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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky  42 § Kokousilmoitus on lähetetty sähköpostitse 29.6.2017. Kokouskutsu ja kokousasiakir-

jat on lähetetty sähköpostitse 16.8.2017 yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille. 

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista vara-

jäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 

 Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 43 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Nampajärvi ja Lauri Ainasto. 
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YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOONPANO JA ESITTELYKIERROS  

 

Ky 44 § Yhtymähallituksen jäsenet ja toimihenkilöt esittäytyvät. 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat nimenneet edustajansa yhtymähallitukseen.  

 Esityslistan liitteenä 1 on yhtymähallituksen kokoonpano vuosille 2017-2021. 

 

Yhtymähallituksessa tasa-arvo pykälä toteutuu varsinaisten jäsenten osalta, mutta ei 

varajäsenten osalta. Käytännössä sekä Pelkosenniemen että Savukosken varajäsenistä 

toisen tulee olla naispuolinen. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnalle, 

että varajäsenten nimeämiset käsitellään valtuustossa uudelleen niin että ne täyttäisivät 

myös tasa-arvopykälän.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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TILANNEKATSAUS 

 

Ky 45 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  

 ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 24.5.2017. 

 Tilannekatsauksen lopuksi kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset  

kuulumiset. 

 

 Kehittämispäällikkö: 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vierailu 11.8. 

Europarlamentaarikko Hannu Takkulan vierailu 2.6. 

Lyhyet esittelyt käynnissä olevista kuntayhtymän hankkeista: ILKKA -hanke ja Luoli 

–hanke sekä Kemin Digipoliksen ABC -hankeesta. 

Rahoitusseminaari  järjestettiin Kemijärvellä 14.6. 

Posion edustajien tapaaminen Rovaniemellä 16.8. 

Veistosnäyttely Itä-Lapin kunnissa 31.8. saakka 

Kuntayhtymän Facebook –sivut: https://www.facebook.com/italappi/ 

Nettisivujen uudistus on loppusuoralla. 

Hyvinvointityöryhmän ensimmäinen kokous on 23.8 Kemijärvellä. 

ILLKKA –hankkeen maastoretki järjestetään 7.9., yhtymähallituksen jäsenet kutsutaan 

mukaan. 

Valtuutettujen yhteiskoulutus järjestetään 8.9. Sallassa.  

 

Toimistosihteeri: 

Itä-Lapin kuntayhtymän kokonaistalousarvion ja hallinnon 31.7.2017 toteutuman esit-

tely. Hallitukselle annettiin tiedoksi, että majoitus- ja ravintolapalveluiden sekä mat-

kustus- ja kuljetuspalveluiden määrärahat ovat hallinnon osalta lähes käytetty ja tule-

vat ylittymään tilinpäätösvaiheessa. 

 

Kuntajohtajat antoivat tilannekatsauksen kunnissa meneillään olevista asioista. 

 
 

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämispäällikön ja toimistosihteerin tilannekatsaukset  

kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä kuntajohtajien antamat tilannekatsaukset. 

 

https://www.facebook.com/italappi/
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ITÄ-LAPIN KUNTIEN STRATEGIATYÖ JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN 

 

Ky hallitus 24.5.2017/ 

 

Ky 35 § Liikkeenjohdon konsultti Urpo Laakkonen Wiltrain Oy:stä on lähettänyt esityksen  

(esityslistan liite nro 1) keskustelun pohjaksi mahdollisen Itä-Lapin kuntien yhteisen 

elinvoimastrategian työstämiselle. Esitys perustuu alustaviin ideointikeskusteluihin 

Kemijärven entisen kaupunginjohtajan Arto Ojalan, Lapin yliopiston tohtori Pikka-

Maaria Laineen sekä Wiltrainin konsultti Urpo Laakkosen välillä keväällä 2017. 

 

Yhtiö on kiinnostunut käynnistämään tarkemmat keskustelut Itä-Lapin kuntien 

elinvoimastrategian ja elinvoiman kehittämisestä. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee esityksestä ja päättää mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä. 

 

Päätös: Hallitus päätti, että kehittämispäällikkö selvittelee asiaa tarkemmin ja tuo asi-

an uuden hallituksen käsittelyyn. 

 

 

----------- 

 

 

Ky 46 § Kehittämispäällikkö on tiedustellut kuntien tarpeita strategiatyön ja elinvoi- 

man johtamiseen liittyen ja erityisesti esitetyn konsulttityön tarpeesta. Kuntien  

vastuksien mukaan konsulttityötä ei nähty ajankohtaiseksi.  

 

Esityslistan liitteenä nro 2 on Wiltran Oy:n Urpo Laakkosen esitys. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, ettei konsulttityötä Wiltrain Oy:ltä 

hankita. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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DIGIPALAPELI  -HANKE 

 

Ky 47 § Lapin matkailuelinkeinon liitosta Liisa Määttä on esitellyt hanke-ehdotusta kehittämispäälli- 

kölle ja esittänyt että Itä-Lapin kunnat osallistuisivat hankkeeseen. Hanke alkaa 1.8.2017 ja 
on 2 -vuotinen EAKR -hanke. Digipalapeli -hankkeen päätavoitteet ovat digitaalisen osaami-

sen monipuolistaminen ja saavutettavuuden parantaminen. Esityslistan liitteenä nro 3 on 
hanke-esittely. 
 
Elinkeinotiimi käsitteli asiaa kokouksessaan 20.6.2017  

 
”Hanke nähtiin Itä-Lapille tärkeänä, koska resurssit juuri näiden osa alueiden kehittämiseen 
ovat pienet. Hanke olisi hyvää jatkoa Kesämatkailun kehittämishankkeelle. Kesämatkailu-
hankkeen kautta yritykset ym. voitaisiin sitoa mukaan hankkeeseen. Itä-Lapille on erityisen 
tärkeä liityntäliikenne matkailukeskuksiin. Mikäli kaikki kunnat lähtevät mukaan on Itä-
Lappiin saatava hankkeen kautta jotain omaa, esim. matkapalveluketjupilotti. 
 
Jos Itä-Lapin kunnat lähtevät yhdessä mukaan, rahoitus voisi olla soviteltu esitetystä ja kulki-
si kuntayhtymän kautta. 
 
Hankkeeseen osallistumisesta esitetään LML:lle Itä-Lapin osuutena 4000 €/v eli yhteensä 
8.000 €. Mukana tässä olisi koko seutukunta; Posio pyydetään mukaan.  Rahoitusosuus jaet-
taisiin tasan kuntien kesken. Kehittämispäällikölle annetaan valtuudet neuvotella 10.000 € as-
ti. Rahoitukseen osallistuminen edellyttää pilottia. Rahoitukseen osallistumisesta on pyydet-
tävä päätökset mukaan lähteviltä kunnilta.” 

 

Kehittämispäällikkö on neuvotellut hankkeen maksuosuuksista. Maksuosuudet LML:n 

Digipalapeli -hankkeeseen olisivat 12 050 €/2 v eli 6 025 €/v. Jos kaikki Itä-Lapin 

kunnat osallistuisivat hankkeeseen (Kemijärvi, Salla, Posio, Savukoski ja Pelkosen-

niemi) hinta olisi 1205 €/kunta/v ja yhteensä 2410 €/kunta kaksi vuotta. 

 

Hankkeeseen osallistuttaisiin kuntayhtymän kautta ja se nimeää edustajan hankkeen 

ohjausryhmään. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää Kemijärven kaupungille, Sallan, Savukos- 

ken, Pelkosenniemen ja Posion kunnille osallistumista Digipalapeli- hankkeeseen yh-

teensä 2410 €/kunta. Hallitus nimeää edustajan ja varaedustajan hankkeen ohjausryh-

mään. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. Hallitus nimesi ohjausryhmän jäseneksi kehittämispäällikkö  

Dina Solatien ja varajäseneksi yritysasiamies Jari Polven. 
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SUOMI-VENÄJÄ SEURAN POHJOIS-SUOMEN PIIRIKOKOUS 

 

Ky 48 § Kemijärven kaupungille on tullut Suomi-Venäjä seuran Pohjois-Suomen piiristä  

ehdotus piirikokouksen järjestämisestä Kemijärvellä huhtikuussa 2018. Kaupunginhal-

litus on ehdottanut, että kuntayhtymä toimisi tilaisuuden isäntänä. 

 

Suomi-Venäjä seuran mukaan isäntäkaupungit ovat perinteisesti järjestäneet seminaa-

ri- ja piirikokousosallistujille iltavastaanoton lauantai-iltana seminaarin jälkeen. Li-

säksi ne ovat kustantaneet kokousviikonlopun venäläisten kutsuvieraiden (noin 12 hlö) 

kokouslounaat ja kahvit sekä varustaneet kokousväen (100-120 hlö) kokouskansioilla, 

joissa on ollut sisällä kaupungin esitteitä, kartta, lehtiö sekä kynä. Lisäksi isäntäkau-

punki on tuonut tervehdyksen sunnuntaiseen piirikokoukseen. 

  

Kokouksen ajankohta olisi mieluiten joko 14.-15.4.2018 tai 21.-22.4.2018. 

 

Arvioidut kustannukset esitetyistä järjestelyistä ovat 5000-7000 euroa. Kustannukset  

pitäisi varata vuoden 2018 talousarvioon. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee ja päättää osallistumisesta piirikoko- 

uksen mahdollisiin järjestelyihin.  

 

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä maksaa puolet piirikokouksen järjestely- 

kuluista ja Kemijärven kaupunki puolet. Määrärahat varataan vuoden 2018 talous- 

arvioon. Kemijärven kaupunki toimii tilaisuuden isäntänä ja vastaa pääosin järjeste-

lyistä. 
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MURMANSKIN BUSINESS VIIKOLLE OSALLISTUMINEN 

 

Ky 49 § Murmanskin talouskehitysministeriöstä on  ja Kuolan piirihallinnosta on tullut kutsu  

osallistua Murmanskin Business viikolle 13-17.11.2017. Erityisesti kutsutaan osallis-

tumaan keskusteluklubiin ” Kansinväliset käytännöt laadukkaan kaupunkiympäristön 

luomiseksi arktiselle alueelle: pienet kunnat - suuret mahdollisuudet.” Keskustelutilai-

suus pidetään 13.11. Keskustelutilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 5.9. mennessä. 

 

Alustavasti on keskusteltu että matka toteutettaisiin 12.11.-15.11.2017. Koko business 

viikon ohjelma on esityslistan liitteenä 4.  

 

Matkalla on tarkoitus järjestää myös hankeneuvottelut koskien valmistelussa olevia 

Kolarctic –hankkeita ( Moottorikelkka- ja Bio- ja kiertotaloushanke). 

 

Matkan alustava kustannusarvio (ky) 

 

Bussikuljetus   1780 € 

Majoitukset 3 hlöä (ky) 3 yötä 1300 € 

Lounaat 11 hlöä x 4 kpl     670 € 

Illallinen 11 hlöä x 3 kpl  1500 € 

Kokouskulut       150 € 

 

Yhteensä   5400 € 

 

Kustannusarvio ei sisällä kuntien edustajien majoituskuluja. Kunnat maksavat ni-

meämiensä edustajien majoitukset. Kustakin kunnasta matkalle voisi lähteä 1-2 henki-

löä. Majoituskustannukset ovat arviolta 420 €/henkilö. 

 

Kuntayhtymä on toteuttanut tänä vuonna jo yhden neuvottelumatkan Venäjälle. Budje-

tissa ei ole varoja toiseen matkaan. Mikäli matka järjestetään, se edellyttää lisätalous-

arvion esittämistä jäsenkunnille. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee Murmanskin Business viikoista, päät- 

tää osallistumisesta ja matkan kustannusten sisällyttämisestä vuoden 2017 lisätalous-

arvioon. Mikäli matka päätetään järjestää, kuntia pyydetään myös nimeämään 1-2 

edustajaa matkalle. 

 

Päätös: Hallitus päätti, että Murmanskin matka järjestetään 12-14.11.2017, matkalle  

osallistuvat kuntayhtymästä kehittämispäällikkö, puheenjohtaja ja tulkki. Kuntia pyy- 

detään nimeämään 1-2 henkilöä matkalle. 
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BRYSSELIN MATKA 

 

Ky 50 § Europarlamentaarikko Hannu Takkula vieraili Savukoskella kesäkuussa. Vierailun  

yhteydessä hän kutsui Itä-Lapin edustajia Brysseliin. Kutsu on 12 henkilölle.  Alusta-

vasti matkan ajankohdaksi on esitetty 11-13.10.2017. Takkulan toimistosta ei ole vielä 

vahvistettu ajankohtaa. 

 

Osa matkan kustannuksista maksetaan MEP:in toimiston kautta (lennot, majoitukset ja 

bussikuljetukset kentältä), mutta omavastuu kuitenkin jää maksettavaksi osallistujille. 

Ruokailu- ja kulkemisen kustannuksia voi olla paikan päällä maksettavana. Vierailun 

kustannuksista ei ole vielä saatu tarkempaa tietoa, mutta alustavasti on puhuttu, että 

maksettava omavastuu on n. 100-300 €/henkilö riippuen lentojen hinnoista. 

 

Brysseliin on alustavasti esitetty aluetta kiinnostaviksi asioiksi ja vierailun kohteiksi 

mm. EUn rahoitusohjelmat, aluekehitys, lähialueyhteistyö EU ja Venäjä, arktisuus, lo-

gistiikka TEN-T-verkko, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, komission yritys- ja 

elinkeino-osasto (metsävarojen käyttö, hiilinieluasia, kaivokset). 

  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee matkalla esille nostettavista asioista,  

vierailukohteista ja Posion edustajien osallistumisesta.  

 

Hallitus esittää, että matkan valmistelua jatketaan ja että kunnat nimeävät 2 edusta-

jaa/kunta Brysselin matkalle.  

 

Päätös: Hallitus päätti jatkaa matkan valmisteluja ja pyytää Itä-Lapin kuntia  

(Kemijärvi, Salla, Savukoski Pelkosenniemi ja Posio) nimeämään 2 edustajaa/kunta  

Brysselin matkalle. 
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EDUSTAJAN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN 

 

Ky 51 § ”Kuntiin on tullut pyyntö tehdä ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulau- 

takunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulau-

takunnan toimikausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2022. 

  

Ehdotuksessa pyydetään mainitsemaan: 

Jaoston numero ja sijaintipaikka 

Jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite 

Varajäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite 

  

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna kuntien lukumää-

rään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdo-

tuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydes-

tä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään.  

  

Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotuk-

seen pyydetään lähettämään Verohallinnolle 15.9.2017 mennessä mielellään sähkö-

postitse osoitteella verohallinto@vero.fi (aihekenttään: Jäsenten ehdottaminen vero-

tuksen oikaisulautakuntaan) tai postitse osoitteella Verohallinto, PL 325, 00052 VE-

RO.” 

 

Edustajasta on pyydetty ehdotuksia jäsenkunnilta sekä Posion kunnasta. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää Itä-Lapista verotuksen oikaisulautakunnan  

varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtaja Antti Mularia. Hallitus keskustelee ja päättää 

esitettävästä varajäsenestä. 

 

Päätös: Hallitus esittää verotuksen oikaisulautakunnan varsinaiseksi jäseneksi kunnan- 

johtaja Antti Mularia ja varajäseneksi kaupunginjohtaja Atte Rantasta.  
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MOOTTORIKELKKA ENI-HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELU 

 

Ky 52 § Moottorikelkka –hanke ei saanut rahoitusta ensimmäisellä Kolarctic 2014-2020 haku- 

kierroksella. Hanketta valmistellaan uudelleen ohjelman toiseen hakuun ja hankehal-

linnointi on ajateltu kuntayhtymälle. 

 
Hankkeen päätavoitteena on luoda uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia moottorikelkkailulle 
ja vähentää moottorikelkkailun negatiivisia vaikutuksia (onnettomuuksia ja ympäristövaiku-
tuksia) tilanteessa jossa kelkkojen käyttö lisääntyy Barentsin alueella.  

 
Hankkeen erikoistavoitteet: 
1. Identifioida Barentsin alueen moottorikelkkailun kysyntä kulkumuodon kehittämiseksi ja 

haitallisten vaikutusten vähentämiseksi  

2. Harmonisoida moottorikelkkaliikenteen säätelyä ja kehittää kelkkainfrastruktuuria kulku-

tavan turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.  

3. Organisoida tehokkaampi pelastuspalvelu moottorikelkkaonnettomuuksien uhreille har-

vaanasutuilla Arktisilla alueilla.  

4. Identifioida sähkökelkkojen käytön edellytykset ja tehdä esitykset vaadittavista ensiaske-

lista. 

Hankkeen hyötyjiä ovat paikalliset asukkaat, luontoelinkeinot, turismi ja turismiyrittäjät sekä 
Barentsin alueen ympäristö. 

 Hankkeen budjetti on n. 1,8 M€ ja kesto 30-36 kk (2018 alusta - 2020) 

Esityslistan liitteenä nro 5 on lyhyt hankekuvaus, jossa on myös lista hankkeeseen suunni-

telluista partneriehdokkaista. 

Hankehakemusta tekemään on otettu sama valmistelija, joka teki alkuperäisen hake-

muksen, Juha Hyvärinen Traficon Oy:stä. Hankevalmistelun kustannukset esitetään 

jaettavaksi hankkeeseen osallistuvien kuntien kesken. Jäsenkuntien lisäksi Posion 

kunta on halukas osallistumaan hankkeeseen. Hankevalmistelun kustannukset ovat 

8000 €. 

 

Kunnat ovat hyväksyneet hankevalmistelun käynnistyksen. Kuntien omarahoitusosuu-

det eivät nouse alkuperäisestä hakemuksesta.  

 

Kuntayhtymällä ei ole erillisiä hankevalmisteluvaroja. Vuoden 2017 budjetin yhtey-

dessä kuntia on pyydetty varaamaan hankkeiden omarahoitukseen yhteensä 17.600  

euroa. Koska uusia hankkeita ei ole saatu vielä käynnistettyä, kuntayhtymä pyytää että 

hankkeisiin varatut määrärahat voitaisiin saada hankevalmistelun kustannuksiin. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy hankehakemuksen valmistelun ja esittää  

jäsenkunnille ja Posion kunnalle, että ne varaisivat Moottorikelkkahankkeen valmiste- 

luun 1600 €/kunta.  

 

Päätös: Hyväksyttiin täsmennyksellä, että maksuosuus on 1600 eur edellyttäen että  

kaikki viisi kuntaa ovat mukana. 
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BIO- JA KIERTOTALOUS ENI –HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELU 

 

Ky 53 § Kuntayhtymässä valmistellaan hankehakemusta Kolarctic 2014-2020 toiseen hanke- 

hakuun, joka päättyy 29.9. Hankkeen keskiössä on bio- ja kiertotalous. Päätavoitteena 

on hankkeessa mukana olevien ja muiden kalotin alueen tuotannollisten yritysten tava-

rakuljetusten logististen yhteyksien parantaminen Kauko-Itään, kuljetusten tehostami-

nen ja nopeuttaminen sekä Kemijärvi-Kantalahti –rautatieyhteyden suunnittelu ja ra-

kentamisen rahoituksen varmistaminen osaksi toimivaa kuljetusyhteyttä Silkkitien 

kautta Kiinaan ja muihin Aasian maihin. 

 

Hankkeen erikoistavoitteita ovat: 

1. Tarvittavan suunnittelu- ja investointirahoituksen varmistaminen yhdessä alu-

een yritysten, rahoittajien sekä alueen valtioiden kanssa 

2. Selvitys rautatieyhteyden saamiseksi Kemijärvi-Kantalahti –välille 

3. Selvitys raaka-ainehankinnasta Itä-Lapista ja mahdollisesti Venäjältä  

4. Selvitys teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä alueella 

5. Tavaraliikennemallin päivittäminen ja sen hyödyntäminen Suomen ja Venäjän 

välisissä tavarankuljetuksissa 

Hankkeen hyötyjiä ovat alueen yritykset ja elinkeinot, paikalliset asukkaat, koulutus- 

ja tutkimusorganisaatiot ja Barentsin alueen ympäristö. 

Hankkeen budjetti on 1.9 M€ ja kesto 36 kk (alku 2018 - loppu 2020).  
 

Esityslistan liitteenä nro 6 on lyhyt hankekuvaus, jossa on myös lista hankkeeseen suunni-

telluista partneriehdokkaista. 

 

Hankevalmisteluun on palkattu hankesuunnittelija 2 kuukaudeksi.  Hankevalmistelun 

kustannukset ovat n. 8.000 €.  Jäsenkunnat ovat hyväksyneet hankevalmistelun käyn-

nistyksen. Kuntien omarahoitusosuudet eivät nouse alkuperäisestä hakemuksesta 

(BDC-hanke). Kuntayhtymällä ei ole erillisiä hankevalmisteluvaroja. Vuoden 2017 

budjetin yhteydessä kuntia on pyydetty varaamaan hankkeiden omarahoitukseen yh-

teensä 17.600 euroa. Koska uusia hankkeita ei ole saatu vielä käynnistettyä, kuntayh-

tymä pyytää että hankkeisiin varatut määrärahat voitaisiin saada hankevalmistelun 

kustannuksiin. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy hankehakemuksen valmistelun ja esittää  

jäsenkunnille, että ne hankevalmisteluun 2000 €/kunta. 

 

Päätös: Hallitus hyväksyy hankevalmistelun ja esittää Itä-Lapin kunnille (Kemijärvi, 

Salla, Savukoski, Pelkosenniemi ja Posio), että ne varaisivat hankevalmisteluun 1600 

eur/kunta. 
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ALOITE METSÄSTUSLAIN MUUTTAMISEKSI SEKÄ METSÄKANALINTUJEN LU-

PAMYYNNIN JOUSTAVOITTAMISEKSI 

 

Ky 54 § Savukosken kunta on tehnyt aloitteen metsästyslain muuttamiseksi sekä metsäkana- 

lintujen lupamyynnin joustavoittamiseksi.  

 

Esityslistan liitteenä 7 ja 8 ovat Savukosken kunnan asioista tekemät aloitteet.  

 

Koska asia koskettaa kaikkia Itä-Lapin kuntia, asiasta voisi tehdä kuntayhtymän ni-

missä yhteisen aloitteen asian vauhdittamiseksi.   

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että kehittämispäällikkö valmistelee  

kuntayhtymän nimissä koko aluetta koskevan lausunnon. 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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SEUTUSEMINAARI 26-27.10.2017 

 

Ky 55 § Itä-Lapin kuntayhtymä järjestää perinteisen seutuseminaarin 26-27.10.2017.  

Vuorotteluperiaatteen mukaan seminaari järjestetään tällä kertaa Sallan Poropuistossa. 

Seminaariin kutsutaan kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehiä.  

 

Tilaisuuden pääpuhuja 26.10. on Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.  

Seutuseminaarin 1. päivän ohjelman teemoina ovat Metsien moninaiskäyttö ja luon-

nonvarat (metsätalous, luontomatkailu, luonnontuotteet, porotalous, Sokli, Värriön 

tutkimusasema). 2. päivän ohjelmassa ovat Kuntien toimintaan liittyvät uudistukset 

(kunta-, maakunta, sote ja VO-uudistus). 

 

 Seutuseminaarin ohjelman ja alustajien varmistuttua kuntiin lähetetään kutsut ja  

ilmoittautumispyynnöt. Kaksipäiväisen seminaarin majoittumiset ovat Sallatunturissa 

ja illallinen Ravintola Kielassa. Majoitusvaihtoehtoina on joko hotelli- tai mökkima-

joitus.  

 

Seutuseminaarin järjestämiseen pyritään saamaan maakunnan kehittämisrahaa. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seutuseminaarin valmisteluti- 

lanteen. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

 

Ky 56 § a) Edunvalvontamatkan 16-17.5.2017 raportti, esityslistan liite nro 9. 

 b) Työvaliokunnan 31.5.2017 kokouksen pöytäkirja, esityslistan liite nro 10. 

 c) Elinvoimainen uusi kunta 15.6.2017 muistio, esityslistan liite nro 11. 

 d) Elinkeinotiimin 20.6.2017 kokouksen muistio, esityslistan liite nro 12. 

 e) Kirjelmä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille 11.8.2017,  

esityslistan liite nro 13. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Työjärjestyspuheenvuoro 

 

Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus ottaa lisälistalla esitetyn asian kokouksen käsi-

teltäväksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

VÄRRIÖN TUTUKIMUSASEMAN HANKE-EHDOTUS 

 

Ky  57 § Värriön tutkimusasema täytti 50 v. Helsingin yliopiston Itä-Lapin yhteistyöryhmän  

kokous pidettiin juhlan yhteydessä 17.8.2017. Värriön tutkimusasema on hakenut 

EAKR-rahoitusta Lapin liitolta liittyen tutkimuksen näkyvyyteen ja paikalliseen vai-

kuttavuuteen. Hankehakemus ja -suunnitelma vaatii kuitenkin vielä parantamista. Ko-

kouksessa maakuntajohtaja Mika Riipi ehdotti, että Itä-Lapin kuntayhtymä voisi ottaa 

hankkeen hallinnoijan roolin ja auttaa hankehakemuksen kirjoittamisessa.  

 

Hankkeen tavoitteena olisi lisätä tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yh-

teistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnet-

täviksi. Esimerkiksi matkailu voisi hyödyntää tutkimustuloksia, joiden mukaan ilma 

Itä-Lapissa on maailman puhtainta. Värriö tekee myös tutkimusta metsän ja ilmakehän 

vuorovaikutuksista, ilmakehän pienhiukkasten muodostumisesta, ilmasaasteiden kul-

keutumisesta, ilmastomuutoksesta ja sen vaikutuksista sekä kanalinnuista. 

 

Hankkeen kesto olisi 2 vuotta ja budjetti n. 400.000 €. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että kehittämispäällikkö alkaa valmistella 

hanketta yhteistyössä Värriön tutkimusaseman kanssa. 

 

Päätös: Hallitus päätti, että kehittämispäällikkö alkaa valmistella hanketta ja mahdol- 

lista esiselvityshanketta (Lump sum rahoituksella) yhteistyössä Värriön tutkimusase- 

man kanssa.  
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 58 § Jälleenrakennusaikahanke 

Kuntayhtymä jättää päivitetyn hakemuksen nk. Jälleenrakennusaika hankkees- 

ta, joka on jatkoa Itä-Lapin talvisota ja Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hankkeille. 

 

 Merkittiin, että Anita Ruokamo ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. 

 

Edunvalvonta-asioita 

Anita Ruokamo nosti kuntayhtymän edunvalvonta-asioina esille;  

- Toisen asteen koulutuksen kehittäminen,  

- Sote-uudistus ja ensihoidon palvelut 

- TE-toimiston palvelut 

 

Suomi-Venäjä yhteistyöpäivät v. 2018 

Kantalahden piirihallinto järjestää syys-lokakuussa 2018 Suomi-Venäjä yhteistyöpäi-

vät Kantalahdessa ja pyytää valitsemaan keskustelun aiheet 

Hallitus keskusteli yhteistyöpäiville valittavista keskusteluaiheista ja valitsi seuraavat 

aihealueet : 

 Aihealue 3. Yhteistyö koulutuksessa 

Aihealue 4. Raja alueen matkailukeskusten nykytilanne ja näkymät,  

Aihealue 5. Nuorisoyhteistyön tuki ja kehittäminen ja  

Aihealue 7. Sotahistoriaturismin kehittäminen. 

 

 Tulppio-Ainijärvi tien talvikunnossapito 

Itä-Lapin kuntayhtymä yhtyy Helsingin yliopiston ja Itä-Lapin yhteistyöryhmän  

lausuntoon, jossa otetaan kantaa Tulppio-Ainijärvi tien talvikunnossapidon lakkautta-

miseen. 

 

Metsähallituksen säännölliset tapaamiset 

Kuntayhtymä järjestää jatkossa vuosittain tapaamiset Metsähallituksen edustajien 

kanssa. 
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 58 §        Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Pelkosenniemi.  

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen Pelkosennie-

men Pyhätunturin Luontokeskus Naavassa 26.9.2017 klo 11 alkaen.  

  

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  59  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


