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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky  61 § Kokousilmoitus on lähetetty sähköpostitse 13.9.2017. Kokouskutsu ja kokousasiakir-

jat on lähetetty sähköpostitse 21.9.2017 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 62 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Kangas ja Suvi Nampajärvi. 
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Keskeytettiin varsinainen kokous HOL:in edustaja Sanna Tarssasen esityksen ajaksi. 

 

Erkki Parkkinen esteellisenä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Atte Rantanen valittiin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

 

HOUSE OF LAPLAND  

 

Ky 63 § House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen esittelee House of Laplandin La-

pin yhteismarkkinointia. Esityslistan liitteenä 1 on House of Laplandin esitys Lapin 

yhteismarkkinoinnista. 

 

Itä-Lapin kuntayhtymä on maksanut House of Lapland Oy:lle vuosina 2015–2017 ra-

hoitusosuutta Lapin elokuvakomissiolle 10 000 €/v ja House of Lapland, Uudet ava-

ukset -toimintalinjalle 20 950 €/v.  Sopimus päättyy vuoden 2017 lopussa. 

 

 House of Lapland tarjoaa nyt Elinvoimaohjelmakokonaisuuden seuraavaan hintaan 

vuosiksi 2018–2020 (hinta asukasluvun mukaan): 

 

Pelkosenniemi ja Savukoski  3000 €/v/kunta 

Salla ja Posio   5000 €/v./kunta 

Kemijärvi    12000 €/v 

 

Elokuvakomissio Film Friendly – ohjelma vuosina 2018–2020  2500€/v./kunta.  

 

 Elinvoimaohjelman tavoitteena on varmistaa, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa 

asuinpaikkana ja arktisena bisnesympäristönä. Ja että maakunnan tarjonta tavoittaa sii-

tä kiinnostuneet mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Ohjelmassa toteute-

taan asukas- ja sijoittumismarkkinointia, vaikuttajaviestintää sekä tarjotaan osaamista 

ja työkaluja erityisesti Kiinan markkinoilla toimimiseen. 

 

Film Friendly ohjelman tavoitteena on varmistaa Lapin vetovoima arktisena kuva-

usympäristönä. Ohjelmassa markkinoinaan Lappia kuvauslokaationa erityisesti ulko-

maisille mainos-, tv- ja elokuvatuotannoille. 

  

Rahoituksen valtiontukiarviointi 

  

Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava EU:n valtiontukea koskevien mää-

räysten ja säännösten noudattamisesta ja sen vuoksi selvitettävä mahdollisen valtion-

tuen olemassaoloa ja valtiontukisääntelyn soveltamisen edellytyksiä, sekä tarvittaessa 

ilmoitettava tuesta ennen sen täytäntöönpanoa EU:n komissiolle. 

  

Valtiontukisääntelyn mukaan kielletyksi julkiseksi tueksi ei katsota markkinasijoittaja-

periaatteen mukaista rahoitusta. Selvitettäessä markkinasijoittajaperiaatteen noudat-

tamista rahoituksen myöntävää tahoa verrataan hypoteettiseen yksityiseen sijoittajaan 

ja arvioidaan, tekisikö yksityinen, markkinaehtoisesti toimiva taho sijoituksen tai 

muun suorituksen samassa tilanteessa. Jos tekisi, ei kyseessä ole kielletty valtiontuki. 

House of Lapland Oy:n toimintaa rahoittavat kuntien ja kaupunkien lisäksi samanlai-
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silla ehdoilla myös yksityiset yritykset. Kunnan myöntämä rahoitus on näin ollen 

markkinasijoittajaperiaatteen mukaista, eikä siten kiellettyä valtiontukea.  

  

Lisäksi kielletyllä valtiontuella tulisi olla vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kaup-

paan. Tähän liittyy kauppavaikutuskriteerin ja kilpailukriteerin täyttyminen. House of 

Lapland Oy:n toiminta on pitkälti alueellista, eikä sen toiminta vaikuta jäsenvaltioi-

den väliseen kauppaan.  

  

Edellä esitetyn perusteella EU:n valtiontukisäännöt ja menettelytavat eivät koske ra-

hoituksen myöntämistä House of Lapland Oy:lle eikä rahoituksesta tarvitse tehdä il-

moitusta EU:n komissiolle. 

  

 

Kehittämispäällikön esitys: Yhtymähallitus päättää, että House of Laplandin Elinvoi-

ma- ja Film Friendly - ohjelmiin vuosina 2018 – 2020 osallistutaan Itä-Lapin kuntayh-

tymän kautta. Kunnilta laskutetaan hallinnon budjetista erillisenä esittelyssä mainitut 

osuudet.  Budjetissa määräraha 40.500 €/v näkyy kohdassa Avustukset yhteisöille ja 

tulopuolella kohdassa Muut myyntituotot. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pertti Severinkangas saapui kokoukseen klo 13.24. 

 

Annika Kostamo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo13.42. 

 

 

 

TILANNEKATSAUS 

 

Ky 64 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisis- 

ta asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 22.8.2017. Tilannekatsauksen lopuksi  

kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset kuulumiset. 

 

 Kehittämispäällikkö, Dina Solatie 

- Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke on rahoittajan käsittelyssä  

- Itä-Lapin seutuseminaarin 26-27.10.2017 valmistelutilanne 

- Kuntayhtymä oli mukana 20.9.2017 Pyhätunturilla järjestetyssä rahoittajille suun-

natussa iltatilaisuudessa. 

- Lappi-Sopimus 2018-2021 on lausuntokierroksella. Lausunto 20.10. mennessä. 

Käsitellään seuraavassa hallituksessa.  

- Kirjelmä ministeri Mattilalle kehittämistuen saamiseksi seudullisen yhteistyön ja 

osaamisen kehittämiseen palvelu- sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseksi. 

- Kuntayhtymän uudet nettisivut on avattu. 

- Toimintasuunnitelma on tekeillä 

- Tapaaminen Esko Lotvosen kanssa 14.9. 

- Värriön yhteistyöhanke valmisteilla 

- Biojalostamon mahdollisuudet alueelle - Suurhanketyöpaja 3.10. Kemijärvellä 

- Kehittämispäällikkö aloittaa Lapin avoimessa yliopistossa Organisaatioiden ja työ-

yhteisöjen johtamisen opinnot (sovittu kehitys- ja arviointikeskustelussa) 

-  Brysselin matka todennäköisesti 20.11. alkavalla viikolla 

 

Kemijärvi, Atte Rantanen 

- Biojalostamoasia etenee ja on hyvin todennäköistä että päätös rahoituksesta saa-

daan tämän vuoden puolella. Suurhanketyöpaja 3.10. järjestetään Kemijärvellä. 

- Kaupunki on hankkinut maata Patokankaalta, alueen yleiskaava hyväksytty 

- Puuhotellihanke meneillään, josta on infotilaisuus 27.9. Hotelli tulisi uimarannan 

ja leirintäalueen väliin Hietaniemeen. Kustannusarvio on n. 14 milj.€. 

- Kemijärvellä on järjestetty viestintäkoulutus. 

 

Savukoski, Antti Mulari 

- Taloushallinnon puolelle tarvitaan kirjanpitäjä. 

- Savukoski-Pelkosenniemi ja Sodankylä ovat pitäneet palaverin työterveyshuollon 

järjestämisestä. Muut kunnat Kemijärvi ja Salla ovat jo ulkoistaneet. 

- Savukoskella Dynasty koulutus. Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön. 

- Uutta paloasemaa rakennetaan. 

 

Pelkosenniemi, Pertti Severinkangas 

- Pyhällä 8 milj.€:n investoinnit menossa 

- matkailu kasvaa ja majoituskapasiteettia tarvitaan lisää 

- biojalostamon tulo tukisi myös matkailun kehittämistä 
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Salla, Erkki Parkkinen 

- Sallassa matkailun kasvu on 33%, majoituspaikkoja tarvitaan 

- juuri valmistuneet Villas huoneistot  

- Salla Invest in Lapland –hankkeessa 

- AA Sakatti Mining Angloamerican on tehnyt Sallaan varauksen, varaus myötäilee 

ratalinjausta Sallasta rajalle asti, sisältää kriittisiä malmeja, edunvalvonta-asia 

Jäämeren rata linjauksessa 

 

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    7 

Hallitus        26.9.2017  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

DIGIPALAPELI  -HANKE 

 

Yhtymähallitus 22.8.2017 / 

 

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. 

 

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

 

Ky 65 § Savukosken kunnanhallitus on käsitellyt yhtymähallituksen esityksen digipalapeli- 

hankkeeseen osallistumisesta ja omarahoitusosuuden jakamisesta 4.9.2017  

kokouksessa (esityslistan liitteenä nro 2). Kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle 

ja palauttanut asian yhtymähallituksen käsittelyyn. Kuntayhtymää pyydetään noudat-

tamaan perussopimuksen mukaista kustannusten jakoa. 
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Ennen yhtymähallituksen käsittelyä elinkeinotiimi käsitteli asiaa kokouksessaan 

20.6.2017 ja esitti, että rahoitusosuus jaettaisiin tasan kuntien kesken. Hanke hyödyt-

tää jokaista kuntaa yhtä paljon ja matkaketjupilotin on tarkoitus ulottua jokaiseen kun-

taan. Yhdessä saimme kokonaissummaan alennuksen. Kemijärvi, Salla, Posio ja Pel-

kosenniemi ovat hyväksyneet kustannusten tasajaon, osa edellyttäen, että kaikki kun-

nat lähtevät hankkeeseen mukaan. 

 

Jos hankkeeseen lähdetään mukaan yksittäisinä kuntina maksuosuudet perustuvat kun-

tien asukaslukuihin ja rekisteröityihin yöpymisiin seuraavasti: 

 
As.luku  Hanketu-

kimaksu/v  
Yhteensä  

<3000 1 000 €  2 000 €  

3000-5000  1500 €  3 000€  

5000-
10000  

3 000 €  6 000 €  

10000-
50000  

4 000 €  8 000 €  

>50000  10 000 €  20 000 €  

 
Alle 100 000 rekisteröidyn yöpymiset saavat 15 % alennuksen ja 100 000-400 000 rekis-

teröidyn yöpymisen kunnat saavat 10 % alennukset asukasmääräperustaiseen kustannuk-
seen. 

 

 Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus ei käsittele asiaa, koska Lapin matkai- 

luelinkeinojen liitosta on saatu tieto että hanke ei ole saanut rahoitusta. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 
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MOOTTORIKELKKA ENI-HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELU 

 

Yhtymähallitus 22.8.2017/ 

 

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

kaikki viisi kuntaa ovat mukana. 

 

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

 

Ky 66 § Savukosken kunnanhallitus on käsitellyt yhtymähallituksen esityksen Moottorikelkka- 

hankkeen valmisteluun osallistumisesta 4.9.2017 kokouksessa (esityslistan liite nro 

3). Kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle ja palauttanut asian yhtymähallituksen 

käsittelyyn. Kuntayhtymää pyydetään noudattamaan perussopimuksen mukaista kus-

tannusten jakoa. 

 

Hanke hyödyttää yhtä paljon jokaista kuntaa ja kyseessä on valmisteluun tarkoitettu 

raha. Perussopimuksessa ei ole mainintaa kustannusten jaosta hankevalmisteluissa tai 

hankkeiden kuntien omarahoitusosuuksista. Myös Posio osallistuu hankkeen valmis-

tuskustannuksiin. 

 

Hankkeen valmistelukustannuksen voidaan jakaa myös verokertymän mukaan seuraa-

vasti: 

 

%-osuus Maksu €

Kemijärvi                                         48,03 3842

Pelkosenniemi                                     5,60 448

Salla                                             20,77 1662

Savukoski                                         7,75 620

Posio                                             17,84 1428

yht. 100,00 8000  
 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee asiasta ja päättää valmistelukustan-

nusten jaosta uudelleen.  

 

Puheenjohtaja esitti, että tämän hankkeen valmistelukustannukset jaetaan kuten yhty-

mähallituksessa on päätetty.   

 

Jatkossa elinkeinotiimi käsittelee hankkeiden valmistelurahoituksen ja omarahoi-

tusosuuksien jakosuhteet ja perustelut ja tekee niistä esityksen hallitukselle.  

 

Muutoin annetaan erilliseen valmisteluun perussopimuksen muuttaminen §:n 18 osal-

ta. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys yksimielisesti. 

 

 

 Antti Mulari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.00. 
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BIO- JA KIERTOTALOUS ENI –HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELU 

 

Yhtymähallitus 22.8.2017/ 

 

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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Ky 67 § Savukosken kunnanhallitus on käsitellyt yhtymähallituksen esityksen Bio- ja kiertota- 

lous ENI-hankehakemuksen valmisteluun osallistumisesta 4.9.2017 kokouksessa (esi-

tyslistan liite nro 4). Kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle ja palauttanut asian 

yhtymähallituksen käsittelyyn. Kuntayhtymää pyydetään noudattamaan perussopimuk-

sen mukaista kustannusten jakoa. 

 

Kyseessä on valmisteluun tarkoitettu rahoitus. Perussopimuksessa ei ole mainintaa 

kustannusten jaosta hankevalmisteluissa tai hankkeiden kuntien omarahoitusosuuksis-

ta. Myös Posio osallistuu hankkeen valmistuskustannuksiin. 

 

Hankkeen valmistelukustannuksen voidaan jakaa myös verokertymän mukaan seuraa-

vasti: 

 

%-osuus Maksu €

Kemijärvi                                         48,03 3842

Pelkosenniemi                                     5,60 448

Salla                                             20,77 1662

Savukoski                                         7,75 620

Posio                                             17,84 1428

yht. 100,00 8000  
 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee asiasta ja päättää valmistelukustan-

nusten jaosta uudelleen.  

 

Puheenjohtaja esitti, että tämän hankkeen valmistelukustannukset jaetaan kuten yhty-

mähallituksessa on päätetty.   

 

Jatkossa elinkeinotiimi käsittelee hankkeiden valmistelurahoituksen ja omarahoi-

tusosuuksien jakosuhteet ja perustelut ja tekee niistä esityksen hallitukselle.  

 

Muutoin annetaan erilliseen valmisteluun perussopimuksen muuttaminen §:n 18 osal-

ta. 

 

 

 Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys yksimielisesti. 

 



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    13 

Hallitus        26.9.2017  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

ARCTIC CONNECTIONS AND CIRCULAR ECONOMY IN LARGE SCALE  

BIOINDUSTRY (ACCE -PROJECT) 

 

Ky 68 § Kolarctic CBC 2014-2020 hankehakuun on valmisteltu hankehakemusta vuoden 2015  

lopusta lähtien. Suunniteltu hanke ei saanut rahoitusta ensimmäisellä hakukierroksella. 

Kuntayhtymässä on valmisteltu uutta hankehakemusta Kolarctic 2014-2020 toiseen 

hankehakuun, joka päättyy 29.9. Hankkeen keskiössä on bio- ja kiertotalous. Pääta-

voitteena on hankkeessa mukana olevien sekä kalotin muiden tuotannollisten yritysten 

tavarakuljetusten logististen yhteyksien parantaminen Kaukoitään. 

 

Suomenkielinen lyhennelmä hankkeen esittelystä on esityslistan liitteenä nro 5 ja 

alustava budjetti jaetaan kokouksessa. Hankesuunnitelmaan ja budjettiin voi tulla 

vielä täsmennyksiä ennen hakuajan päättymistä. 

 

Hankkeen erikoistavoitteet ovat: 

WP1 Logististen yhteyksien parantaminen Kaukoitään 

WP2 Tavaraliikennemallin päivittäminen 

WP3 Toimenpiteet elintarvike- ja eläintarkastuspisteen saamiseksi Sallan rajalle 

WP4 Teollisuuden sivutuotteiden tunnistaminen 

WP5 Kiertotalouden koulutus- ja tki-toiminta: osaamisen kasvattaminen pienprojekti-

en avulla Arktisen teollisuuden tarpeisiin 

WP6 Kemijärven tulevaisuuden ekoteollisuuskyläkonseptin jatkokehittäminen 

WP7 Suomen ja Venäjän välisen metsätalousyhteistyön kehittäminen 

 

 Partnerit Suomesta   

Organisaatiot: Itä-Lapin kuntayhtymä (hallinnoija), Kemin Digipolis Oy, Lapin ELY, 

Lapin AMK  

 

Yritykset: Boreal Bioref Oy, Keitele Timber Oy 

 

Partnerit Venäjältä   

Kantalahden piiri hallinto, InfoCenterMurmanshelf, Murmansk, Arkangelin Arktinen 

Valtion Yliopisto (NArFU)  

 

Muut                 

China CAMC Engineering Co. Ltd, Kiina 

 

Budjetti ja kesto  

1.900.000 Euroa, 36 kk (maalis 2018 - helmi 2021) 

 

Itä-Lapin kuntayhtymän budjetin osuus on n. 1 milj.€. Tähän tarvitaan omarahoi-

tusosuutta enintään 100 000 euroa. Omarahoitus on tarkoitus kattaa kokonaan rahana. 

Vastapainoksi kullekin kunnalle budjetoidaan työpanosta hankkeen toimenpiteisiin, 

mitä kautta rahaa palautuu kuntaan. Työpanoksen laskuttaminen edellyttää tuntikirjan-

pitoa. 
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Jos hanke hyväksytään, pääpartneri ja Lapin liitto (JMA) käynnistävät sopimusneuvot-

telut ja allekirjoittavat hankesopimuksen alkuvuodesta 2018 ja hanke käynnistyy to-

dennäköisesti maalis-huhtikuussa 2018. 

 

Esitys kuntarahoitusosuuksista on alla.  

 

 

8 kk 12 kk 12 kk 4 kk

Maksuosuudet vuoden 2015 verotietojen mukaan kun Posio olisi mukana

%-osuus 2018 2019 2020 2021 Yht.

Kemijärvi                                         48,03 10673 16010 16010 5337 48030

Pelkosenniemi                                     5,60 1244 1867 1867 622 5600

Salla                                             20,77 4616 6923 6923 2308 20770

Savukoski                                         7,75 1722 2583 2583 861 7750

Posio                                             17,84 3964 5947 5947 1982 17840

100,0 22220 33330 33330 11110 100000  
 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille hankkeen hyväksymistä ja 

omarahoitusosuuden varaamista esitetyn mukaisesti sekä valtuuttaa kehittämispäälli-

kön jättämään hankehakemuksen rahoittajan käsittelyyn. 

 

Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus hyväksyy hankkeen ja esittää jäsenkun-

nille ja Posion kunnalle hankkeeseen osallistumista ja omarahoitusosuuden varaamista 

esitetyn mukaisesti sekä valtuuttaa kehittämispäällikön jättämään hankehakemuksen 

rahoittajan käsittelyyn. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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BEYOND THE ARCTIC ROADS (BAR -PROJECT) 

 

Ky 69 § Suunniteltu moottorikelkkahanke ei saanut rahoitusta ensimmäisellä hakukierroksella. 

Hanke siirrettiin kuntayhtymälle valmisteluun ja hallinnoitavaksi. Konsultti Juha Hy-

värinen (Traficon Oy) on valmistellut uutta hankehakemusta Kolarctic 2014-2020 toi-

seen hankehakuun, joka päättyy 29.9. Hankkeen päätavoitteena on parantaa arktisen 

alueen ja raja-alueiden ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta kestävällä maastoliikenteel-

lä. Luoda uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia moottorikelkkailulle ja vähentää sen 

negatiivisia vaikutuksia (onnettomuuksia ja ympäristövaikutuksia) tilanteessa jossa 

maastoliikenne lisääntyy Barentsin alueella.  

 

Suomenkielinen lyhennelmä hankkeen esittelystä on esityslistan liitteenä nro 6 ja 

budjetti liitteenä nro 7. Hankesuunnitelmaan ja budjettiin voi tulla vielä täsmennyk-

siä ennen hakuajan päättymistä. 

 

 

 Hankkeen erikoistavoitteet: 

1. Identifioida Barentsin alueen maastoliikenteen (tärkeä Arktisen alueen elinkeinoille) 

kysyntä sen kehittämiseksi ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi  

2. Harmonisoida moottorikelkkaliikenteen säätelyä ja kehittää sen infrastruktuuria tur-

vallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.  

3. Organisoida tehokkaampi pelastuspalvelu moottorikelkkaonnettomuuksien uhreille 

harvaanasutuilla Arktisilla alueilla  

4. Identifioida sähkökelkkojen käytön edellytykset ja tehdä esitykset tarvittavista ensias-

kelista. 

5. Tehdä yhteistyötä ja tarjota kansainvälinen ulottuvuus mm. Suomessa toteutettaville 

kansallisille moottorikelkkailun kehittämishankkeille (REILA ja MH:n MOKEMA-

hanke) 

 

Partneriehdokkaat, joiden kanssa käydään neuvottelut:  

Suomesta: Itä - Lapin kuntayhtymä (pääpartneri), Posion kunta, Metsähallinnon Luon-

topalvelut, Lapin AMK, Aurora Power Train OY (sähkökelkat), Paliskuntain yhdistys, 

AVI (pelastustoiminta), Rovaniemen Kehitys Oy 

Venäjältä: OOO AvtoDorConsulting (Arkangeli, Venäjä-koordinaattori), Kantalahden 

rajonin hallinto, Kantalahden nuorisourheilukoulu, Nenetsian autonomisen alueen hal-

linto, Zapolarnyin kunta Nenetsian autonomisen alueelta, Arkangelin alueen tiehallin-

to, Kirovskin ja Arkangelin pelastuspalvelut, Arkangelin alueen työsuojelukoulu, Lo-

vozeron kunta, Tienrakennusyhtiö Pitkäranta, Arkangelin Arktinen Valtion Yliopisto, 

Arktisten kuntien assosiaatio 

Ruotsista: Guide Natura Consulting (eco-turismi), Ruotsin poronhoitoassosiaatio, 

Ruotsin pohj. tielaitos. 

Norjasta: Finnmarkin kelkkareittien Internetsivuja hallinnoiva yritys, Norjan poron-

hoitajien assosiaatio, Bodon yliopisto, Norjan pohjoinen tielaitos, Maailman poronhoi-

tajien assosiaatio.    

 

 Hankkeen budjetti ja kesto: noin 2,1 M€, 2018 alusta - 2020 alkuun 
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Itä-Lapin kuntayhtymän budjetin osuus on n. 1 194600 €. Tähän tarvitaan omarahoi-

tusosuutta enintään 100 000 euroa. Omarahoitus on tarkoitus kattaa kokonaan rahana. 

Vastapainoksi kullekin kunnalle budjetoidaan työpanosta hankkeen toimenpiteisiin, 

mitä kautta rahaa palautuu kuntaan. Työpanoksen laskuttaminen edellyttää tuntikirjan-

pitoa. 

 

Jos hanke hyväksytään, pääpartneri ja Lapinliitto (JMA) käynnistävät sopimusneuvot-

telut ja allekirjoittavat hankesopimuksen alkuvuodesta 2018 ja hanke käynnistyy to-

dennäköisesti maalis-huhtikuussa 2018. 

 

Esitys kuntarahoitusosuuksista on alla. Posio on mukana hankkeessa. 

 

 

8 kk 12 kk 12 kk 4 kk

Maksuosuudet vuoden 2015 verotietojen mukaan kun Posio olisi mukana

%-osuus 2018 2019 2020 2021 Yht.

Kemijärvi                                         48,03 10673 16010 16010 5337 48030

Pelkosenniemi                                     5,60 1244 1867 1867 622 5600

Salla                                             20,77 4616 6923 6923 2308 20770

Savukoski                                         7,75 1722 2583 2583 861 7750

Posio                                             17,84 3964 5947 5947 1982 17840

100,0 22220 33330 33330 11110 100000  
 

 

Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus hyväksyy hankkeen ja esittää jäsenkun-

nille ja Posion kunnalle hankkeeseen osallistumista ja omarahoitusosuuden varaamista 

esitetyn mukaisesti sekä valtuuttaa kehittämispäällikön jättämään hankehakemuksen 

rahoittajan käsittelyyn. 

  

 Päätös: Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION VALMISTELU 2018  

 

Ky 70 § Kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion valmistelu on meneillään. Talousarvioon  

vaikuttavien asioiden käsittelyt ja hankevalmistelut ovat kesken, minkä vuoksi koko-

naistalousarviota ei voi vielä esittää ja käsittely on seuraavassa kokouksessa. 

 

Vuoden 2017 talousarvion toteutuma on osoittanut, että erityisesti matka ja majoitus-

kuluihin tarvitaan huomattavasti enemmän määrärahoja. Syynä on toiminnan vilkas-

tuminen eri osa-alueilla erityisesti edunvalvonnassa, tiimeissä ja työryhmissä. Lä-

hialueyhteistyöhön on myös syytä varata määrärahoja.  

 

Hallinnon palkkakuluihin on arvioitu projekteille jyvitettävää osuutta 23.400 €, mikä 

pienentää hallinnon kuluja. Tämä edellyttää kuitenkin että ainakin toiseen ENI hank-

keeseen ja yhteen kansalliseen hankkeeseen saadaan rahoitus ja ne voidaan käynnistää 

vuonna 2018. Hankevalmisteluun on varattu henkilöstökuluihin 4 kuukauden palkka-

kulut hankesuunnittelijalle, mikä on summana14.800 €. 

 

Posion kunnan mukaantulosta kuntayhtymään on ollut keskusteluja, mutta virallisia 

päätöksiä ei ole vielä tehty. Mukaantulo vaikuttaisi kuntien maksuosuuksiin.  

 

Hallinnon alustavassa talousarviossa toimintakulut ovat yhteensä 245 890 €. Toimin-

tatuotoissa kuntien maksuosuus on 207 140 € ja muut myyntituotot 42 500 €.   

Kuntayhtymän hallinnon alustava talousarvio on esityslistan liitteenä nro 8. 

  

Alla on vaihtoehtoiset laskelmat kuntien maksuosuuksien jakaantumisesta. 

 

Nykyiset jäsenkunnat  

%-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                    
 

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                    
 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee talousarvion valmistelusta ja  

merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

 

Ky 71 § a) Hyvinvointityöryhmän muistio 23.8.2017, esityslistan liite nro 9. 

 b) Elinkeinotiimin 24.8.2017 kokouksen muistio, esityslistan liite nro 10. 

 c) Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke on jätetty Pohjoisimman Lapin Leaderin  

käsittelyyn 6.9.2017. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 11 

d) Kirjelmä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 12.9, esityslistan liite  

nro 12. 

f) Seutuseminaarin kutsu ja ohjelma ovat esityslistan liitteinä nro 13 ja 14. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 72 § Posion kunnan kutsuminen kuntayhtymään (ylimääräisenä asiana ja erillisenä  

pykälänä). 

 

Työllisyysmäärärahat 

Uutissuomalaisessa oli uutinen että työllisyysmäärärahaa on vielä hyvin jäljellä koko 

maassa ja osa työllisyysmäärärahoista uhkaa jäädä käyttämättä. 

-  kehittämispäällikkö on yhteydessä asiasta ministeri Jari Lindströmiin, työllisyys-

määrärahojen saamiseksi Itä-Lappiin 

 

 Kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset  

- käsitellään tarkastuslautakunnassa, tuodaan tiedoksi yhtymähallitukselle kerran 

vuodessa 
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Hallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisenä asiana käsittelyyn seuraavan pykälän. 

 

 

KUTSU POSION KUNNALLE  

 

Ky 73 § Itä-Lapin kuntayhtymän ja Posion kunnan edustajat ovat tavanneet alustavasti ja  

käyneet keskusteluja Posion kunnan mahdollisesta liittymisestä takaisin Itä-Lapin  

kuntayhtymään.  

 

Kaikissa kunnissa talousarvioiden käsittely on menossa ja liittyminen vaatii myös pe-

russopimuksen muuttamista ja valtuustokäsittelyt. 

 

 

 Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus valtuuttaa kehittämispäällikön ja puheenjohta- 

jan esittämään Posion kunnalle virallisen kutsun liittymisestä Itä-Lapin kuntayhty-

mään. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 74 §         Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Kemijärvi.  

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja 

paikan.  

  

Päätös: Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksen Kemijärvellä 11.10.2017  

klo 11.00 lounas ja klo 12.00 kokous.  

 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  75  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


