuttamaan niihin liittyvissä asioissa. Hyvinvointityöryhmään kuuluvat myös Posion kunnan, Lapin 
liiton edustajat ja järjestöjen edustajat. Sote-, tekninen- ja sivistystiimi käsittelevät oman toimialansa 
yhteistyöhön liittyviä asioita.  
 
Kuntayhtymä toteuttaa yhtymähallituksen linjauksia ja kuntien päätöksiä kehittämistoimien ja hankkei-
den suunnittelijana, rahoituksen hakijana, hankkeiden hallinnoijana sekä hankeyhteistyökumppanina.  

 
 

5.1. Kuntayhtymän hankkeet  

 

 Yhteisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus  

- Kuntayhtymä valmistelee ja toteuttaa jäsenkunnista ja toimijoilta saapuvia hankealoittei-
ta ja osallistuu niiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimii hankkeiden hallinnoija-
na.  Hallinnoijana voi toimia myös yksittäinen kunta. Elinkeinotiimissä käsitellään ja 
suunnitellaan hankeideoita ja hankkeita. Elinkeinotiimissä myös käsitellään hankkeiden 
valmistelurahoituksen ja omarahoitusosuuksien jakosuhteet sekä perustelut ja niistä 
tehdään esitys yhtymähallitukselle. 

 
 
 

 Hanketoiminta  

- Taulukossa kuvataan käynnissä ja suunnitteilla olevia sekä muita hankkeita, joilla on kos-
ketuspintaa Itä-Lapin kuntiin. Tarkasteltavina ovat olleet taustaorganisaatio, hankeaika ja 
tärkeimmät tavoitteet. Lisäksi on ilmoitettu hankkeen kokonaiskustannukset ja tiedossa 
oleva jäsenkuntien kuntaosuus. 

   

HANKE TAUSTA-
ORGANISAATIO 

KESTO TAVOITTEET RAHOITTA-
JA/ KUS-
TANNUS 

KUNTA- 
OSUUDET 
 

KÄYNNISSÄ  
OLEVAT JA ALKA-
VAT 

     

ILLKKA – Itä-Lapin 
luonnonkivi- ja 
kiviainesprojekti 

Itä-Lapin kuntayh-
tymän ja GTK:n 
yhteisprojekti 

2/2015-
1/2018 

Hyödynnettävien luonnonkivi-
esiintymien ja laadukkaiden 
kalliokiviainesesiintymien löy-

Lapin liitto 
450271 € 

45027 € 
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(A70177) 
 
 

täminen ja niistä tiedottaminen 
alan yrittäjille 

Itä-Lapin kulttuu-
rimatkailuhanke 

Itä-Lapin kuntayh-
tymä  

1/2018- 
2/2019 

Jälleenrakennusajan historian 
tallentaminen ja sotahistorian 
kohteiden tuotteistaminen 
matkailu/palvelutuotteiksi 

Leader 
80000 € 
(Leader 90% 
+ 10% yksi-
tyinen) 

- 

      

 
SUUNNITELLUT 

     

Valmisteluhanke 
biojalostamon 
tuloon 

Itä-Lapin kuntayh-
tymä (hallinnoija) 
ELY 
Lapin liitto 
Yritykset 

1/2018-
12/2020 

Kartotetaan olemassa olevat 
palvelut julkisella ja yksityisellä 
puolella ja palveluntarve raken-
tamisen ja toiminnan aikana. 
Porttaalin teko 

600000 € maks. 
120 000 € 

(ACCE) Arctic Con-
nections and Circu-
lar Economy in 
Large Scale Bio 
Industry- Kolarctic 
CBC-hanke 

Itä-Lapin kuntayh-
tymä (hallinnoija), 
Kemin Digipolis Oy, 
Lapin ELY, Lapin 
AMK,Boreal Bioref, 
Keitele Timber 
Kantalahden piiri 
hallinto, InfoCen-
terMurmanshelf, 
Arkangelin Arktinen 
Valtion YO (NArFU)  
CAMCE 

2018-
2021 

Hankkeessa mukana olevien 
sekä kalotin muiden tuotannol-
listen yritysten tavarakuljetus-
ten logististen yhteyksien pa-
rantaminen Kaukoitään 
 
 

Kolarctic ENI 
-ohjelma 
 
1,9 M€ 

84 036€ 

(BAR) Beyond the 
Arctic Roads Ko-
larctic CBC-hanke 

Itä - Lapin kuntayh-
tymä, Posio, Met-
sähallitus, Aurora 
Power Train, Rova-
niemen Kehitys  
Venäjän ja Ruotsin 
partnerit 

2018-
2021 

Parantaa arktisen alueen ja 
raja-alueiden ihmisten ja tava-
roiden liikkuvuutta kestävällä 
maastoliikenteellä. Luoda uusia 
liiketoiminnan mahdollisuuksia 
moottorikelkkailulle ja vähentää 
sen negatiivisia 

Kolarctic ENI 
-ohjelma 
 
2,1 M€ 

100 000€ 

Itte se pitää Itä - Lapin kuntayh-
tymä 

? Lisää osaavia asukkaita ja uusia 
yrityksiä Itä-Lappiin. Osta pai-
kallista, osta Itä-Lapista 

? ? 

Luonnontuote-
hankkeen jatko 
“Luksusta Lapin 
luonnosta” 

Rovaniemen 
kky/LAO ja Itä-
Lapin kuntayhtymä 
 

2018-
2020 
 
 

Hankkeella vahvistetaan yritys-
ten innovaatiotoimintaa tuo-
malla markkinoille uusia palve-
luja ja tuotteita liittyen hyvin-
vointituotteisiin. Hanke tähtää 
siihen, että luonnontuote-, 
hyvinvointi- ja matkailualan 
yritykset löytävät toisensa ja 
kehittävät sekä konkreettisia 
tuotteita että palvelutuottei-
taan paikallisuutta, terveelli-
syyttä ja ekologisuutta korosta-
en 

EAKR 
195000€ 

10000€ ? 

Värriön tutkimuk-
sen näkyvyys ja 
vaikuttavuus pai-

Itä - Lapin kuntayh-
tymä, Helsingin 
yliopisto (Värriön 

2018-
2020 

Hankkeen tavoitteena on lisätä 
tutkimusaseman ja paikallisen 
elinkeinoelämän yhteistyötä ja 

EAKR 
400000€ 

40000? 
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kallisesti, 
alueellisesti ja 
kansainvälisesti 

tutkimusasema), 
Metsähallitus, 
yritykset 

saada tutkimustulokset alueen 
elinkeinoelämän ja kansalaisten 
hyödynnettäviksi. Esimerkiksi 
matkailu voisi hyödyntää tutki-
mustuloksia, joiden mukaan 
ilma Itä-Lapissa on maailman 
puhtainta 

Digipalapelihanke Finnish Lapland 
Tourist Board ry, 
LME 

? Pääpaino tullee olemaan toimi-
vien matkaketjujen suunnitte-
lussa ja testaamisessa sekä 
digitaalisen osaamisen vahvis-
tamisessa 

? noin 
1200€/v/k
unta? 

MUIDEN HAL-
LINNOIMAT 

     

Arctic Business 
Concept (ABC) -
hanke 

Kemin Digipolis 
 

2015-
3/2018 

Teollisuudessa ja kaivannais-
toimialalla toimivien pk-
palveluyritysten kilpailukyvyn ja 
kasvun tukeminen, kestävän 
kehityksen edistäminen Lapin 
luonnonvarojen jalostamisessa, 
klusteriyhteistyön vahvistami-
nen 

Lapin liitto 
1,6 M€ 

29000 € 
 

Itä-Lapin kesämat-
kailu -hanke 
 
 

Sallan kunta 1/2017-
9/2018 

Selvitetään kansainvälisesti 
vetovoimaisimmat kesämatkai-
lutuotteet ja etsitään niille 
uudet kohdemarkkinat 

Lapin ELY-
keskus 
208600 € 

20110 € 
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5.2. Yhteistyö kunnallisissa palveluissa  

 Kuntien palveluiden ja vaikutusvallan optimointi maakunta- ja sote-uudistuksissa   

- Maakuntahallinnon uudistus tuo mukanaan muutoksia kuntien tehtäväkenttään. Palvelu-

jen toteuttaminen muutoksen jälkeen haastaa kunnat miettimään uusia ratkaisuja ja 

toimintamalleja. Näitä toimenpiteitä kuntien tulee suunnitella yhteistuumin ja hyödyn-

tää niissä jo toimivia ja hyviksi havaittuja malleja. 

 Kuntayhtymän edustaja osallistuu erilaiseen työryhmätyöskentelyyn tarvittaessa. Vuosina 

2018 – 2019 toimivia työryhmiä ovat: 

- Elinkeinojen edunvalvojien verkosto, Lapin liitto, Dina Solatie 
- Avoin hallinto virkamiesverkko, Dina Solatie 
- Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä ja Lapin saavutettavuuden kattohanke/ohry, Atte 

Rantanen, varalla Erkki Parkkinen 
- Helsingin yliopiston Itä-Lapin yhteistyöryhmä, Dina Solatie 
- Yritys Suomi verkosto, Dina Solatie 
- House of Lapland Oy hallitus, Erkki Parkkinen 
- House of Lapland Oy  Oy yhtiökokous, Antti Mulari 
- House of Lapland Oy, neuvottelukunta, Atte Rantanen 
- Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä, Dina Solatie 
- Maakuntauudistuksen Kiinteistöt ja toimitilat työryhmä, Markku Kankaanranta, Olli Aat-

sinki varalla 
 

 Kuntien välinen yhteistyö toimialatiimeissä 

- Toimialatiimit kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Työskentely lisää 

tiedonkulkua ja mielipiteiden sekä kokemusten vaihtoa. Tiimit suunnittelevat yhteisiä 

toimenpiteitä ja toteuttavat niitä. Alakohtaisissa tiimeissä on jäseninä kunkin alan asian-

tuntijoita. Elinkeinotiimin jäsenet osallistuvat elokuvakomission Film Friendly - valmen-

nukseen, jonka avulla pyritään saamaan kansainvälisiä elokuvatuotantoja alueelle.  

 

 Yhteistyö koulutusten järjestämisessä 

- Kuntayhtymä kartoittaa kuntien sisäiset koulutustarpeet ja yhdessä päätetään järjestet-
tävistä koulutuksista ja kustannusten jaosta. 
 
 

 Seutuseminaarit 

- Seutuseminaari järjestetään vuorovuosin puheenjohtajakunnassa. Vuonna 2018 seutu-
seminaari järjestetään Pelkosenniemellä. Seutuseminaarin ohjelma koostetaan aluetta 
koskettavista ajankohtaisista teemoista.  
 

 
6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA   

 
Itä-Lapin kuntien sijainti Venäjän naapurissa luo edellytykset tehdä yhteistyötä eri aloilla. Osalla kunnis-
ta on ystävyyskuntia Murmanskin alueella, Norjassa ja Ruotsissa. Kemijärven ystävyyskunnat ovat Kan-
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talahti Murmanskin alueella, Vadsö ja Vardö Norjassa, Sobetsu Japanissa sekä Yichun Kiinassa. Salla – 
Kovdor Murmanskin alueella, Arjeplog Ruotsissa ja Båtsfjord Norjassa. Savukoski - Jona Murmanskin 
alueella ja Övertorneå Ruotsissa. Pelkosenniemellä ei ole virallisia ystävyyskuntia. 
 
ENI-ohjelmakausi toteutetaan ajalla 2014–2020. Kuntayhtymä hakee kahteen hankkeeseen rahoitusta 
ENI-ohjelmasta (ACCE- ja BAR-hanke). Kuntayhtymä voi toimia partnerina myös muissa kansainvälisissä 
ENI-hankkeissa. 
 
Itä-Lapin kuntayhtymä jäsenkuntineen allekirjoitti vuonna 2010 ystävyyssopimuksen Kiinassa Anhuin 
maakunnassa sijaitsevan Suixin alueen kanssa. Samalla alueella sijaitsevan Huangshan piirin kanssa al-
lekirjoitettiin sopimus elinkeinoyhteistyöstä. Vuonna 2012 Anhuin maakunnassa sijaitsevan Huainan 
kaupungin kanssa allekirjoitettiin ystävyyssopimus. Molemmilta alueilta on tehty tutustumismatkoja, 
joiden aikana on perehdytty alueiden matkailuun, elinkeinoihin ja kulttuuriin.  
 
Toukokuussa 2018 järjestetään Kantalahdessa lähialueyhteistyöpäivät. Vuonna 2018 on suunnitteilla 
kaksi edunvalvontamatkaa Venäjälle ja yksi Kiinaan. 
 
 
 
7. SISÄISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  

 

Itä-Lapin kuntayhtymä kehittää edunvalvontaa ammattimaisempaan suuntaan. Järjestetään avainhen-
kilöille koulutusta vaikuttavasta edunvalvonnasta hyödyntäen mm. House of Laplandia. 
 

 

 

8. VIESTINTÄ   
 

Viestinnän keskeisenä tavoitteena ja tehtävänä on tiedottaa kuntayhtymän toiminnasta ja tuloksista 
niin sisäisesti kuin ulkoisesti sekä tuoda esiin alueen edunvalvontaa. Pääasiallisia viestinnän kanavia 
ovat sähköposti, puhelin, oma internet-sivu, sähköinen uutiskirje, paikallis- ja maakuntalehdet sekä La-
pin radio.  
 
Sisäiseen viestintään kuuluvat kuntajohtajat, yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän henkilöstö. 
Ulkoisen viestinnän kohteina ovat kunnat, maa- ja seutukunnan poliittiset päättäjät, kuntalaiset, rahoit-
tajat sekä laajemmin koko maakunta ja valtakunnan päättäjät. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään 
myös HOL:ia välineenä viestiä Itä-Lapista positiivisia uutisia maailmalle. 
 
Vastuuhenkilöinä ovat kuntayhtymän kehittämispäällikkö sekä toimistosihteeri. Hankkeissa viestinnästä 
vastaa projektipäällikkö. 
 
 
9. HENKILÖSTÖ 

 
Kuntayhtymän palveluksessa vakituisissa virka- ja työsuhteissa ovat kehittämispäällikkö ja toimistosih-
teeri. Lisäksi hankkeissa on palkattuna tarvittava määrä henkilöstöä.  Hankehenkilöstön määrä vaihte-
lee vuosittain. Vuosina 2011 - 2017 henkilöstömäärä on vaihdellut 2 - 10 henkilöön.  
 
Henkilöstön osaamista kehitetään. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin ja seminaareihin.  Ke-
hittämispäällikkö opiskelee Lapin avoimessa yliopistossa johtamis- ja hallintotieteitä. 
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10. TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALOUSARVIO

ESITYS 2018

SUUNNITELMA 

2019

SUUNNITELMA 

2020

HALLINTO

Toimintatuotot 253640 263400 270000

Toimintakulut 253640 263400 270000

Toimintakate 0 0 0

KEHITTÄMISTOIMINTA

Toimintatuotot 480420 808400 800000

Toimintakulut 480420 808400 800000

Toimintakate

YHTEENSÄ

Toimintatuotot 734060 1071800 1070000

Toimintakulut 734060 1071800 1070000

TOIMINTAKATE 0 0 0

245 621

-34 344

244 900

-40 300

-34 344 -40 300

273 319 316 600

307 663 356 900

62 042 112 000

0

62 043 112 000

  

211 277 204 600

TILINPÄÄTÖS 

2016

TALOUSARVIO 

2017 
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   ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN VUOSIKELLO 2018 
 

 

 Tammi-Maaliskuu  
- tilinpäätöksen valmistelu, toimintakertomus (toi-
misto) 
- kokoukset: yhtymähallitus (2) 
- toimialatiimien kokoukset 
- edunvalvontamatkan suunnittelu Helsinkiin 
- edunvalvonta 
- Kulttuurimatkailuhankkeen käynnistys 
- Valmisteluhankkeen käynnistys 
- hankevalmistelut 
 
 

Huhti-Kesäkuu 
- edunvalvontamatkojen valmistelu ja toteutus 
Helsinkiin 
- vierailujen suunnittelu  
- kokoukset: yhtymähallitus (2) 
- toimialatiimien kokoukset 
- tarkastuslautakunta 4-5/2018 
- edunvalvonta 
- yhteistyöneuvottelumatkat: Venäjä ja Kiina 
- ENI hankkeiden käynnistys? 
- hankevalmistelut 
 

Loka-Joulukuu 
- budjetti jäsenkuntiin 15.10. mennessä 
- talousarvion ja toiminnan esittely valtuustoissa 
(kp) 
- kokoukset: yhtymähallitus (2) 
- toimialatiimien kokoukset 
- seutuseminaari Pelkosenniemi 
- tarkastuslautakunta 11/2018 
- edunvalvonta 
- edunvalvontamatkat  
- hankevalmistelut 
  
 

 

Heinä-Syyskuu 
- budjetin ja toimintasuunnitelman  
valmistelu (9-10/2018) 
- kokoukset: yhtymähallitus (1) 
- toimialatiimien kokoukset 
- edunvalvonta 
- seutuseminaarin valmistelu 8-9/2018 
- hankevalmistelut 
- kesälomat  
 

 



TALOUSARVIOESITYS 2018

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

TA TA Muutos Muutos

V. 2017 V. 2018 ed. vuoteen %:na

TOIMINTATUOTOT

3001   Jäsenkuntien maksuosuudet 199600 207140 7540

3002    Muut myyntituotot 5000 46500 41500

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 204600 253640 49040 24,0 %

 

TOIMINTAKULUT  

 HENKILÖSTÖKULUT  

4000    Kuukausipalkat 99800 108540 8740

4010    Kokouspalkkiot ja vuosipalkkio 3800 6000 2200

4080    Sisäiset palkat projekteille -7750 -23400 -15650

4100    Kuel-maksut 16400 18200 1800

4105    Kuel eläkemenoperusteiset 3000 3100 100

4106    Kuel-varhemaksut 1300 1200 -100

4150    Sotu-maksut 2350 1750 -600

4160    Työttömyysvakuutusmaksut 1000 1100 100

4170    Tapaturmavakuutusmaksut 500 500 0

4180    Ryhmähenkivakuutus 100 100 0

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 120500 117090 -3410 -2,8 %

 

PALVELUJEN OSTOT  

4340   Tilintarkastuspalvelut 5000 7000 2000

4341   Palkanlaskentapalvelut 1200 1600 400

4342   Hallinto- ja tukipalvelut 14000 14000 0

4345   Pankkipalvelut 1400 1100 -300

4350   Painatukset  2300 500 -1800

4360   Postipalvelut 300 300 0

4365   Telepalvelumaksut 3200 3200 0

4366   ITC-palvelut 7000 7000 0

4370   Vakuutukset 1700 2000 300

4375   Ilmoitukset 500 600 100

4390   Asiantuntijapalvelut 7300 5000 -2300

4400   Koneiden ja laitteiden kunnossapito 400 800 400

4410   Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 6200 12300 6100

4420   Matkustus- ja kuljetuspalvelut 11850 15600 3750

4425   Neuvottelupalvelut 1500 2300 800

4430   Sosiaali- ja terveyspalvelut 1000 2000 1000

4440   Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1200 1000 -200

PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 66050 76300 10250 15,5 %

AINEET JA TARVIKKEET  

4500   Toimisto- ja koulutarvikkeet 1700 2200 500

4520   Elintarvikkeet 500 1100 600

4525   Kirjallisuus 100 200 100

4530   Sanoma-, ammatti- ja aikakausilehdet 400 400 0

4640   Kalusto 500 500 0

4652   Huomionosoitukset 800 800 0

4653   Virkistystoiminta 1000 2000 1000

4654   Edustus 1000 2200 1200

4655   Muu materiaali 200 200 0

4660   Sisäiset ostot 1300 1000 -300

AINEET JA TARVIKKEET YHTEENSÄ 7500 10600 3100 41,3 %
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AVUSTUKSET YHTEISÖILLE  

4740  Avustukset yhteisöille 32950 40500 7550

4755  Rahoitusosuudet projekteille 9000 0 -9000

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE YHTEENSÄ 41950 40500 -1450 -3,5 %

0

4800   Toimistovuokrat   4750 5000 250

4840    Koneiden ja laitteiden vuokrat 3000 3100 100

4860    Tilavuokrat 700 1100 400

4940    Muut kulut 200 200 0

MUUT KULUT YHTEENSÄ 8650 9400 750 8,7 %

 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 244650 253890 9240 3,8 %

 

TOIMINTAKATE -40050 -250

 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT  

6000    Korkotuotot -200 -200

6240    Maksuliikennetilien korot 300 300

6380    Muut rahoituskulut 150 150

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 250 250

 

VUOSIKATE -40300 0



KOKONAISTALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 (ALUSTAVA)

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO ACCE -HANKE KULTTUURIMATKAILU VALMISTELUHANKE BUDJETTI

1.1.-31.12.2018 1.4.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

   Jäsenkuntien maksuosuudet 207 140,00                           22 560,00            -                               40 000,00               269 700,00             

    Muut myyntituotot 46 500,00                              -                        -                               -                           46 500,00               

    Muut -                                          -                        10 964,00                   -                           10 964,00               

    EU-tuki kehittämisprojekteihin -                                          112 800,00          21 928,00                   80 000,00               214 728,00             

    Valtion avustukset -                                          90 240,00            21 928,00                   80 000,00               192 168,00             

   Yksityinen rahoitus -                                          5 482,00                     -                           

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 253 640,00                           225 600,00          54 820,00                  200 000,00            734 060,00            

TOIMINTAKULUT   

 Henkilöstökulut 117 090,00                           65 100,00            35 600,00                   97 400,00               315 190,00             

 

Palvelujen ostot 76 300,00                              145 600,00          16 640,00                   92 400,00               330 940,00             

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 600,00                              7 100,00              120,00                        1 400,00                 19 220,00               

Avustukset yhteisöille 40 500,00                              -                        -                               -                           40 500,00               

Muut toimintakulut 9 400,00                                7 800,00              2 460,00                     8 800,00                 28 460,00               

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 253 890,00                           225 600,00          54 820,00                  200 000,00            734 310,00            

Rahoitustuotot 250,00 -                                  250,00 -                   

VUOSIKATE -                                         -                          

HALLINTO= kuntayhtymän yleishallinto, hallitus, tarkastuslautakunta, toimistopalvelut, edunvalvonta ja työryhmät

ACCE -hanke = Arctic Connections and Circular Economy in Large Scale Bio Industry, rahoituslähde Kolarctic CBC 2014-2020 ohjelma

Kulttuurimatkailu = Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke, rahoituslähde Lapin ELY-keskus/Leader

Valmisteluhanke = Valmisteluhanke, jolla varaudutaan suurhankkeen (biojalostamo) tuloon, rahoituslähde Lapin ELY-keskus/toimintaympäristöhanketuet

KHARJU01
Konekirjoitusteksti
LIITE 3 / § 79
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