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1. KUNTAYHTYMÄN OMISTUSPOHJA 
 

Kuntayhtymän omistuspohja perustuu perussopimukseen ja on kokonaisuudessaan 
kuntien pääomasijoituksia, joita on yhteensä 213 643,55 euroa.  
Tämän hetkinen omistuspohja on seuraava: 
 
Kemijärven kaupunki  59,2 % 126 354,28 euroa 
Pelkosenniemen kunta    8,2 %   17 648,16 euroa 
Sallan kunta  23,7 %   50 579,53 euroa 
Savukosken kunta     8,9 %   19 061,58 euroa 

 
 

2.   KUNTAYHTYMÄN HALLINTO 
 

Itä-Lapin kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa kuntayhtymän hallitus, jonka alai-
suudessa operatiivisesta johtamisesta vastaa kehittämispäällikkö. Kehittämispäälli-
kön alaisuudessa toimii kuntayhtymän muu henkilöstö. Hallituksen työvaliokunnan 
muodostavat kuntayhtymän puheenjohtaja, jäsenkuntien kunnanjohtajat ja kehittä-
mispäällikkö. Sihteerinä toimii kuntayhtymän toimistosihteeri. Työvaliokunta toimi 
siihen asti kunnes uusi perussopimus astui voimaan 1.6.2017. 
 
Kuntayhtymän hallitus piti toimintavuonna seitsemän kokousta. Kuntayhtymän halli-
tuksen kokouksia valmisteleva työvaliokunta kokoontui viisi kertaa.  
 
Kuntayhtymän hallituksen ja työvaliokunnan asioiden esittelijänä on toiminut kehit-
tämispäällikkö ja sihteerinä toimistosihteeri Kaarina Imponen. Kehittämispäällikkönä 
on toiminut Dina Solatie. Työvaliokunnan jäseninä ovat toimineet jäsenkuntien kun-
tajohtajat Pertti Severinkangas, Atte Rantanen, Erkki Parkkinen ja Antti Mulari sekä 
hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajuusvuorossa oli Sallan kunta. 
Hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimi 31.5.2017 asti Veli Erkki Heikki-
lä ja varapuheenjohtajana Sinikka Kangas. 1.6.2017 alkaen puheenjohtajan tehtävää 
on hoitanut uuden perussopimuksen mukaisesti kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja va-
rapuheenjohtajana kunnanjohtaja Pertti Severinkangas. 
  
Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano 1-6/2017 

Kunta Jäsen Varajäsen 

Kemijärvi Anita Ruokamo Jukka Ojala 

 Lea Soppela Aulikki Imporanta 

 Juha Pikkarainen Pirkka Aalto 

 Markku Harju Maarit Junttila 

 Arto Ojala Matti Hietanen 

Pelkosenniemi Annika Kostamo Tero Luoma-aho 

 Hannu Oikarinen Sari-Anne Kiemunki  

Salla Kari Davidsainen  Olli Saariniemi 

 Sinikka Kangas Marita Leskinen 

 Veli-Erkki Heikkilä Erkki Vuorela 
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Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano 7-12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Toimintavuonna 
kuntayhtymän tilintarkastuksen hoitaa BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkasta-
jana toimii HTM, JHHT Rauno Lohi. Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut on kilpailu-
tettu yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa. Tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2018-
2019 valittiin KPMG Oy. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1-6/2017        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 7-12/2017        
 
 
 
 
 
 
 
 

Savukoski Jouni Halonen  Jouko Savukoski 

 Helena Peltoniemi Irja Harju 

Kunta Jäsen Varajäsen 

Kemijärvi Atte Rantanen  Marjo Säärelä 

 Suvi Nampajärvi Jukka Kortelainen 

 Anita Ruokamo Joonas Lehtola 

 Esa Kangas Kirsti Ojala 

 Pirkka Aalto Markku Harju 

Pelkosenniemi Pertti Severinkangas Elina Suopanki 

 Annika Kostamo Jani Jaakkola 

Salla Erkki Parkkinen Pekka Huhtala 

 Lauri Ainasto Martti Jokelainen 

 Terttu Värriö-Pohtila Niina Mattila 

Savukoski Antti Mulari Emilia Aaltovirta 

 Anu Luiro Raimo Haapakoski 

Kemijärvi Tapani Räsänen Leila Räsänen 

Salla Niina Mattila Pasi Kortesuo 

Savukoski Jari Huttunen, pj.  Tuovi Karvonen 

Pelkosenniemi Eila Humalalmpi, vpj. Jouni Tervo 

Kemijärvi Sirkka Pikkuvirta Sirkka Toukomies 

Salla Raija Kiiskinen Tuomo Haurunen 

Savukoski Jouni Halonen Tuula Boman 

Pelkosenniemi Pentti Pyykönen Tero Luoma-aho 
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Kuntayhtymä on pienellä osuudella mukana House of Lapland Oy:ssä ja sekä Kuntien 
Tiera Oy:ssä. Barentskeskus Finland Oyn toiminta ajettiin alas vuoden aikana ja osak-
kuus yhtiössä päättyi. Lapin Elämystuotanto Oy on kansallinen koordinoija matkailu-
tuotteiden ja elämystuotteiden kehittäjänä ja erityisesti viime vuosina keskittynyt 
elokuvatuotantohankkeisiin. Barentskeskus Oy toimi pohjoissuomalaisten Barents-
osaajien toiminnan koordinaattorina ja palvelujen markkinoijana sekä Barents-
osaamisen kokoajana. Kuntien Tiera Oy kehittää kunnallisia tietotekniikkaratkaisuja 
ja auttaa kuntien tietotekniikkaratkaisujen kehittämisessä. Kuntayhtymä osallistui 
House of Laplandin, Elokuvakomission ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toiminnan 
rahoitukseen yhteensä 32.950 eurolla.  
 
Kuntayhtymän edustajat olivat mukana monissa maakunnallisissa ja valtakunnallisis-
sa työryhmissä sekä muissa maakunnallisissa ja seutukunnallisissa eri toimijatahojen 
hallinnoimissa kehittämishankkeissa mm. ohjausryhmän jäseninä.  Lisäksi kuntayh-
tymän edustajat olivat aktiivisesti mukana seutukunnan omissa työryhmissä ja neu-
vottelukunnissa. 
 
Erkki Parkkinen on toiminut kuntayhtymän edustajana House of Lapland Oy:n halli-
tuksessa ja myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Antti Mulari on toiminut yhtiö-
kokousedustajana. 
    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön ohjausryhmäs-
sä on toiminut Auvo Kilpeläinen ja varalla Sinikka Savukoski. 
 
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmässä on toiminut kehittämis-
päällikkö. 
 
Kuntataloustyöryhmässä on toiminut Kirsi Kangas, varalla Tuula Kuvaja. 
 
Lapin hyvinvoinnin seurantaryhmässä on toiminut Auvo Kilpeläinen ja varalla  
Kari Hyötylä. 
 
Avoimen hallinnon virkamiesverkostossa (VM) on toiminut Dina Solatie.  
 
Sote-Savotan henkilöstötyöryhmässä hallinto- ja kehittämisjohtaja Pekka Huhtala. 
 
Lapin liikennejärjestelmätyöryhmässä sekä Lapin saavutettavuuden kattohankkeen 
ohjausryhmässä on toiminut Atte Rantanen ja varalla Erkki Parkkinen. 
 
Lapin liiton elinkeinojen edunvalvojien verkostossa, Helsingin yliopiston Itä-Lapin yh-
teistyöryhmässä, Yritys Suomi verkostossa ja Katepal verkostossa on toiminut Dina 
Solatie. 
 
Maakuntauudistuksen Kiinteistöt ja toimitilat työryhmässä on toiminut Markku Kan-
kaanranta, Olli Aatsinki varalla. 
 
Yllä mainittuihin työryhmiin ja ohjausryhmiin nimetyt Itä-Lapin edustajat tuovat esille 
alueen näkemyksiä ja tekevät omalta osaltaan edunvalvontatyötä. 
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3.   EDUNVALVONTA JA SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 
  

  
Edunvalvontamatkat:  
 
Kirovsk ja Apatiitti 8.–10.2. 
Matkalla tavattiin Sallan tulliylitarkastaja Sampo Väisäsen ja Venäjän puoleisen Sallan 
raja-aseman tullipäällikön Juri Zelenov, joiden kanssa keskusteltiin elintarviketarkas-
tuspisteestä. Saatiin tuki elintarviketarkastuspisteelle. Lounastapaaminen oli Kanta-
lahdessa Kantalahden edustajien kanssa. Apatityssä oli neuvottelut lähialueyhteis-
työstä, aiheena: lähialueyhteistyön jatkaminen, Kolarctic ENI hankkeet, matkailu- ja 
kulttuuriyhteistyön kehittäminen ja Sallan rajalukio. Erikseen pidettiin neuvottelut 
Barents Development Corridor hankkeesta. Paluumatkalla oli tutustuminen Kirovskin 
”BigWood” laskettelukeskukseen.  
 
Helsinki 14.–15.3  
Tapaamiset: 
Maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaisen erityisavustaja Jyrki Peisa 
Ulkoministeri Timo Soini ja eduskunta-avustaja Eva-Lisa Ricciardi 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
Kansanedustaja, Venäjän ystävyysryhmän vpj. Anders Adlercreutz 
Kansanedustaja, työ- ja elinkeinojaoston pj. Kauko Juhantalo 
Pääjohtaja Matti Aho, prosessinomistaja, jaostopäällikkö Kitty Schulman, Evira 
Venäjän duuman Suomi-ryhmä sihteeri Alexandr Belov 
Toimitusjohtaja Paavo Virkkunen, Visit Finland 
Eero Hemming, Yara Suomi Oy 
Aiheena mm. biojalostamo, Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus, lä-
hialueyhteistyö, elintarviketarkastuspiste, TEN-T–ydinverkko ja Salla-Kantalahti rata, 
pohjavesialueiden luokitusmuutokset, metsästyslain muuttaminen, metsäkanalintu-
luvat, kuntien ja yritysten investointituet; tukitason säilyttäminen, sähkömarkkinala-
ki, toimitusvarmuus ja sähkövero sekä saavutettavuus. 
 
Helsinki 4.4. 
Tavattiin Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin ja keskusteltiin elintarvike-
tarkastuspisteen tarpeellisuudesta Sallan raja-asemalle. 
 
Helsinki 16.–17.5. 
Tapaamiset: 
Kansanedustaja, Ulkoasiainvaliokunnan pj. Matti Vanhanen 
TEM, osastopäällikkö, ylijohtaja Riku Huttunen ja hallitusneuvos Arto Rajala 
Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Timo Reina 
Venäjän kaupallisen edustaja Valery Shlyamin 
VM, Pauli Harju 
 
Aiheet: lähialueyhteistyö, TEN-T–ydinverkko ja Salla-Kantalahti rata, elintarviketar-
kastuspiste, viisumivapaus, sähkömarkkinalaki, toimitusvarmuus ja sähkövero, sote- 
ja maakuntauudistus ja metsäerä. 
Ylijohtaja Huttunen (TEM) kertoi, että hallitukselle on menossa esitys sähkömarkkina-
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lainmuutoksesta. Pykälää 119 muutetaan. Haja-asutusalueilla on mahdollisuus hakea 
poikkeuslupaa toimitusvarmuusvaatimuksiin.  
 
Murmanski, Busines Week 12.–14.11. 
Osallistuttiin seminaariin, jonka aihe oli "Pienet kunnat - suuret mahdollisuudet". 
Seminaarin jälkeen pidetyssä tapaamisessa Kuolan kaupunginjohtaja Aleksandr Liho-
latin kanssa sovittiin alustavasti yhteistyön aiesopimuksesta. Ohjelmassa oli myös il-
lallistapaaminen uuden konsulin kanssa. Osallistuttiin myös ”Arctic Polar Routes” 
konferenssiin. 
 
Bryssel 22.22.–26.11 Hannu Takkulan järjestämä vierailu 
Itä-Lapin kuntayhtymän edustajat kävivät Brysselissä edunvalvonta- ja vierailumatkal-
la MEP Hannu Takkulan kutsumana. Vierailtiin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla 
johtaja Kari Aallon vieraana, jossa kuultiin EUn tulevasta budjetista ja koheesioraho-
jen vähenemisestä. Parlamentissa pidettiin kokous asiantuntija Matias Kallion (Hannu 
Takkulan avustaja) kanssa, jossa hän kertoi ajankohtaista parlamentista ja EU:sta, uu-
siutuvan energian direktiivistä ja kiertotaloudesta. Tavattiin Kuntaliiton Brysselin 
toimiston johtaja Ulla Karvo. Tavattiin myös MEP Hannu Takkula ja keskusteltiin mm. 
EU:n pakotteista Venäjälle. Vierailtiin myös NATOn päämajassa Brysselissä. 

 
 Vierailijat: 

Ministeri Pirkko Mattila 4.2.  
Ministeri Anu Vehviläinen 17.3. 
Mika Riipi (elinkeinotiimi, työvaliokunta ja hallituksen kokous) 23.-24.5. 
MEP Hannu Takkula Savukoskella 2.6. seminaarissa 
Ministeri Anne Berner Pyhällä 11.8. 
Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttisen vierailu seutuseminaarissa 26.10. 
Kansanedustaja Matti Torvinen ja Eeva-Maria Maijala seutuseminaarissa 26-27.10. 
Ministeri Anne Bernerin Rovaniemellä 27.11., lyhyt tapaaminen ministerin kanssa  
 
Kuntayhtymä antoi seuraavia lausuntoja, kirjelmiä ja kannanottoja:  
- Aloite metsäkanalintujen myynnin joustavoittamiseksi 
- Avustushakemus HYTE pilotti Torvinen 
- Kirjelmä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 
- Lausunto Lappi-sopimuksesta 
- Lausunto metsästyslain muuttamisesta 
- Rahahakemus ministeri Mattilalle 
- TEM:lle kirje työllisyysmäärärahoista 
- Lausunto Soklin asemakaavasta 
- Lausunto ELY-keskukselle yritystukien alueellisesta kohdentamisesta 
- Lausunto jäämerenradan selvityksestä 
- Kirjelmä ulkoministeri Soinille 
- Kirjelmä maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle 
- Kirjelmä elintarviketarkastuspisteestä EVIRA:n pääjohtaja Matti Aholle 
- Kirjelmä kansanedustaja, Venäjän ystävyysryhmän vpj. Adlerkreuzille 
- Kirjelmä kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan pj. Matti Vanhaselle 
- Kirjelmä elinkeinoministeri Lintilälle 
- Kirjelmä Venäjän kaupallinen edustaja Schlyaminille 
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Seudullinen yhteistyö: 
 
Sektorikohtaiset toimialatiimit 
 
Toimialatiimit ovat: 1) Elinkeinotoimi 2) Sivistystoimi, 3) Tekninen toimi 4) Sote-tiimi 
 
Elinkeinotiimi kokoontui seitsemän kertaa. Tiimi on edistänyt käytännön tasolla kun-
tien välistä elinkeinoyhteistyötä sekä elinkeinotoimintaa alueella. Kokoontumisissa 
on keskusteltu erityisesti hanketoiminnasta ja uusien hankkeiden suunnittelusta, 
muun kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä ja lähialueyhteistyöstä. Elin-
keinotiimi järjesti myös ekskursion Suomussalmelle yhdessä LuoLi (luonnosta liike-
toiminnaksi) hankkeen kanssa 3.-4.5. Matkalla tutustuttiin alueen elinkeinoelämään 
etenkin luonnontuotealoihin ja tavattiin Suomussalmen kunnan edustajia. 
 
Sosiaali- ja terveystiimi kokoontui yhden kerran toimintavuonna.  
 
Sivistystiimi ja tekninen tiimi eivät kokoontuneet. 
 
Hyvinvointityöryhmä 
Itä-Lapin kuntayhtymä perusti uuden työryhmän nimeltään Hyvinvointityöryhmä. 
Työryhmän tehtävänä on ylläpitää ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoi-
maa sekä osallistaa kuntalaisia ja etenkin nuoria vaikuttamaan. Työryhmä kokoontui 
vuonna 2017 kaksi kertaa. 
 
Suomi 100 juhlallisuuksiin liittyvät työryhmät 
Itä-Lapin Suomi 100 työryhmä on kokoontunut juhlavuoden tilaisuuksien ideointiin ja 
toteutuksen valmisteluun kerran. Lapin Suomi 100 ohjausryhmään on osallistunut 
Itä-Lapista kehittämispäällikkö. 
 
Seutukunnalliset koulutukset, rahoituspäivä ja seutuseminaari 
 
Kuntayhtymä järjesti seutukunnallisen koulutuksen valtuutetuille 8.9. Sallaan. Ai-
heena oli uuden kuntalain ja hallintolain keskeiset sisällöt ja julkisuuslaki. 
 
Kuntayhtymä järjesti Rahoituspäivän 14.6. Kemijärvellä. Rahoituspäivän ohjelma ja-
kaantui seuraaviin sessioihin: julkissektori ja hankerahoitukset, alueen asukkaat ja 
mökkiläiset sekä yrityspuoli. Esiintyjiä oli kattavasti 20 ja osallistujia yli 100. 
 
Kuntayhtymä järjesti Seutuseminaarin 26.–27.10. Sallassa. Aiheena oli biotalous, 
luonnonvarat ja luonnonmoninaiskäyttö sekä ajankohtaisia asioita toimintaympäris-
tössä. Puheenvuoron pitäjiä oli 13 ja osallistujia yli 70. 
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4.   KEHITTÄMISTOIMINTA JA KANSAINVÄLISYYS 
 

Kuntayhtymän alueellinen kehittämistoiminta painottui rahoituspäätöksen saaneiden 
hankkeiden hallinnointiin ja toteutukseen sekä uusien hankkeiden valmisteluun ja 
elinkeinotiimiin. Pääpaino kehittämistyössä oli kehittämishankkeisiin tähtäävissä 
hankevalmistelussa.  
 
Kuntayhtymässä valmisteltiin uutta perussopimusta ja hallintosääntöä. Uusi perusso-
pimus ja hallintosääntö otettiin käyttöön 1.6.2017. 
 
Posion liittymistä kuntayhtymään valmisteltiin vuoden 2017 aikana ja uutta perusso-
pimusta päivitettiin tämän osalta. Päivitetty perussopimus on lähetetty kuntiin hy-
väksyttäväksi vuoden 2017 lopussa. 
 
Kuntayhtymässä tehtiin uudet netti ja facebook sivut: 
 
www.italappi.fi 
 
https://www.facebook.com/italappi 
 
 
Kuntayhtymän taloushallinto ja tukipalveluiden hoitaminen siirtyi Kemijärven kau-
pungin hoidettavaksi 2017 alussa.   
  
Kansainvälistä toimintaa on ollut lähialueyhteistyöhankevalmistelun, Venäjän sekä 
Brysselin edunvalvonta matkojen kautta. Toimintavuonna ei ole ollut käynnissä kan-
sainvälisiä hankkeita.  
 
Kuntayhtymä ja Kemijärven kaupunki järjestivät Boreal Biorefin rahoittajille illallisen 
Pyhällä 21.9. Illalliselle osallistui sijoittajia ja rahoittajia eri maista sekä Camsen edus-
tajia. 
 
Kemijärven Kuvanveistoviikko ry:n kanssa järjestettiin kesällä Suomi100 Veistosnäyt-
tely kaikissa Itä-Lapin kunnissa. 

 
 

Hankkeet 
 

Toimintavuoden aikana oli käynnissä kaksi kehittämishanketta ja kolme Kolarctic CBC 
2014-2020 rahoitushakuun tähtäävä hankevalmistelua sekä kaksi muuta hankehakua. 
 
 
ILLKKA – Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshanke  
  
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa yhteishankkeena ajalla 1.2.2015 – 
31.1.2018 toteutettavan ILLKKA -projektin tavoitteena oli etsiä neljän projektiin osal-

http://www.italappi.fi/
https://www.facebook.com/italappi
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listuvan kunnan alueelta luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvia kallioalueita 
alan yritysten hyödynnettäväksi.  
  
Projektin yleisenä tavoitteena oli lisätä lappilaisen luonnonkiven ja kiviaineksen 
suunnitelmallista ja resurssiviisasta hyödyntämistä, auttaa uusien louhinta- ja kiven-
jalostusyritysten syntyä, lisätä investointihalukkuutta nykyisissä yrityksissä sekä luoda 
työpaikkoja ja houkutella alueelle myös muualla toimivia alan yrityksiä. Projektin tu-
lokset palvelevat myös maankäytön suunnittelua. 
  
Maastotutkimuksissa on tarkastettu ja arvioitu kalliot, jotka ovat enintään 500 metrin 
etäisyydellä lähimmästä autolla ajettavasta tiestä ja vähintään 500 metrin päässä lä-
himmästä asutuksesta eivätkä ole suojelualueilla. Projektin aikana tarkastettiin yh-
teensä 931 kallioaluetta.  
 
Vuosina 2015 - 2017 koelevyjä on tehty 12 luonnonkivikohteesta. Syksyllä 2017 teh-
tiin pienimuotoista koelouhintaa kahdessa liuskekohteessa, Pelkosenniemen Piip-
punulkissa ja Savukosken Vesikonmännikössä. Vesikonmännikön ja Laukkuaavan ki-
vistä tehtiin koejalostus. Kiviainestestejä varten on otettu kaikkiaan 29 kpl noin 100 
kiloa painavia, nyrkin kokoisista kivistä koostuvia näytteitä, joista teetettiin 29 kpl ki-
viainestestejä (ns. perustesti) ja 24 kpl raidesepelitestejä. 
  
Tie- ja raiderakentamiseen tarvittavia lujia ja keskilujia kiviaineksia löytyi melko tasai-
sesti koko alueelta, mutta eniten lujia kiviä on Sallan kaakkoisosassa ja Kemijärven–
Pelkosenniemen raja-alueella. Hankkeessa projektissa paikannettiin myös raidesepe-
liksi kelpaavat kallioalueet ja niitä löytyi koko alueelta parikymmentä. Vaativiin infra-
rakennuskohteisiin tarvittavaa lujaa kiviainesta saadaan vain kalliokohteista, lujien 
kivien osuus kaikista ILLKKA-projektissa tarkastetuista kalliokohteista on noin kaksi 
prosenttia. 
  
ILLKKA-projektin väli- ja loppuraportteja on jaettu sähköisenä ja paperiversiona Suo-
messa toimiville luonnonkivi- ja kiviainesyrityksille, viranomaisille ja maanomistajille. 
Hankkeen loppuseminaari pidettiin 24.1.2018 Kemijärvellä, paikalla oli noin 50 kuuli-
jaa. 
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 450.271 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston ja val-
tion rahoitusosuus on 315.190 €, kuntien 45.027 €, GTK:n 71.054 € ja yksityisten yri-
tysten osuus 19.000 €  
  
Projektipäällikkönä toimi kehittämispäällikkö ja projekti-/taloussihteerinä Kaarina 
Imponen. Projektin käytännön toimenpiteitä johti geologi Risto Vartiainen GTK:sta.  
 
 
LuoLi –Luonnosta liiketoiminnaksi hanke 

 
Luoli -hankkeen toiminnalla vahvistettiin luonnontuotealan yritystoimintaa harjoitta-
vien yritysten edellytyksiä kehittää toimintaansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä 
vahvistettiin luonnontuotealan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen toteu-
tusaika oli 1.8.2016–31.10.2017. 
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Hankkeessa tehtiin useita kartoituksia, jotka liittyvät luonnosta kerättävien raaka-
aineiden keruun, varastotoiminnan, viljelyn nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden sel-
vittämiseen. Kartoitusten kohteena ovat olleet myös luonnontuotealan kehittämi-
seen soveltuvat olemassa olevat ja uudet tarvittavat koulutus- ja yritystilat Lapin 
ammatillisissa oppilaitoksissa, Rovaniemen alueella ja Itä-Lapissa. Hankkeen toimin-
tana selvitettiin alueella toimivien muiden alojen (matkailu, kauppa, hyvinvointi) yri-
tysten halukkuus ja tarve kehittää yhteistyötä luonnontuotealan pk-yritysten kanssa. 
Lisäksi kartoitettiin luonnontuotealan kasvu- ja kehittämisorientoituneiden yritysten 
kehittämistarpeita. 
 
Hanke järjesti Itä-Lapin kunnissa ja Sodankylässä sekä Lapin koulutuskuntayhtymän 
alueella Ranualla, Rovaniemellä ja Ylitorniolla työpajoja luonnontuote- ja matkai-
lualan toimijoille yhteistyössä kuntien elinkeinotoimijoiden ja muiden hankkeiden 
kanssa eri teemoista, kuten keruutoiminnan tehostamisesta, ruokamatkailusta, tuot-
teistamisesta ja markkinoinnista. Työpajoja järjestettiin yhteensä 38.  
 
Kemijärvellä saatiin tuotantotilakartoitusten pohjalta suunniteltua ja toteutettua 
toimivat tuotantotilat luonnontuotealan yrittäjille yhdessä Kemijärven kaupungin 
elinkeinotoimen kanssa. Tilat saatiin toimintakuntoon ja yrittäjien käyttöön keväällä 
2017 Kemijärven kaupungin avustuksella. Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:ltä 
saatiin vuokrattua koeluonteisesti tilat luonnon raaka-aineiden esikäsittelyä ja varas-
tointia sekä poimijakoulutusta varten kesäkuussa 2017. Kalusteet ja laitteet, kuten 
kuivurit, saatiin lainaksi Lapin ammattiopistolta. LuoLi -hankkeen toimenpiteiden 
kohteena olleet luonnontuotealan yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt ovat 
yhdessä toimineet näissä tiloissa ja organisoineet keruutoimintaa usean yrityksen 
tarpeisiin.  
 
LuoLi-hankkeen avulla saatiin aikaan kaksi uutta yritysryhmähanketta, uusia yrityksiä 
syntyi kaksi. Hankkeen työpajoihin osallistui yhteensä 450 henkilöä ja 39 yritystä. Ke-
rääjälistalle saatiin yli 200 nimeä. Hankkeesta poiki kaksi uutta hankesuunnitelmaa. 
 
Viestintää ja tiedotusta tehtiin esitteiden, nettisivujen, LuoLi -hankkeen facebook -
sivujen, uutiskirjeen ja median kautta. Hanketta esiteltiin useissa tapahtumissa Lapis-
sa, Oulussa ja Joensuussa (luonnontuotepäivillä) sekä yhteistyötapaamisissa. Hanke 
teki opintomatkan Itävaltaan keväällä 2017. 
 
LuoLi –hanke oli Itä-Lapin kuntayhtymän neljän jäsenkunnan sekä Sodankylän ja Ro-
vaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston (LAO) yhteistyöhanke. Han-
ketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Leila Junt-
tila ja taloussihteerinä Kaarina Imponen. Lapin ammattiopistosta hankkeessa työs-
kenteli projektisuunnittelijat Aini Ojala ja Rauni Korva Hyötylä sekä projektihallinnon 
suunnittelija Aira Helistekangas. Hankkeen rahoittajana oli Euroopan maaseudun ke-
hittämisen maatalousrahasto, Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnat, Sodankylän kun-
ta ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Tuen myönsi Lapin ELY-keskus. Hankkeen 
budjetti oli 241 285 €. 
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LuoLi-hankkeesa tehtiin Hyvää Lapin Luonnosta Itä-Lapin luonnontuotealan kehittä-
missuunnitelma 2017–2020. Suunnitelman tarkoituksena on edistää luonnon-
tuotealan yrittäjyyttä kannattavilla toimenpiteillä ja parantaa Itä-Lapin maaseudun 
elinvoimaisuutta. Suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet, joilla vauhditetaan 
luonnontuotealan kannattavuutta, jotta paikallisia luonnontuotteita hyödynnettäisiin 
Itä-Lapissa mahdollisimman tehokkaasti 
 

 
EU Kolarctic ENI Barents Development Corridor – Barentsin kasvukäytävä –(BDC) 
hankevalmistelu  
 
Hanke suunniteltiin ostopalveluna Traficon Oy:ltä. Pääkonsulttina toimi Juha 
Hyvärinen. Työ alkoi lokakuussa 2015 ja se päättyy keväällä 2017.  
 
Hankkeen päätavoitteena oli edesauttaa elinvoimaisen ja vetovoimaisen talouden 
syntymistä Barentsin kehityskäytävän alueelle ihmisten, tavaroiden ja tiedon 
sujuvalla liikkumisella. Hanke ei saanut rahoitusta.  
 
 
EU Kolarctic ENI Arctic Connections and Circular Economy in Large Scale Bio Indus-
try (ACCE) – hankevalmistelu 
 
Hanketta valmisteli Sonja Aatsinki. Hankkeen päätavoitteena oli hankkeessa mukana 
olevien sekä kalotin muiden tuotannollisten yritysten tavarakuljetusten logististen 
yhteyksien parantaminen Kaukoitään. Hanke ei saanut rahoitusta. 
 
 
EU Kolarctic ENI ”Beyond the Arctic Roads” (BAR) – hankevalmistelu 
 
Hanke suunniteltiin ostopalveluna Traficon Oy:ltä. Pääkonsulttina toimi Juha Hyväri-
nen. Hankkeen päätavoitteena oli parantaa arktisen alueen ja raja-alueiden ihmisten 
ja tavaroiden liikkuvuutta kestävällä maastoliikenteellä. Luoda uusia liiketoiminnan 
mahdollisuuksia moottorikelkkailulle ja vähentää sen negatiivisia vaikutuksia (onnet-
tomuuksia ja ympäristövaikutuksia). Hanke ei saanut rahoitusta. 
 
 
Itä-Lapin kulttuuria ja sotahistoriaa tuotteiksi – hankevalmistelu 
 
Kuntayhtymä haki rahoitusta pieneen hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa Itä-Lapin matkailun tarjontaa erityi-
sesti kesän aikaan kulttuuria ja sotahistoriaa käyttäen ja näin lisätä alueen vetovoi-
maa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Hanke ei saanut rahoitusta. 
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Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke  
 
Hanketta valmisteli Anita Ruokamo. Hanke sai rahoituksen Pohjoisimman Lapin Lea-
deriltä. Hankkeen budjetti on 79 860 euroa, ja siitä julkinen rahoitus kattaa 90 pro-
senttia ja yksityiset tahot 10 prosenttia. Hanke alkaa vuoden 2018 alussa. 
 
Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Itä-Lapin alueen historiaa ja kulttuuriperintöä 
matkailukäyttöön nivomalla kylistä aitoja kohteita ja palveluita sekä tehdä niistä koko 
Itä-Lapin kattava kulttuurimatkailureitti. Hankkeen myötä lisätään kylien vireyttä, 
nostetaan tuotteiksi ja palveluiksi uusia ideoita, vahvistetaan erityisesti kesämatkai-
lua ja asukkaiden, eteenkin nuorten tietoa oman alueen historiasta ja kulttuurista. 
Hankkeen aikana kerätään tietoja, tarinoita ja taitoja haastattelemalla jälleenraken-
nusajan kokeneita henkilöitä sekä tuotteistetaan kertomuksia kylien kanssa matkai-
lupalveluiksi. 

 
 
ABC Arctic Business Cluster-hanke 
 
Kuntayhtymä on mukana ABC-hankkeessa. Hankeaika on 1.6.2015-30.9.2018 
Osallistujat: Digipolis, Kunnat: Rovaniemi-Ranua, Sodankylä-Itä-Lappi 1/3, Tor-
niolaakso ja Tunturi-Lappi   
Budjetti: 1,6 M€: EAKR + valtio 75%/1,2 M€, kunnat 346881 €, yksityinen 60000 € 
 
Lappiin rakennetaan kaivos- ja muuta teollista toimintaa palveleva yritysklusteri ja 
tuetaan toimijoiden kansainvälistymistä. Tavoitteet: Pk-yritysten kilpailukyky & kas-
vu, Kestävä kehitys ja klusteriyhteistyön vahvistaminen. 
 

 
5. HENKILÖSTÖ 
 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä vaihtelee käynnissä olevien hankkeiden intensiteetin 
mukaan. Vuonna 2017 vakinaisia henkilöitä oli töissä kehittämispäällikkö sekä toimis-
tosihteeri. LuoLi-hankeen projektipäällikkönä toimi Leila Junttila (1.8.2016–
31.10.2017), Sonja Aatsinki toimi hankesuunnittelijana (1.8.–4.10. ja tulkkina 10.–
14.11.), Rita Oikarinen toimi projektiasiantuntijana (1.–10.2.), Anita Ruokamo toimi 
hankesuunnittelija (24.8.–30.9.) sekä Irja Paltto tulkkina (5.–10.2.). 
 
 

Henkilöstö 31.12. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vakinaiset 2 2 2 2 2 2 

Määräaikaiset 7 8 6 0 1 1,5 

Yhteensä 9 10 8 2 3 3,5 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Palkat ja palkkiot sivuku-
luineen 

355 315 488 167 412 027 200 306 134 157 162154 
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6. SISÄINEN VALVONTA 
 

Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty kuntalain edellyttämällä tavalla. Kun-
tayhtymän hallinnon toimintaa ohjaavat perussopimus, hallintosääntö ja kehittämis-
toimintaa erilliset projektiohjeet. Perussopimuksessa on määrätty kuntayhtymän 
tehtävät, toimielimet, talous sekä muut määräykset. Hallintosäännössä vastaavasti 
on määrätty päätösvallasta, kokousmenettelystä, organisaatiosta mm. kehittämis-
päällikön tehtävät ja puhevallasta sekä nimenkirjoitusoikeudesta. Sisäisestä valvon-
nasta vastaa kuntayhtymän hallitus. Projektiohjeissa on kuvattu yksityiskohtaisesti 
projektien toimintaan, maksuliikenteeseen, asiakirjahallintoon ja arkistointiin liittyvät 
asiat. 
 
Hallitus hoitaa sisäistä valvontaa seuraamalla talousarvion toteutumaa ja päätösten 
toimeenpanoa. 

 
Kuntayhtymän hallituksen alaisena toimiva kehittämispäällikkö vastaa kuntayhtymän 
operatiivisesta toiminnasta. Kehittämispäällikköä koskevat henkilöstöasiapäätökset 
hyväksyy hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa hallitus. Kehittämispäällikön laskut 
hyväksyy hallituksen puheenjohtaja tai varahyväksyjänä Kemijärven talous- ja kehit-
tämisjohtaja. Kehittämispäällikkö hyväksyy kuntayhtymän muut laskut. Kuntayhty-
män laskujen asiatarkastajina toimivat projektipäälliköt ja toimistosihteeri. 

 
 
7. RISKIEN ARVIOINTI 
 

Koska kuntayhtymällä on vain kaksi vakinaista työntekijää, vakinaisen työntekijän 
äkillinen poissaolo voi johtaa toiminnan halvaantuminen, sillä sijaisia on vaikea tai 
mahdoton järjestää. Lakisääteiset lomat on pystytty järjestämään pääasiassa sopi-
malla loma-aikojen jaksottamisesta. 
 
Riskejä arvioitaessa on huomioon otettava myös kuntayhtymän toiminnan luonne ja 
toimintaympäristön muutosten vaikutus kehittämistehtävien määrään, resursointiin 
ja sisältöön. 
 

 
8.   TALOUS 
 

Kuntayhtymän vuoden 2017 toiminnan tulos oli 33.276,38 € alijäämäinen. Kuntayh-
tymän hallinnon ja hankkeiden toimintamenot olivat yhteensä 424.133,51 €. Kun-
tayhtymän taseen loppusumma oli vuoden lopussa 283.183,99 €.   
 
Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2017 budjetti oli laadittu 40.300 € alijäämäiseksi. Ali-
jäämäinen budjetti tarkoittaa että osa kustannuksista katetaan taseeseen kertyneillä 
ylijäämillä, jolloin kunnilta laskutettava hallinnon maksuosuus on pienempi.  Kuntayh-
tymän tulos oli 33.276,38€ alijäämäinen ja pysyi hyväksytyn budjetin raameissa.  
 
Toiminnan volyymi on pysynyt lähestulkoon edellisen vuoden tasolla. Kuntayhtymän 
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ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMA

RAHAYKSIKKÖ: EURO

TALOUSARVIO TOTEUTUMA

1.1.2017 - 1.1.2017 - EROTUS

31.12.2017 31.12.2017 + / -

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT 211 605,00 244 770,22 33 165,22

TUET JA AVUSTUKSET 104 995,00 145 803,49 40 808,49

TOIMINTATUOTOT 316 600,00 390 573,71 73 973,71

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT 155 100,00 162 154,22 -7 054,22

PALVELUJEN OSTOT 140 550,00 200 103,48 -59 553,48

AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 7 700,00 9 840,77 -2 140,77

AVUSTUKSET 41 950,00 41 950,00 0,00

MUUT KULUT 11 350,00 10 085,04 1 264,96

TOIMINTAKULUT 356 650,00 424 133,51 -67 483,51

TOIMINTAKATE -40 050,00 -33 559,80  

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT 450,00 368,09  

KORKOKULUT -200,00 -84,67  

 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 250,00 283,42  

VUOSIKATE -40 300 -33 276,38  

TILIKAUDEN TULOS -40 300 -33 276,38  

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -40 300 -33 276,38  
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ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

TULOSLASKELMA

   1.1.2017    1.1.2016

31.12.2017 31.12.2016

TOIMINTATUOTOT

  MYYNTITUOTOT 244 770,22 222 378,99  

TUET  JA  AVUSTUKSET 145 803,49 50 940,48   

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT 390 573,71 273 319,47  

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT 162 154,22 134 157,68  

PALVELUJEN  OSTOT 200 103,48 113 138,92  

AINEET,  TARVIKKEET  JA  TAVARAT 9 840,77 7 828,98     

MUUT  KULUT 52 035,04 52 470,08   

TOIMINTAKULUT 424 133,51 307 595,66  

TOIMINTAKATE -33 559,80 34 276,19 -  

RAHOITUSTUOTOT  JA -KULUT

KORKOTUOTOT 186,15 260,52        

KORKOKULUT 97,27 328,25 -       

RAHOITUSTUOTOT  JA -KULUT 283,42 67,73 -         

VUOSIKATE -33 276,38 34 343,92 -  

TILIKAUDEN  TULOS -33 276,38 34 343,92 -  

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -33 276,38 34 343,92 -  
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ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ TASE

31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT  VASTAAVAT

SIJOITUKSET

OSAKKEET   JA  OSUUDET 8 161,00      8 661,00        

SIJOITUKSET 8 161,00      8 661,00        

PYSYVÄT  VASTAAVAT 8 161,00      8 661,00        

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT 3 432,00      -                 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT  VASTAAVAT

SAAMISET 12 878,61     

MUUT  SAAMISET 1 106,94      6 917,61        

SIIRTOSAAMISET 147 793,02   55 422,56      

SAAMISET 161 778,57   62 340,17      

RAHAT  JA  PANKKISAAMISET 109 812,42   247 058,79    

VAIHTUVAT  VASTAAVAT 271 590,99   309 398,96    

VASTAAVAA 283 183,99   318 059,96    

VASTATTAVAA

OMA  PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 213 643,55 213 643,55    

ALI-/YLIJÄÄMÄ ED.VUOSI 44 775,38 79 119,30      

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -33 276,38 34 343,92 -     

OMA  PÄÄOMA 225 142,55 258 418,93    

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA 4 759,51

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 4 759,51

VIERAS  PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

ENNAKKOMAKSUT 15 523,70 24 035,23      

PITKÄAIKAINEN 15 523,70 24 035,23      

LYHYTAIKAINEN

SIIRTOVELAT 15 897,48 29 344,68      

OSTOVELAT 21 860,75 6 261,12        

MUUT VELAT

LYHYTAIKAINEN 37 758,23 35 605,80      

VIERAS  PÄÄOMA 53 281,93 59 641,03      

VASTATTAVAA 283 183,99 318 059,96    
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ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

 

LIITETIEDOT

2017 2016

PALKAT  JA  PALKKIOT

Palkat 134 112,45 103 925,13  

Eläkekulut 28 000,71 23 909,72    

Muut henkilösivukulut 41,06 6 322,83     

162 154,22 134 157,68  

SIIRTOSAAMISET

Projektirahoitus 147 793,02 55 422,56    

Muut 1 106,94 6 917,61     

148 899,96 62 340,17    

SIIRTOVELAT

Lomapalkkavelka 15 897,48 11 380,10    

Projektirahoitus ennakot

Muut 17 964,58    

15 897,48 29 344,68    

OMA  PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

Kemijärvi 126 354,28 126 354,28  

Savukoski 19 061,58 19 061,58    

Pelkosenniemi 17 648,16 17 648,16    

Salla 50 579,53 50 579,53    

213 643,55 213 643,55  

Edell.tilikausien yli-/alijäämä 44 775,38 79 119,30    

Tilikauden alijäämä -33 276,38 34 343,92 -   

Oma  pääoma  31.12.2017 225 142,55 258 418,93  
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ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA 2017 2016

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate -33 276,38 -33 276,38 -34 343,92 -34 343,92

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot 500,00 500,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta -32 776,38 -34 343,92

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Oman pääoman muutokset -32 776,38 -34 343,92

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos1 327,51

Saamisten muutos -161 778,57 -4 167,33

Korottomien velkojen muutos 53 281,03 -107 170,03 20 198,56 16 031,23

Rahoituksen rahavirta -139 946,41 -18 312,69

RAHAVAROJEN MUUTOS -137 246,37 -18 312,69

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 109 812,42 247 058,79

Rahavarat 1.1. 247 058,79 -137 246,37 265 371,48 -18 312,69



 

  21 

 

 

 
 

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

 

KIRJANPITOKIRJALUETTELO

Tasekirja sidottu

Päiväkirja atk-tulosteena

Pääkirja atk-tulosteena

Tuloslaskelma  ja  tase atk-tulosteena

Apukirjat

Kustannuspaikat atk-tulosteena

TOSITELAJIT  JA  SÄILYTTÄMISTAPA

Kassatositteet paperitositteina

Ostotositteet osittain paperitositteina

ja rondo-sähköisessä arkistossa

Muistiotositteet paperitositteina





Viranomaisen merkintöjä

1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

2 Hakijan perustiedot

3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)

Hankehakemus
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Saapumispäivämäärä

23.2.2018
Diaarinumero

EURA 2014/6488/09 02 01 01/2018/LL
Käsittelijä Puhelinnumero

Hakemusnumero

305210
Hankekoodi

Hakemustyyppi

Uusi
Tila

Saapunut

Viranomainen

Lapin liitto

Hakijan virallinen nimi

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Y-tunnus

1044651-6
Jakeluosoite

Kuumaniemenkatu 2 A
Puhelinnumero

040 593 2835, 040 354 8370
Postinumero

98100
Postitoimipaikka

Kemijärvi
Tilinumero (IBAN)

FI97 5649 0140 1817 32
BIC

OKOYFIHH
WWW-osoite

http://www.italappi.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi

Dina Solatie
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa

kehittämispäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

dina.solatie@kemijarvi.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 354 8370
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely
ý Vain yksi hakija ¨ Hakijoita on useampi kuin yksi

(yhteishanke)
¨ Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai
useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten
(tuen siirto)

Hankkeen julkinen nimi

Forest In - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa
Alkamispäivämäärä

1.4.2018
Päättymispäivämäärä

31.5.2020
Toimintalinja

1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Tulostettu 23.2.2018 13:14:03 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 305210 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Forest In - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa

1 (13)

KHARJU01
Konekirjoitusteksti
LIITE 2 / § 19 20.3.2018



4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Forest In-hanke tukee itälappialisten  ja lappilaisten pk-yritysten osallistumista biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja

toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle. Boreal Bioref Oy valmistelee biotuotantolaitoksen 900 miljoonan euron

investointia Kemijärvelle (päätös keväällä 2018).  Kaksi vuotta kestävä rakentamisvaihe tuo noin 2700 työpaikkaa.

Valmis jalostamo tarjoaa työtä 185 henkilölle. Biojalostamon myötä syntyy Itä-Lappiin yli 1100 pysyvää työpaikkaa eri

aloille. Jalostus käyttää raaka-aineena pohjoissuomalaista harvennuspuuta ja haketta 2,8 miljoonaa kuutiota

vuodessa.

Rakentamisvaiheessa ja tuotannon myötä Kemijärvelle ja Itä-Lappiin muodostuu runsaasti erilaisten palveluiden

kysyntää, tarvetta eri alojen yrityksille ja julkisille palvelutuottajille.

Forest In - Palvelutarve ja – resurssit Itä-Lapin metsäteollisuuden investoinneissa – hankkeella kartoitetaan alueen ja

maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu Boreal Biorefin rakennusvaiheen ja

toiminnan aikaissen toteuttamiseen. Hankkeella selvitetään suurinvestoinnin luomat tarpeet sekä rakentamisaikana

että tuotantovaiheessa. Forest In tuottaa yrityksille ja yhteisöille informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista,

uusien yritysalojen ja palveluiden tarpeesta Kemijärvellä. Hanke tukee tiedolla, tilaisuuksilla ja työpajoilla yritysten

verkostoitumista, osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä. Hanke informoi biojalostamon rakentamisvaiheista

ennakoivasti pk-yrityksiä ja myös julkisen palvelun tuottajia (kunnat, maakunta,valtio, yhteisöt). Hankeen palveluista

tuotetaan yleis- ja yhteystietoinformaatio internetsivuille.

Forest In-hanke tukee ajantasaisella ja rakentamisvaiheiden ennakointitiedolla myös koulutus- ja tutkimustyön

kohdentamista yrityksissä, logistiikkaa, pääprosessin tuotteina muodostuvien sivutuotteiden jalostuksen kehittymistä,

kestävää kehitystä, seudun ja maakunnan ekologista ja ekonomista kestävyyttä.

Foret In toteuttaa konkreettisesti Suomen biotalousohjelman tavoitteita kestävästä kehityksetä. Hanke noudattaa

selkeästi valtion biotalouskärkihankkeen ja Lappi-sopimuksen mukaisia kehittämislinjauksia elinkeinojen, hyvinvoinnin,

työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Hanke toteuttaa Suomen kansallisia päätöksiä ja kansainvälisiä

sitoumuksia sekä EU:n tavoitteita kestävästä kehityksestä ja rakennerahaston ohjelmaan kirjattuja tavoitteita

vähähiilisyydestä.

Hankkeen tuella itälappilaiset ja lappilaiset yritykset saavat työtilauksia, voivat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa

sekä vahvistaa osaamistaan. Hankkeen myötä syntyy uusia yrityksiä, yrityksiä kytkeytyy biojalostuksen

kansainväliseen kasvutoimialaan, syntyy uusia jalostus- ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä -kumppanuuksia  ja

työpaikkoja pohjoisen yrityksiin. Fores In-hanke jalkauttaa paikallisiin pk-yrityksiin ASE- kehittämisklustereiden

tavoitteita ja Arctic Smartness Exellence-kehitysstrategiaa mm. edistämällä vähähiilistä raaka-aineen jalostusketjuja

sekä paikallisten pk-yritysten arktista erityisosaamista ja liiketoimintaa kansainvälisissä suurhankkeissa.

Valmistautumishanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä, johon kuuluvat jäseninä Kemijärvi, Salla, Savukoski,

Pelkosenniemi ja Posio. Hankeen kokonaisbudjetti on 392520 euroa, sen toteutusaika on 1.4.2018 - 31.5.2020.

Lisätietoja hankkeesta Itä-Lapin kuntayhtymä, kehittämispäällikkö Dina Solatie p.040 354 8370.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Forest In -project   -   The service and resource needs of forest industry investments in East Lapland project
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

Forest In – project - The service and resource needs of forest industry investments in East Lapland project

The goal of the project is to support the participation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the construction

of the Boreal Bioref biorefinery. This is accomplished using up-to-date and proactive information to anticipate changes

in operating environment and demand during the construction of the refinery. The project supports enterprises in

developing and timing their provided services during the construction phase in a manner that is appropriate in terms of

quantity, quality and capacity.  The coordination project ensures the availability of services for both private and public

sector operators during the construction process. The project supports the creation of new jobs and enterprises as well

as the professional development of businesses in Kemijärvi, its neighbouring municipalities and the region at large. On

the basis of information on the need for services, collected by the project and in cooperation with Boreal Bioref, SMEs,

public service providers and financiers can anticipate and perform needed investments, educational organisations can
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appropriately target their provided training, and municipalities gain access to competent employees, entrepreneurs and

businesses to provide basic and other services.

The project is administered by the Local Federation of East Lapland, which consists of the municipalities of Kemijärvi,

Salla, Savukoski, Pelkosenniemi and Posio.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Forest In -hankkeella tuetaan itälappilaisten, lappilaisten ja mahdollisesti muualta Suomesta tulevien yritysten

mahdollisuuksia päästä rakentamaan puuta raaka-aineena käyttävää biojalostuslaitosta ja sen tarvitsemaa infraa

Patokankaalle Kemijärvelle. Kemijärvellä, Itä-Lapissa ja Lapissa useimmat yritykset ovat resursseiltaan pieniä ja

kokemusta biojalostuslaitoksen kaltaisen suurhankkeen toteutukseen osallistumisesta ei ole.  Pk-yritysten

yhteistyöverkostot ja toiminta esim. yritysekosysteemien kaltaisissa kokonaisuuksissa on tarjolla oleviin

mahdollisuuksiin nähden sarastuksen asteella. ASE- ja ABC-hankkeiden sekä Kemin digipoliksen kehittämät

toimintamallit yritysten toiminnan, talouden, vähähiilisemmän ja energiatehokkaamman toimintatavan, tehokkaamman

logistiikan ja työllisyysasteen vahvistamiseksi voidaan jalkauttaa hyötykäyttöön biojalostamon rakentamisvaiheessa

tukihankkeella ja osaavalla tukiprojektijohtamisella.

 

Pk-yritykset tarvitsevat tukea, tarvitsevat opastusta yhteistyöhön, päästäkseen mukaan suurjalostuslaitoksen

rakentamisprojektiin ja tarvitsemiin tukitoimiin. Pk-yritykset tarvitsevat osaamisen päivittämistä, ajantasaista ja

ennakoivaa tietoa rakentamisesta, jotta voivat varautua investointeihin ja rekrytointeihin yms. harkitusti.  Yrityksillä on

tarvetta kehittää rahoitus- ja liiketoimintaosaamista, toimintataitoja kansainvälisten kriteerien mukaan toteutettivassa

hankkeissa.  Yrityksille tarvitaan tukea mm. keskinäiseen verkostoitumiseen ja suurhankkeen rakennusvaiheen

kilpailutuksiin osallistumisessa. Hankeen projektipäälliköksi tarvitaan henkilö, jolla on eritysosaamista ja hyvää

kokemusta suurhankkeiden toteuttamiseen liittyvistä tarpeista.

 

Hanke on valmisteltu Itä-Lapin kuntayhtymässä hankevalmistelijan työnä. Yhteistyössä valmistelussa ovat olleet

mukana Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus ja elinkeinotiimi, paikallisia yrittäjiä, lappilaisia koulutuksen tarjoajia.

Aikaisemmmin totetuneista hankkeista mm. ASE-hankkeen, ABC-hankeen sekä Kemin Digipoliksen

kiertotalouskeskuksen tuloksia hyvistä ratkaisuista jalkautetaan Forest In-hankkeen kautta Lapin pk-yrityskenttään

Kemijärven biojalostamolaitoksen rakentamisen ja toiminnan käynnistymisen myötä.

 

 

Taustatietoa alueen julkisista palveluista ja elinkeinoelämästä, katso hankesuunnitelma
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Foresti In -hanke tukee paikallisia lappilaisia yrityksiä kehittämään osaamistaan suurhankkeeseen osallistumisessa,

yhteistarjouksissa, suurhankkeisiin vaadittavien sertifikaattien hankkimisessa ja ylläpidossa, rahoituksessa,

kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa, yritysten keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksien ja yhteistyön tuottaman

hyödyn tunnistamisessa. Hanke tukee pk-yrityksiä kutsumalla eri alojen osaajia yrityksille järjestettäviin tilaisuuksiin,

joista saamansa tiedon avulla yritykset pystyvät verkostoitumaan ja  parantamaan kilpailukykyään ja kasvattamaan

toimintansa Kemijärven biojalostamolaitoksen rakentamisessa. Hankkeen ja yrityspalvelutuottajien tukitoimien avulla

pk-yritykset pääsevät mukaan suurhankkeen toteuttajiksi. Se parantaa yritysten mahdollisuuksia tulevaisuudessa

osallistua vastaavanlaisiin työ-ja urakkakokonaisuuksiin muualla Lapissa ja kansainvälisissä toiminta- ja

toteutusympäristöissä.

 

Pk-yritysten kehittymisen ja kilpailukyvyn paranemisen myötä työllisyysasete paikallisesti ja maakunnassa vahvistuu,

hyvinvointia suurhankeesta jakautuu pk-yritysien kautta alueen asukkaille ja maakuntaan. Suotuisasti kehittyvän

työllisyysasteen ja verotulokertymän turvin alueen kunnissa ja maakunnassa pystytään varmemmin huolehtimaan
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hyvinvointi- ja elinvoimapalveluista. Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittyminen sekä työllisyys- ja

verotuloasteen pareneminen luovat perustaa uusille investoinneille yrityksissä ja jukisella palvelutuotantopuolella.

Yrityksiin, yhteiöille ja toimijoille syntyy mahdollisuuksia toteuttaa ASE-hankeen, Kemin Digipoliksen  ja ABC-hankeen

tuloksina syntyneiden toimintamallien avulla uutta kehitystä ja kasvua yrityksissä, kykyä paikallisten raaka-aineiden

jalostukseen tuotteiksi paikallisesti. Näin yritykset kykenevät konkreettisesti toteuttamaan omassa toiminnassaan

jatkossakin tavoitteita vähähiilisyydestä ja kestävää kasvua edistäen,kun esim. em. hankkeiden uusi tieto ja

osaaminen tuodaan Forest In -hankkeen avulla pk-yritysten käyttöön. Hanke edistää vähähiilisyyttä ja

energiatehokkuutta pk-yrityten toiminassa myös verkostoitumista, tehokkaita logistisia ketjuja ja raaka-aineiden

paikallista jalostuskykyä vahvistamalla.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Forest In -hankkeen tuella paikalliset pk-yritykset pääsevät mukaan suurhankkeeseen. Yritykset oppivat toteuttamaan

suurhankkeen rakentamista ja käynnistämistä kansainvälisessä toimintaympäristössä. PK-yritykset kehittyvät ja ottavat

palveluiden ja tuotteiden valmistuksessa käyttöönsä uusia toimintamenetelmiä, joilla ne parantavat kilpailu- ja

investointikykyään laajemilla markkinoilla kotimaassa. Yritykset rohkaistuvat osaamisen ja yritys- sekä

toimijaverkostojen kehittyessä yksin ja yhteistyössä keskenään kehittämään liiketoimintaansa kansainvälisille

markkinoille. Osaaminen esim. digitalisation käytössä, liikevaihto, työllistämiskyky ja kilpailukyky paranee yrityksissä.

 

Hankkeen tuella yritysten osaaminen suurhankkeiden toteuttamisesssa, kilpailuttamisessa, verkosto- ja

ekosysteemiyhteisyössä kehittyy, rahoitus- ja liiketoimintaosaaminen kehittyy, syntyy uusia yrityksiä ja uusia

työpaikkoja, syntyy yritysyhteistyöverkostoja. Biojalostamon läheisyyteen syntyy tässä hankkeessa kykyjään

kehittäneille yrityksille kilpailukykyä toteuttaa biolaitoksen sivutuotteiden jatkojalostuksen rakentamista. Kemijärvelle ja

Itä-Lappiin syntyy uusia yrityksiä eri elinkeinoaloille. Julkiset yhteisöt kykenevät hankeen tuottaman informaation avulla

ennakoimaan julkisten investointien, kasvu- ja elinkeinopalvelut,  yrityspalveluiden, koulutuksen kehittämisen tarvetta

ja muiden julkisten palveluiden tarvetta ja toteuttamisaikatauluja paremmin.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Forest In -hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat itälappilaiet ja lappilaiset pk-yritykset ja niissä toimivat eri alojen

yrittäjät.
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Forest In -hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Itä-Lapin kunnat, kuntien päättäjät, asukkaat, koulutusorganisaatiot

sekä kasvu- ja elinkeinopalvelut alueella ja maakunnassa.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

1.Hankkeelle palkataan kaksi työntekijää, projektipäällikkö ja projektisihteeri. Henkilöt rekrytoidaan hankeen

työntekijöiksi ja tarvittavaa käännös-, tulkkaus-, viestintä-, markkinointi- ja tietotekniikkaosaamista hankintaan

hankkeeseen ostopalveluna. Hanke voi hankkia ostopalveluna yritysryhmille esim. verkostoitumiseen, rahoitukseen ja

yrityskehittämiseen workshop-koulutusta.

Hankkeen työntekijät toteuttavat hankkeen toimenpiteet loppuraportteineen hankkeen loppuun mennessä.

 

2.Hankkeelle vuokrataan toimistotilat, hankitaan tarvittavat työvälineet (tietokoneet, puhelimet ja muut tarvittavat

toimistotyövälineet).

 

3.Hankkeelle suunnitellaan ja julkaistaan nettisivut, jotka toimivat palveluiden tuottajien ja tarvitsijoiden

informaatiokanavana. Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma.
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4. Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, johon kuuluvat jäseninä rahoittajien, kuntien, yritysten ja yhteisöjen edustajat.

Sen lisäksi hankkeelle pyydetään nimeämään kustakin alueen kunnasta ja mahd. muista julkisenpalvelun

tuottajaorganisaatioista yhteyshenkilöt elinkeinosektorilta, jotta asioidenhoito hankkeen ja verkostossa mukana

toimivien kesken saadaan sujuvaksi. Yhteyshenkilöiden ja hankeen kommunikaation avulla rakentamisvaiheeseen

osallistuvien yritysten yrityskohtaisiin kasvu- ja kehitystarpeisiin pystytään ohjaamaan sujuvasti tarvittava opastus, tuki

elinkeino- ja yrityspalveluista.

 

5.Hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja työntekijöistä valmistetaan informaatiomateriaali hankkeen aluksi eri

osapuolten kesken yhteisesti sovittavalla tavalla ja informaatiota hankkeesta jaetaan hankkeen yhteistyötahoille

(yritykset, julkisen palvelun tuottajat) sekä julkisuuteen.

 

6.Hanke valmistuttaa kilpailutuksen kautta ostopalveluna lyhyen esittelyvideo, jossa kuvataan investointikohdetta,

alueen paikkakuntien palveluita ja uusia palvelutarpeita ts. työpaikka- ja yritysmahdollisuuksia. Video hyödynnetään

osapuolten kesken yhteisesti sovitulla tavalla sähköisissä kanavissa, informaatio- ja verkostoitumistilaisuuksissa ym.

tapaamisissa julkisten ja yksityisten palvelutuottajien kanssa, yleisön ja median kanssa toimittaessa mm.

 

7.Hankkeen työntekijät selvittävät Boreal Biorefin rakentamishankkeen  tarpeet ja toteuttamiseen tarjolla olevat

yritysten palvelupotentiaalin Itä-Lapin ja Lapin yrityksistä, julkisten palveluiden tuottajilta ja yhteisöistä, samoin

maakunnasta. Paikallista, Lapin ja suomalaista elinkeinokenttää informoidaan biotalouden yritys- ja liiketoiminnan

kehittämismahdollisuuksista Kemijärvellä Boreal Biorefin rakentamisessa ja toiminnan käynnistymisen myötä.

 

8.Hanke järjestää paikallisia, seudullisia ja maakunnallisia tapaamisia, neuvotteluita, työpajoja, kokouksia sekä

rakentamiseen liittyville kohderyhmille suunnattuja tiedotustilaisuuksia tavoitteena saada yritykset toteuttamaan

rakentamista yksin tai ryhminä. Tarvittaessa po. tilaisuuksia järjestetään myös muualla Suomessa.

 

9.Tilaisuuksissa ja neuvotteluissa esitellään rakentamishanketta, aikataulua, rakennuskohteen erilaisia

yrityspalvelutarpeita ja – mahdollisuuksia. Samoin tuodaan esille Kemijärven ja naapurikuntien palveluita,

saavutettavuutta ja mahdollisuuksia yritysten tuottamille uusille palveluille. Tilaisuuksissa saadaan tietoa

kiinnostuneista ja mukaan lähtevistä yrityksistä. Tilaisuuksissa yritysten edustajat tapaavat ja voivat neuvotella

keskenään.

Tilaisuuksissa esitellään yritysten erilaisia mahdollisuuksia ja vaatimuksia osallistua rakentamiseen ja

palvelutuotantoon rakennushankkeen aikana ja toiminnan käynnistyttyä. Tilaisuuksissa yrittäjiä opastetaan laatu- ja

sertifikaattivaatimuksista. Tilaisuuksiin kutsutaan mukaan mm. Lapin Katepal-verkosto, Lapin liiton ASE-

klusteriedustus ja ABC-hanke, Kemin Digipoliksen kiertotalouskeskuksen edustajat.

 

10.Hanke osallistuu muiden rakentamisen kannalta olennaisten toimijoiden, Boreal Biorefin ja Lapin liiton ASE-

kehittämisklustereiden edustajien ja hankkeiden kannassa tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön. Hanke osallistuu em.

tahojen kanssa yhdessä maakunnan strateegisten tavoitteiden edistämiseen biojalostuksessa, yrityksissä,

elinkeinokentässä ja yhteistyöverkostoissa. Kehittämisklustereiden edustajia kutsutaan yrityksille ja julkisten

palveluiden tuottajille suunnattuihin tilaisuuksiin, tiedottamalla hankkeen aikana kehittämisklustereiden toimijoita,

rahoittajia ja mediaa hankkeen etenemisestä ja esille nousevista kehitystarpeista, yhteistyömahdollisuuksista.

 

11.Hanke järjestää tutustumisen vastaavanlaisen investoinnin yhteisövaikutuksiin ja palvelutarvemuutoksen

kohteeseen ( Äänekoski, kaivospaikkakunta Lapissa)  Hanke kutsuu vastaavanlaisen paikkakunnan edustajia

informoimaan kuntien ja yritysten edustajia muutoksesta ja sen tuoman palvelutarpeen haltuunotosta ( esim.

Äänekoski, kaivospaikkakunta Lapissa).

 

12.Hankkeelta saavat yritykset tietoa palvelutarvetilanteesta ja kysynnästä (mitä, milloin, miten), rakentamisen

toteutusvaiheista ja aikataulusta. Tietoa saavat myös hankkeen yhteistyötahot, kunnat ja maakunta, paikalliset ja
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lappilaiset yritykset ja yrittäjät, TE-palveluiden tuottajat, koulutuksen tarjoajat, sote-palveluiden tuottajat, liikenne-,

tietoliikenne ja turvallisuuspalveluiden tuottajat, rahoittajat jne. Tiedottaminen tapahtuu hankkeen ohjausryhmän ja

keskeisten yhteistyöosapuolten yhdessä sopimalla tavalla.

 

13.Hankkeen toimenpiteillä ja työntekijöiden osaamisella autetaan koordinaatiotyön avulla palvelun tarvitsija

löytämään palvelun tarjoaja, autetaan ennakoimaan yrityksissä, yhteisöissä ja kunnissa (Lapin yrittäjäjärjestöt,

Kauppakamari, Lapin liiton hankkeet ja kehittämisklusterit, pk- yritykset, rahoittajat, kunnat) ajantasaisella

palvelutiedolla ottamaan haltuun toimintaympäristön muutosta. Tuetaan muutosta sanoittavalla tiedolla yrityksiä ja

muita palvelutuottajia ymmärtämään merkitystä ja vaikutusta palvelutuotantoon, taloudellisiin haasteisiin ja

mahdollisuuksiin sekä varautumaan rahoitukseen ja investointeihin.

 

14.Hankkeen tietotuella pk-yritykset pääsevät kehittämään osaamistaan ja toimintaansa biojalostuksen alalla ja

pääsevät mukaan toteuttamaan uusien työpaikkojen luomista, edistämään puupohjaisten tuotteiden ja kiertotalouden

kehittämistä ja ilmastotavoitteita, toteuttamaan Lappi-sopimuksen mukaista kehittämisstrategiaa. On oletettavaa, että

hankkeen aikana lähtee liikkeelle yritys-, kehittämis- ja tutkimushankkeita. Hanke auttaa alueen yrityksiä pääsemään

näihin mukaan.

 

15.Hanke tukee alueen pk-yrityksiä kansainvälistymisessä.

 

16.Hankkeessa muodostetaan biojalostamon rakentamisen palvelutarpeen kannalta suunnattuja informaatioryhmiä

esim. suunnittelualan yritykset, kuljetusalanyritykset, rakentamisalan yritykset (LVI, sähkö, metalliala, muu

rakennusala) tietotekniikka-alan yritykset, kunnossapito ala, huolto- ja huolinta-alan yritykset, ympäristö- ja

puhtaanapito yritykset, ravinto- ja majoitusalan yritykset.

 

17.Hanke edistää metsäteollisuuslaitoksen rakentamiseen liittyvien suuryritysten ja lappilaisten sekä itälappilaisten pk-

yritysten yhteistyötä esim. kilpailutuksissa ja alihankintojen osalta.

 

18.Hanke organisoi riskinottokykyisille ja investointeihin halukkaille pk-yrityksille rahoitusmuodoista asianmukaista ja

ajantasaista tietoa, ja myös näissä asioissa yhteistyötä yritysten kesken ns. ylilyöntien välttämiseksi investoinneissa.

 

19. Hanke edistää yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä mm. koulutuksessa, jotta tarvittava määrä osaava

työvoimaa saadaan yritysten käyttöön. Hanke kannustaa yrityksiä ja julkisia työnantajia tarjoamaan oppimispaikkoja ja

ennakoivaan aktiivisuuteen rekrytoinneissa.

 

20. Hanke edistää yritysten, yksityisten ja julkisen sektorin yhteistyötä tarkoituksenmukaisten toimitilojen, toimistojen,

liiketilojen ja tonttien löytämiseksi rakentamisvaiheeseen ja tuotannon aikaiseen toimintaan yrityksille.

 

21. Hanke kannustaa rakentamisaikana muodostuneita yritysverkostoja, toimivia pk-yrityksiä ja yhteistyöryhmiä

jatkamaan aktiivisesti biojalostamon tuotantoaikaisen toiminnan ja mahdollisten sivutuotteiden jalostuksen kehittyessä.

Kannustaminen tapahtuu saatavilla olevan tiedon tarkoituksenmukaisella informoinnilla po. toimijoille.

 

22. Hanke kannustaa ja tukee rakentamisvaiheen ja sitä seuraavien tuotantovaiheiden toteutukseen osallistuvia

yrityksiä hyödyntämään saamiaan kontakteja, oppia ja toimintamallia myös muualla kotimaassa/kansainvälisillä

markkinoilla vastaavanlaisissa suurhankkeissa.

 

23. Hanke informoi kontaktoinneissaan yrityksiä, yhteisöjä ja yhteistyökumppaneita vähähiilisyyteen liittyvistä

kansallisista tavoitteista, arktisesta kestävän talouden klusterista, arktisen älykkään erikoistumisen tavoitteista  ja

vähähiilisyyden edistämisestä sekä kiertotalous-konseptien kehittämisestä ja mahdollisuuksista.
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6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Fores In-hankkeen tuealla  yritykset pääsevät kiinni biojalostamo-hankeen luomiin kasvumahdollisuuksiin  yritysten

osaamisen kehittyessä , toiminnan volyymin, tuotteiden ja palveluiden laadun ja kansainvälisen vaatimustason

kehittämisessä. Yritykset kasvavat, palkkaavat työntekijöitä ja kykenevät tarjoamaan palveluitaan tulevaisuudessa

nykyistä paremmin uusiin, vastaaviin hankkeisiin ja nykyistä laajemmalle alueelle. Yritykset muodostavat

yhteistyöryhmiä, yritysverkostoja ja erilaisia yrityksiä yhdistävä ekosysteemi- toiminta tulee tutuksi ja jalkautuu yritysten

arkeen. Se luo ja vahvistaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kemijärvelle, Itä-Lappiin ja Lappiin syntyy toimintaansa kasvattavien yritysten lisäksi uusia yrityksiä ja tuotteita sekä

kokonaan uusia toiminta-aloja. Yritykset hyödyntävät hankkeen tuella uutta tutkimustietoa, toimintamalleja  ja

teknologiaa sekä digitalisaatiota. Ne edistävät näin suoraan ja välillisesti pohjoisten raaka-aineiden ekologisesti ja

ekonomisesti  kestävää käyttöä. Yritysten tietoisuus vähähiiliisyys- ja ilmastotavoitteista paranee.

Kasvavat ja uudet yritykset pystyvät palkkaamaan lisää ammattitaitoisia osaajia työhön ja muodostaman pohjoisille,

suomalaisille ja kansainvälisille markkinoille uusien kohteiden toteuttamista varten myös osaamiseltaan kilpailukykyisiä

yhteistyöryhmiä.

Positiivinen kehitys yrityksissä vahvistaa yritysten ja yhteisöjen investointikykyä, lisää yrityksissä palveluiden kysyntää

ja lisää ostovoimaa alueen asukkaiden keskuudessa, joka ruokkii edelleen kestävää kehitystä ja vahvistaa

työllisyysastetta sekä tuotteiden ja palveluiden laatua ja tuotantokykyä.

Kasvun tulokset näkyvä yrityksissä ensimmäiseksi suunnittelu- ja rahoitusaloilla, koulutuksessa,  rakennusalalla, lvi- ja

sähköalalla, kuljetuksissa, maansiirtoalalla, metsäalalla, matkailussa, majoituksessa, asumisessa, vähittäis- ja

erikoistavaran kaupassa ja muilla palvelualoilla, ruoka-, ympäristö-ja puhtaanapitoaloilla, sote-palveluissa, turvallisuus-

ja pelastusalalla ja vapaa-ajanpalvelualoilla.  Hankkeen tuen ja informaation myötä kysyntä yrityksillä vahvistuu myös

eri alojen suunnitteluosaamisessa (logistiikka, rakentaminen, tuotantoprosessit, koulutus, digitalisaatio jne.)
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Forest In -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja yritysten ja yritystoiminnan kehittämisessä voidaan käyttää

esimerkiksi muissa vastaavanlaisissa suurhankkeissa. Tieto kerätään hankeen loppuraporttiin ja tieto hyvistä

käytänteistä yrityskentälle, yritysten elinkeino-ja kasvupalveluiden tuottajille, kuntiin ja maakunnan organisaatioille,

rahoittajille ja mediassa tiedottaen yleisölle.

 

Hankeessa syntynyt tieto yrityskentän kehittämistarpeista suurhankkeiden valmistelun ja toeuttamisen yhteydessä

julkaistaan yleisellä tasolla (ei sallassapidettävät) tueksi muiden vastaavanlaisten tukihankkeiden toimintaa varten.

Hankkeessa ilmenneet haasteet ja ratkaisut kirjataan kehittymisen varmaistamiseksi vastaavanlaisissa uusissa

yritysten tukihankkeissa.

 

Hankkeen myötä syntynyttä yritysten verkostotoimintaa, osaamisen kehittämistä ja erilaisten yritysten yhteisten

ekosysteemien toimintaa jatketaan yritysten omana toimintana, jonka tueksi yritykset voivat hakea yrityskohtaista

/yritysryhmäkohtaista tukea esim. paikallisista tai maakunnallisista elinkeino- ja kehittämispalveluista,

koulutuspalveluista ja eri rahoittajilta.

 

Forest In -hankeessa syntynyttä yritystyhteistyötä ja kehittämistä on mahdollisuus jatkaa biojalostamolaitoksen

sivutuotteina syntyvien tuotejakeiden jalostuksen kehittämisessä.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
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 Hankkeen kustannukset ja rahoitus

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Itä-Lapin kunnat; Kemijärven kaupunki, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Posion kunnat kattavat hankkeen

omarahoitusosuuden 117756 eur.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Hankkeeseen ei ole haettu muuta rahoitusta.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

A70744 , Lapin saavutettavuuden kattohanke / liikenteen ja logistiikan kehittäminen

A70177,  ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekt/ kuljetusverkoston rakennusmateriaali

A72691,  Kiina-kilpailukyvyn vahvistaminen /pk-yritysten kansainvälistyminen

A73506,  Lapin mikroyritysten kasvuverkosto/ yritysten kasvu ja kehittäminen

A73026,  Lappi - Arktinen ja kansainvälinen menestyjä/ pk-yritysten kasvun ja kansainvälsitymisen edistäminen

A73029,  Uuden talouden valmisteluhanke /pk-yritysten kasvu- ja kansainvälisstyminen

A72213,  Arctic Smartness Exellence/ yritysten toiminta älykkäissä arktisissa ekosysteemeissä, kansainvälistyminen

A70722,  Arctic Business Concept/ uusien toimintamallien kehittäminen arktiseen teolliseen jalostukseen ja

liiketoimintaan

304659,  Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen

Arctic Smartness RDI - Excellence (ASR)
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

1. Kiertotaloushanke, Kemin Digipolis,Kemin kaupunki - teollinen logistiikka ja energiatehokas kiertotalousmalli/

  rahoittajana SITRA

 

2. Boreal Biorefin -kehittämishanke (POPELY/0169/05.02.09/2016)
 

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 293 160
2 Ostopalvelut 29 000
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 70 360
Kustannukset yhteensä 392 520
7 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 392 520

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus 274 764 70,00
2 Kuntien rahoitus 117 756 30,00
3 Muu julkinen rahoitus 0 0,00
4 Yksityinen rahoitus 0 0,00

Rahoitus yhteensä 392 520 100,00

Kustannusarvio yhteensä 392 520
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 392 520
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10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Itä-Lapin kuntayhtymällä on pitkä kokemus (yli 20 v) erilaisten hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Tätä

hanketta on valmisteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kemijärven kaupungin ja muiden Itä-Lapin kuntien

elinkeinotoimien kanssa. Lapin Yrittäjät ja Itä-Lapin yrittäjäyhdistykset ovat sitoutuneet hankkeeseen.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

 

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi esitetään: Lapin liitto/rahoittajan edustaja, Lapin ELY/elinkeino- ja

yrityskehittämisen edustaja, Itä-Lapin kuntayhtymä/kehittämispäällikkö Dina Solatie, Lapin Yrittjät ry/ toiminnanjohtaja

Pirkka Salo, Kemijärven Yrittäjät ry /puheenjohtaja Timo Tuominen, Boreal Bioref Oy:n edustaja, Kemijärven

kaupunki/elinkeinopalveluiden edustaja sekä Salla, Savukoski, Posio ja Pelkosenniemi edustaja kunkin kunnan

elinkeinopalveluista. Organisaatiot nimeävät edustajansa, kun päätös hankkeen rahoittamisesta on tehty.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

Tuotosindikaattorit 
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky  
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen 

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Lappi
Seutukunnat

Itä-Lapin
Kunnat

Kemijärvi, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Posio

Jakeluosoite

Kuumaniemenkatu 2A
Postinumero

98100
Postitoimipaikka

Kemijärvi

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Rahoituksen riittämättömyys

Pyritään ennakoimaan pk-yritysten tarpeet yhteydenpidolla
ja osaavan projektipäällikön koordinaatiolla, jotta vältytään
yllättäviltä kustannuksilta

Yritysten kiinnostus ja sitoutuminen

Projektipäällikkö tiedottaa suurhankkeen etenemisesta ja
sen tarvitsemista palveluista. Projektipäällikkö pitää yhteyttä
aktiivisesti sekä yrityksiin että yrittäjäyhdistyksiin.

Suurhankkeen aikataulu
Mikäli suurhankkeessa aikatuluissa tulee viivästyksiä se
aiheuttaa hankkeelle myös aikataulun muutoksia.

Hankehenkilöstön rekrytointi

Hankkeeseen palkattavalla projektipäälliköllä tulee olla
oikea koulutus ja osaaminen suurhankkeiden ja yritysten
rajapinnassa toimimisesta. Hakija pyrkii varmistamaan, että
osaavat henkilöt palkataan.

Tulostettu 23.2.2018 13:14:03 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 305210 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Forest In - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa

9 (13)



13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

 

13.2 Kestävä kehitys

Uudet tuella aikaansaadut yritykset 20
naisten perustamia 8

Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan 15
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys 25
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä 50

joihin työllistyvät naiset 20
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset 35

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ¨ ý

Forest In -hanke on sukupuolineutraali ja
palvelee hankesuunnitelman mukaisesti
tueallaan pk-yrityksiä ja -yrittäjiä sekä välilliseti
yhteisöjä tasavertaisesti sukupuolesta
riippumatta.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ¨ ý

Forest In-hanke tukee pk-yrityksiä ja -yrittäjiä
sukupuolesta riippumatta tasavertaisesti.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý

Forest In-hanke palvelee pk-yrityksiä ja yrittäjiä
sekä välillisesti yhteisöjä tasavertaisesti
sukupuolesta riippumatta.
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Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5

Forest In hanke jalkauttaa pk-yrityksiin
vähähiilisyyttä edistäviä energiatehokkaita
ekosysteemi-toimintamalleja, joissa
kuljetusketjut ovat mahdollisimman lyhyitä ja
raaka-aineet jalostetaan tarkasti tuotteiksi ja
palveluiksi. Hanke edistää välilliseti metsän
jalostamista paikallisesti mahdollsimman
tarkkaan lopputuotteiksi.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 2 2

Hanke vähentää riskiä tukemalla yrityksiä
kehittämään ja rakentamaan metsävarojen
keskelle monipuolisiksi tuotteiksi metsää
jalostava tuotantokokonaisuus, jossa tietämys
energia- ja logistiikkatehokkuus jalkautetaan
kaikkiin yrityksiin.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 0 0

Hankkeen vaiktukset voivat olla välillisesti sekä
hieman negatiivisia mutta myös positiivisia.
Suoraan tällä hankkeella ei ole vaiktusta po.
monimuotoisuuteen muutoin kuin tukemalla
vähähiilisiä ja energiatehokkaita työ- ja
toimintakäytänteitä, jotka helpottavat ja
parantavat monimuotoisuuden turvaamista.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0

Hanke ei suoraan toimi po. asioiden parissa
mutta vie yrityksiin informaatiota verkostojen
avulla vettä, maaperää ja ilmaa
(kasvihuohekaasuja) koskevista tavoitteista ja
lainsäädännöstä.

Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0

Hankkeen toimenpiteiden kohteina ei ole Natura
2000-ohjleman kohteita mutta hankkeessa
viedään verkostojen avulla informatiota yrityksiin
po kohteita koskevista määräyksistä, laeista ja
asetuksista.

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 0 0

Hankeessa ei synny tavanomaisesta
toimistotyöstä poikkeavia jätteitä.  Hankeessa
syntyneet jätteet lajitellaan jätteiden lajittelussa
anettujen ohjeiden ja määrysten mukaisesti.
Hanke toimii pääasiassa sähköistä
toimintaympäristöä hyväksi käyttäen ja
kohtaamalla hankeen kohderyhmiä
tilaisuuksissa.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Hankkeessa informoidaan yrityksiä uusiutuvan
energian käyttömahdollisuuksista.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 6 8

Hankkeen ansiosta paikalliset pk-yritykset
kasvavat, alueelle syntyy uusia yrityksiä ja
elinkeinoaloja, jotka käyttävät luonnonvaroja
energiatehokkasti, lyhyitä logistikkaketjuja
suosien ja jalostaen paikallisesti
mahdollisimman pitkälle tuotteiksi ja palveluiksi
hankkimansa materiaalit. Hanke tukee kestävän
yritysrakenteen ja -toimintamallin
muodostumista Kemijärvelle ja Itä-Lappiin.  Se
vaikuttaa laajalle Itä-Lappiin ja Lappiin
aluetalouden suotuisana kehityksenä.,

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 4 4

Hanke tukee yritysten osaamisen kehittymistä
omalla toimialallaan, yhteistyöhön muiden
yritysten kanssa, edistää uusien osaajien
työllistymistä yrityksiin, vahvistaa
ympäristötietoisuudella yritysten palveluiden ja
tuotteiden laatua ja kilpailukykyä, kasvun
edellytyksiä toiminnan laajentamiseen

Liikkuminen ja logistiikka 4 4

Hanke edistää tehokkaiden logistiikkaketjujen ja
energiankäytön kehtittämistä yrityksissä ja
yritysekosysteemeissä Kemijärven
biojalostamon rakennus- ja toiminta-aikana.
Hanke edistää metsänjalostusta tuotteiksi
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14 Liitteet
 

 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

keskellä raaka-ainevarantoja ja edistää näin
vähähiilisyyttä.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 9 9

Hanke edistää yritysten osaamisen ja
biojalostamon rakentamiseen osallistumisen
avulla Itä-Lapin, Lapin ja laajemminkin Pohjois-
Suomen asukkaiden työ-
 ja toimeentulonmahdollisuuksia. Hanke välittää
yhteistyöverkostojen kautta tietoa hankeeseen
mukaan tuleville yrityksille työterveys- ja sote
paveluista.

Tasa-arvon edistäminen 3 3

Hanke on neutraali sukupuolten tasa-arvo-
asioissa. Eri alueilla toimivien yrityten, yhteisöjen
ja asuvien asukkaiden tasa-arvoa hanke edistää
tuikemalla yritysten kehittämismahdollisuutta ja
parantamalla siten välillisesti työllistymis- ja
toimeentulomahdollisuuksia, digitalisaatio sekä
uuden tiedon ja teknologian käyttöönottoa
pohjoisessa.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 2 3

Hanke edistää eteäällä kasvukeskuksista
toimivien yritysten kehittymien, kasvun ja
kansainvälistymisen mahdollisuuksia
biojalostamo rakentamisen myötä karttuvan
tiedon ja kokemuksen sekä yrityshteistyön
kautta.

Kulttuuriympäristö 2 3

Hanke tukee metsä- ja
metsätalouskulttuuriympäristöön liittyvää
paikallisia elinkeinomuotoja luotsaamalla
yrityksiä metsää jalostavan
biojalostamolaitoksen rakentamiseen
Kemijärvelle kestävän kasvun, työn ja
toimeentulon tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöosaaminen 8 8

Hanke edistää yritysten ympäristöosaamista
informoimalla yrityksiä yhteistoimintaverkoston
(julkiset palvelut/ympärisöviranomaiset) kautta
biojalostamon rakentamiseen ja tuotantovaiheen
yritystarpeisiin liittyvistä ympäristövatyimuksista,
laeista ja määräyksistä.

Forest In hankesuunnitelma liitteineen
Sitoumus Posion Yrittäjät
Sitoumus Savukosken Yrittäjät
Sitoumus Lapin Yrittäjät
Sitoumus Boreal Bioref
Sitoumus Sallan Yrittäjät
Sitoumus Pelkosenniemen Yrittäjät
Sitoumus Kemijärven Yrittäjät
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Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

23.2.2018 Dina Terese Solatie
kehittämispäällikkö

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan taustalomake

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Hakijan nimi

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Y-tunnus

1044651-6
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Kuumaniemenkatu 2 A
Postinumero

98100
Postitoimipaikka

Kemijärvi
Hakijan yhteyshenkilö

Dina Solatie
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 593 2835, 040 354 8370
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

dina.solatie@kemijarvi.fi

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 Yhteensä

Projektipäällikkö Kokoaikainen 22 60 270 103 320 25 830 189 420
Projektisihteeri Kokoaikainen 26 33 210 44 280 18 450 95 940
Toimistosihteeri Osa-aikainen 3 2 700 3 600 1 500 7 800
1Yhteensä 51 96 180 151 200 45 780 293 160
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Kustannusten perustelut

Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektipäällikkö 22 kuukaudeksi ja koko hankkeen ajaksi (26 kk) kokoaikainen projektisihteeri. Kuntayhtymän toimistosihteeri tekee
osa-aikaisesti (10%) hankkeen taloushallintoon liittyviä töitä (työajanseuranta).

Perustelut hankkeen projektipäällikön korkeaan palkkaan. Kuukausipalkkaan on varattava tarpeeksi rahaa, jotta projektipäälliköksi voidaan palkata suurhankkeista ja
teollisesta rakentamisesta kokemusta omaava ja haasteelliseen tehtävään koulutukseltaan sopiva henkilö. Henkilöllä tulee olla ymmärrystä ja käytännön kokemusta suuren
teollisuusinvestoinnin käytännön toteuttamisesta. Henkilön tulee osata arvioida yritysten mahdollisuudet toimia osana biojalostuslaitoksen rakentamisessa. Hankkeen
projektipäällikön tulee omata kokemusta suurhankkeiden kilpailutusprosesseista. Meneillään olevassa noususuhdateessa lähtee useita investointeja liikkeelle ja tosi
ammattilaisista on kova kilpailu. Palkkatasolla varmistetaan että osaava henkilö voidaan rekrytoida hankkeeseen ja joka myös työskentelee hankkeessa hankkeen loppuun
saakka.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
Nettialustan luominen; sisältää graafisen suunnittelun toteutuksen ja kieliversiot 2 000 1 500 500 4 000
Käännös-, tulkkaus- ja konsulttipalkkiot 2 000 2 000 2 000 6 000
Esittelyvideo 7 000 0 7 000
Valokuvauspalvelut 1 000 1 000 0 2 000
Ilmoituskulut ja viestintä 3 000 5 000 2 000 10 000
2 Yhteensä 8 000 16 500 4 500 29 000

Kustannusten perustelut

Hankkeessa toteutetaan verkkosivuston ulkoasu ja kieliversiot. Sivusto  tehdään palvelemaan yrityksiä, työntekijöitä ja julkisia palveluntuottajia tiedonsaannissa
suurinvestoinnin saadessa rahoituksen. Sivuston kautta tehdään erilaisia kartoituksia, joilla saadaan tietoa tarvittavista palveluista ja voidaan jakaa tietoa myös meneillään
olevista rekrytoinneista.

Hankkessa tarvitaan käännöspalveluita, koska sivuston ja tuotetun materiaalin on palvelveltava myös muita kuin suomenkielisiä.

Esittelyvideo tulee verkkosivulle, tiedottamiseen ja muuhun markkinointiin.

Laadukkaan aineiston saamiseksi tarvitaan ammattilaisen ottamia valokuvia, joita voidaan käyttää nettisivuilla ja muissa materiaaleissa.

Hankkeessa tullaan järjestämään useita tilaisuuksia, joista ilmoitetaan lehdissä. Viestinnässä käytetään muitakin kanavia kuten verkkosivut ja some.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0
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Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 Yhteensä
24.00 % 23 084 36 288 10 988 70 360
6 Yhteensä 23 084 36 288 10 988 70 360

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

127 264 203 988 61 268 392 520

7 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

127 264 203 988 61 268 392 520
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

89 085 142 792 42 887 274 764

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 38 179 61 196 18 381 117 756
2.1 Yhteensä 38 179 61 196 18 381 117 756

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

38 179 61 196 18 381 117 756

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

127 264 203 988 61 268 392 520
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Viranomaisen merkintöjä

1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

2 Hakijan perustiedot

 

Osatoteuttajat

Hankehakemus
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Saapumispäivämäärä Diaarinumero

Käsittelijä Puhelinnumero

Hakemusnumero

305173
Hankekoodi

Hakemustyyppi

Uusi
Tila

Keskeneräinen

Viranomainen

Lapin liitto

Hakijan virallinen nimi

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Y-tunnus

1044651-6
Jakeluosoite

Kuumaniemenkatu 2 A
Puhelinnumero

040 354 8370
Postinumero

98100
Postitoimipaikka

Kemijärvi
Tilinumero (IBAN)

FI97 5649 0140 1817 32
BIC

OKOYFIHH
WWW-osoite

http://www.italappi.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi

Dina Terese Solatie
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa

Kehittämispäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

dina.solatie@kemijarvi.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 354 8370
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely
¨ Vain yksi hakija ý Hakijoita on useampi kuin yksi

(yhteishanke)
¨ Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai
useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten
(tuen siirto)

Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Helsingin yliopisto, Värriön tutkimusasema 0313471-7 Yliopisto

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Yhteishankkeella saadaan sekä Värriön tutkimusaseman että alueellisen organisaation osaamiset parhaiten
käyttöön.
Hankkeen käytännön toteutuksen hoitaa Värriön tutkimusasema, jolla on mittausasemat ja tutkimustulokset sekä
paras asiantuntemus. Värriön tutkimusasema tekee tiivistä yhteistyötä  Itä-Lapin kuntayhtymään palkatun
hanketyöntekijän ja vakituisen henkilöstön kanssa.
Hankealueena on Itä-Lappi, joten hankkeen hallinnoinnin on hyvä olla alueella. Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnointi
mahdollistaa parhaiten tehokkaan yhteistyön ja tiedottamisen hankkeesta alueen kunnissa ja yrityksissä.
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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Vuonna 1967 perustettu Värriön tutkimusasema sijaitsee Itä-Lapissa Sallan kunnassa Värriön luonnonpuiston

ympäröimänä ja kuuluu Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen hallintaan. Asemalla kerätään pitkiä

havaintosarjoja mm. fenologiasta, marja- ja käpysadoista, linnuista ja hyönteisistä, joiden avulla seurataan pohjoisen

metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä. Nykyisin tutkimus keskittyy ilman saasteiden

kulkeutumiseen ja ilmakehän prosesseihin sekä ekosysteemien toimintaan pohjoisissa oloissa. Asemalla sijaitsee

SMEAR I mittausasema, joka edustaa Helsingin yliopiston huippututkimusta ilmakehä- ja metsätieteissä. Lisäksi

Värriön tutkimusaseman tiloissa ja ympäristössä järjestetään yliopistollista opetusta.

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä sekä saada

tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Värriön tutkimusaseman tutkimustietoa

kansantajuistetaan. Hankkeessa kohtautetaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä ja

voimautetaan yhteistä toimintaa ja innovaatiopotentiaalia. Tutkimustietoa jalostetaan siten, että niiden hyödyntäminen

alueen liiketoiminnan hyväksi on helpompaa. Esimerkiksi Värriön tutkimustulosten mukaan Itä-Lapin ilma on maailman

puhtainta. Itä-Lapin matkailuyritykset voivat hankeen avulla hyödyntää Värriön tutkimustuloksia esittämällä faktatietoa

matkailijoille ilman puhtaudesta ja näin saada lisää matkailijoita alueelle. Hankkeessa vahvistetaan Värriön

tutkimusaseman, Itä-Lapin kuntien ja asukkaiden sekä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä ja

verkottumista. Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa asukkaat,opiskelijat, tutkijat, yritykset, sidosryhmät ja kuntien

edustajat kehittävät yhdessä ratkaisuja arjen tarpeisiin, uusiin tuotteisiin ja

innovaatioihin hyödyntäen Värriön tutkimusaseman tutkimustuloksia. Värriön tutkimusaseman tieteellinen

tutkimustoiminta ja sen tulokset saatetaan vahvemmin tukemaan myös muita alueen elinkeinoja kuten

biojalostamohanketta, muuta metsätaloutta, luonnontuote- sekä poroelinkeinoa. Hankkeessa kehitetään myös

metsästysmatkailua ja harrastetoimintaa. Hanke tukee vahvasti Lapin älykästä erikoistumista.

 

Hankkeessa tutkimustulokset jalostetaan siihen muotoon, että tulokset ovat helposti ymmärrettäviä ja alueen yritykset

voivat käyttää niitä hyväksi kasvattaakseen omaa liikevaihtoaan. Tavoitteena on osallistaa alueen yrityksiä ja saada

niitä kehittämään tuotteita jalostetun tutkimustiedon avulla. Tavoitteena on, että yritykset myös käynnistävät yhteistyön

Värriön tutkimusaseman kanssa. Tuloksena on kasvavat yritykset Itä-Lapissa.

 

Värriön tutkimusasema esittelee tutkimustaan ja hanketta Itä-Lapin kuntien tapahtumissa ja järjestää Värriön

tutkimusasemalle avointen ovien päivän.

 

Hankealue on Itä-Lappi. Hanke on yhteistyöhanke Värriön tutkimusaseman ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä, johon kuuluvat jäseninä Kemijärvi, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi ja

Posio.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Leading-edge research at Värriö Research Station to benefit the economy of Eastern Lapland

Hankkeen julkinen nimi

Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (VÄRI)
Alkamispäivämäärä

1.6.2018
Päättymispäivämäärä

31.5.2020
Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
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4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

Värriö Research Station, which was founded in 1967, is located in the Värriö strict nature reserve, in themunicipality of

Salla in Eastern Lapland. It is managed by the Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR)at the

University of Helsinki. The station performs long-term observations on environmental conditions such as ecosystem

phenology, berry and cone production, and bird and insect populations. The observations are used for monitoring

changes in the subarctic forest and fell ecosystems and the climatic factors that impact them. Research at the station

is further focused on the dispersion of air pollutants, atmospheric processes, and the processes in the subarctic

ecosystems. The station hosts the SMEAR I measurement station, which is part of the leading-edge research in

atmospheric and forest sciences at the University of Helsinki. Värriö station and its environs are also used for

organising academic education.

 

The goal of the project is to increase cooperation between Värriö Research Station and the local economy, and to

disseminate the results of research conducted at the station for the benefit of local businesses and residents. This

involves the popularisation of research results from Värriö station. The project seeks to bring together local expertise,

developers and businesses and to reinforce cooperation and the potential for innovations. The research results are

refined so as to facilitate their use for the benefit of local economic activities. For example, research conducted at

Värriö shows that Eastern Lapland has the cleanest air in the world. As a result of the project, tourism industry

businesses in Eastern Lapland can make use of these research results by presenting facts on the cleanness of air to

potential visitors, thereby attracting more tourism to the area. The project aims to reinforce cooperation and networking

between Värriö Research Station and the municipalities of Eastern Lapland as well as their residents, businesses and

other stakeholders.

 

The project organises workshops for residents, students, researchers, businesses, stakeholders and municipal

representatives. In these workshops the participants can cooperate to develop solutions for everyday needs, new

products and innovations by utilising research results from Värriö station. The project also aims to enhance the

utilisation of scientific research work and results from Värriö Research Station for the benefit of other local economic

activities, such as the biorefinery project and other forest industry, natural products, and reindeer farming. The project

also seeks to develop the hunting and recreational tourism businesses. The project strongly supports the smart

specialisation strategy of Lapland.

 

In the project, the research results are refined into an easily understandable form, so that local businesses can utilise

them to increase their revenue. The aim is to involve local businesses and to enable them to use refined research data

for their product development. Another goal is to encourage local businesses to initiate cooperation with Värriö

Research Station. The end result is the growth of local businesses in Eastern Lapland.

 

Värriö Research Station will give presentations on its research and project work at events held in the Eastern Lapland

municipalities, as well as organise an open house event at the station.

 

The project area is Eastern Lapland. The project is a cooperation project between Värriö Research Station and the

Local Federation of East Lapland.

 

The project is administered by the Local Federation of East Lapland, which consists of the municipalities of Kemijärvi,

Salla, Savukoski, Pelkosenniemi and Posio.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Värriön tutkimusasemalla on tehty korkealaatuista tieteellistä tutkimusta viimeisten viiden vuosikymmenen ajan. Itä-

Lapissa Värriön tutkimusasema on ainoa alueella toimiva ja fyysisesti sijaitseva yliopistollinen tutkimuslaitos.
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Valitettavasti Värriön tutkimusaseman tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys paikallisesti on toistaiseksi ollut

puutteellista.

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä sekä saada

tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Tutkimustietoa jalostetaan siten, että niiden

hyödyntäminen alueen liiketoiminnan hyväksi on helpompaa. Tavoitteena on  vahvistaa Värriön tutkimusaseman, Itä-

Lapin kuntien ja asukkaiden sekä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä ja verkottumista.

Hankkeessa tutkimustulokset jalostetaan siihen muotoon, että tulokset ovat helposti ymmärrettäviä ja alueen yritykset

voivat käyttää niitä hyväksi kasvattaakseen omaa liikevaihtoaan.

 

Itä-Lapissa on tarve saada alueella tehty huippututkimus tukemaan alueen yritysten ja osaamisen kehittymistä.

Yrittäjät pitää saada paremmin vuorovaikutukseen Värriön tutkimusaseman kanssa. Yrittäjiä kannustetaan

yhteistyöhön. Hankkeessa kootaan ideoita yhteen ja niistä jalostetaan kaupallisia tuotteita ja palveluja.

 

Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Värriön tutkimusaseman ja Itä-Lapin kuntayhtymän lisäksi Värriön

tutkimusaseman neuvottelukunta ja Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimi. Neuvottelukunnassa on mukana Helsingin

yliopisto, Sallan ja Savukosken kunnat, Itä-Lapin kuntayhtymä, Metsähallitus, ELY-keskus, Lapin yliopisto, Lapin Liitto,

Puolustusvoimat, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto. Hanketta valmisteltaessa on myös

keskusteltu alueen matkailuyhdistysten ja pk-yritysten kanssa heidän tarpeistaan.

 

Hanke tukee vahvasti Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaa, jossa tutkimuslaitosten arktista osaamista tulee

kaupallistaa. Arktinen osaaminen on tuotteistettava tuotteiksi ja palveluiksi. Ohjelman tavoitteiden saavuttaminen

perustuu hyvään ja tiiviiseen yhteistyöhön Lapin elinkeinoelämän, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Hanke

tukee myös Lappi-Sopimuksen 2018-2021 tavoitteita, jossa tutkimustiedon hyödyntäminen ja innovaatioympäristöt

mahdollistavat yritysten osaamisen lisääntymisen ja uudistumisen yrityksissä.

 

Vastaavaa hanketta ei ole ennen rahoitettu.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä sekä saada

tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Värriön tutkimusaseman tutkimustietoa

kansantajuistetaan. Hankkeessa kohtautetaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä ja

voimautetaan yhteistä toimintaa ja innovaatiopotentiaalia. Tutkimustietoa jalostetaan siten, että niiden hyödyntäminen

alueen liiketoiminnan hyväksi on helpompaa. Esimerkiksi Värriön tutkimustulosten mukaan Itä-Lapin ilma on maailman

puhtainta. Itä-Lapin matkailuyritykset voivat hankeen avulla hyödyntää Värriön tutkimustuloksia esittämällä faktatietoa

matkailijoille ilman puhtaudesta ja näin saada lisää matkailijoita alueelle. Tavoitteena on  vahvistaa Värriön

tutkimusaseman, Itä-Lapin kuntien ja asukkaiden sekä alueen yritysten, alueen elinkeinotiimin,

Luonnonvarakeskuksen ja muiden sidosryhmien yhteistyötä ja verkottumista. Hankkeessa järjestetään työpajoja,

joissa asukkaat, opiskelijat, tutkijat, yritykset ja kuntien edustajat kehittävät yhdessä ratkaisuja arjen tarpeisiin, uusiin

tuotteisiin ja innovaatioihin hyödyntäen Värriön tutkimusaseman tutkimustuloksia. 

 

Hankkeessa tutkimustulokset jalostetaan siihen muotoon, että tulokset ovat helposti ymmärrettäviä ja alueen yritykset

voivat käyttää niitä hyväksi kasvattaakseen omaa liikevaihtoaan. Tavoitteena on osallistaa alueen yrityksiä ja saada

niitä kehittämään tuotteita jalostetun tutkimustiedon avulla.  Tavoitteena on, että  yritykset myös käynnistävät

yhteistyön Värriön tutkimusaseman kanssa. Tavoitteena on kasvavat yritykset Itä-Lapissa.

 

Itä-Lappi pitää saada paremmin koko Lapin kartalle älykkään erikoistumisen toimissa ja muissa kehitystoimissa ja tätä

kautta verkostoitua muiden Lapissa meneillään olevien aloitteiden kanssa sekä jatkossa olla mukana tulevissa

ponnisteluissa.
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Värriön tutkimusasema tekee yhteistyötä eurooppalaisten ympäristöinfrastruktuureiden kanssa (Integrated Carbon

Observation System, ICOS, Aerosols,

Clouds, Trace Gases Research Infrastructure, ACTRIS). Nämä infrastruktuurit ovat Euroopan laajuisella

infrastruktuuritiekartalla (ESFRI). Lisäksi asema kuuluu H2020 hankerahoituksen saaneeseen INTERACT

verkostoon(International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) jossa on mukana 77 pohjoista

tutkimusasemaa. Värriö on myös Helsingin yliopiston koordinoimaa "Station for Measuring Earth Surface Atmosphere

Relations" SMEAR verkostoa, jossa on mittausasemia mm. Värriössä (SMEAR I), Hyytiälässä (SMEAR II), Helsingissä

(SMEAR III) ja Kuopiossa (SMEAR IV) sekä Virossa (SMEAR Estonia) ja Beijingissä (SMEAR Beijing). Yhteismitalliset

ja harmonisoidut mittausmenetelmät ja laitteet mahdollistavat tulosten luotettavan vertailun. Värriö on erittäin tärkeä

palanen kansainvälistä mittausverkostoa. Tämä mahdollistaa Värriön Itä-Lapissa tehdyn tutkimuksen ja hankkeen

tulosten näkyvyyden kansainvälisesti
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Hankkeella pyritään saada aikaan pysyvä toimintatapojen muutos ja jalostaa tutkimustuloksia siihen muotoon ja

tuotteiksi, että alueen elinkeinoelämä ja asukkaat pystyvät niitä hyödyntämään. Hankkeen avulla muodostetaan

yhteistyöverkosto Värriön tutkimusaseman, alueen yritysten, kuntien, Maakunnan  ja sidosryhmien kanssa.

Yhteistyöverkoston avulla kehitetään tutkimustuloksia edelleen tuotteiksi ja uusiksi innovaatioiksi sekä luodaan pysyvä

toimintamalli tulevalle yhteistyölle.

 

Valtakunnallista näkyvyyttä Värriön tutkimuksille ja paikallisten yrittäjien, kuntien ja sidosryhmien kanssa tehtävälle

yhteistyölle edistetään tekemällä tehokkaasti viestintätyötä tuloksista.

 

Värriön tutkimusasema ja sen toiminta itsessään ovat vähähiilisiä. Asema on kaukana asutuskeskuksista suojellulla

luonnonpuiston alueella ja sinne kuljetaan pääosin jalkaisin tai hiihtämällä. Tavarakuljetukset tapahtuvat mönkijällä tai

moottorikelkalla. Biojätteet kompostoidaan. Tutkimusaseman laitteistot edustavat moderneinta tekniikkaa ja ne on

kehitetty toimimaan vaativissa ilmasto-oloissa luotettavasti ja energiatehokkaasti. Käytettävä aineisto on siis tuotettu

vähähiilisellä tavalla ja samaa periaatetta tullaan noudattamaan hankkeessamme. Hankkeen puitteessa järjestettävät

työpajat, aineiston kansantajuistaminen ja sen hyödyntäminen sekä avoimien ovien päivät Värriön asemalle

toteutetaan vähähiilisellä tavalla. Työpajoihin osallistujia, muita hankkeeseen liittyviä paikallisia yrityksiä sekä

hankkeeseen palkattavia työntekijöitä opastetaan tarpeen mukaan toteuttamaan vähähiilisyyden periaatetta

toiminnassaan. Hankkeen tulosten hyödyntäminen sidotaan pääasiassa valmiiksi olemassa oleviin rakenteisiin ja

käytäntöihin, jolloin se ei tuota merkittäviä hiilipäästöjä eikä jätteitä. Hankkeen osa-alueet eivät tule aiheuttamaan

haitallisia vaikutuksia alue- tai valtakunnallisella tasolla.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Itä-Lapin alueen yritykset etenkin matkailuyritykset, Itä-Lapin kunnat, elinkeinojen kehittäjät, alueen asukkaat ja

harrastusseurat ja tiedeyhteisö. Alueellinen vaikuttavuus toteutuu mm. verkkoon tehdyn materiaalin kautta. Koko Lappi

ja muu Suomi on kohderyhmänä viestinnässä. Hankkeen tulokset vaikuttavat ja ovat hyödynnettävissä laajasti sekä

alueellisesti että kansainvälisesti eri elinkeinoissa (esim. matkanjärjestäjät, metsästysmatkailu) ja muissa toiminnoissa.
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Värriön tutkimusasema tekee tutkimusta mm. biologisista aikasarjoista: linnunpöntöt, myyräpyynnit, kasvifenologia,

yöperhoset, marjasadot, kanalinnut ym. Lisäksi mittauksilla tutkitaan ilmakehän ja ekosysteemin vuorovaikutusta,

säämittauksia: lämpötila, sadanta, lumi, tuuli, säteily ym., pitoisuudet ja virrat: hiukkaset, kaasut ym sekä ekosysteemin

toiminnasta: yhteytys, puiden kasvu, maahengitys, kasvillisuus, porot, metsänraja, metsäpalot ym.

 

Tuloksia voivat hyödyntää myös alueelle suunnitellut Kemijärven biojalostamo (mm. hiilenvaihtomittaukset).
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Välillisiä kohderyhmiä ovat:

 

Kemijärven biojalostamo.

Kaivosteollisuus, ELY-keskus ja esim. Metsähallitus voivat hyödyntää tutkimustuloksia ympäristön normaalitilan

(taustatila)

selvittämiseen. Tämän pohjalta on helpompi arvioida ja kvantifioida ympäristön muutoksia, jotka johtuvat esim.

teollisesta toiminnasta, kuten kaivostoiminnasta. Hanke edistää viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä luomalla

tieteellisesti kestävää pohjaa mm. YVA prosesseille.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hanke jakautuu seuraaviin toimenpiteisiin.

 

1. Hankkeelle valitaan/palkataan hanketyöntekijä Helsingin yliopistolle ja palkataan hanketyöntekijä Itä-Lapin

kuntayhtymään. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö. He toteuttavat

hankkeen toimenpiteet loppuraportteineen hankkeen loppuun mennessä.

 

2. Hankkeelle vuokrataan toimistotilat, hankitaan tarvittavat työvälineet (tietokoneet, puhelimet ja muut tarvittavat

toimistotyövälineet) Itä-Lapin kuntayhtymään.

 

3. Hankkeelle suunnitellaan ja julkaistaan nettisivut sekä Facebook-sivut. Tehdään hankkeen viestintäsuunnitelma ja

hankkeen alkamisesta laaditaan tiedote.

 

4. Hankkeessa järjestetään työpajoja Itä-Lapin eri kunnissa Värriön tutkimusaseman, alueen yritysten, kuntalaisten

(ml. alueen elinkeinotiimi) ja sidosryhmien kanssa, jossa kehitetään tutkimustiedon jalostamista ja suunnitellaan

tuotteita paikallisten yritysten käyttöön.

 

5. Tutkimustiedon kansantajuistaminen. Hankkeessa jalostetaan tutkimustietoa siihen muotoon, että yritykset ja

sidosryhmät voivat niitä hyödyntää. Käytetään hyväksi työpajoista saatuja tuloksia.  Alueen elinkeinoelämän tarpeiden

pohjalta pitkien aikasarjojen tuloksia kerätään yhteen ja niistä tehdään kansalaistajuisia johtopäätöksiä. Värriön

tutkimusasemalla on esimerkiksi pitkiä aikasarjoja, jotka liittyvät ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin lintujen

pesinnässä, koivujen lehtien puhkeamiseen ja muita fenologisia aikasarjoja. Tuloksia on myös Kuolan teollisten

päästöjen kulkeutumista Itä-Lapissa, pienten hiukkasten muodostumisprosesseista ja ilmaston palautemekanismeista.

Hanke tukee vahvasti  matkailuelinkeinon pitkäjänteistä kokonaiskehittämistä ja kansainvälistymistä liittäessään

Helsingin yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimustoiminnan aidoksi ja toimivaksi osaksi Itä-Lapin alueen

yritysten kehitystyötä.

 

6. Tutkimustulosten digitalisointi ja yksinkertaistaminen alueen yritysten tarpeisiin. Voidaan hyödyntää Helsingin

Yliopiston Hyytiälän mallia hiilipuu.fi.

 

7. Värriön mittausdata on näkyvillä mm. www-sivuilla: www.helsinki.fi/~ppaalto/work/atmospheric/Online_data.html

sekä

smartSMEAR -tietokannassa (www.atm.helsinki.fi/smartSMEAR), josta sen voi myös ladata omaan käyttöön. Data on

vapaasti käytettävissä opetus- ja tutkimuskäytössä. Hankkeessa tiedotetaan mittausdatan saatavuudesta ja tuotetaan

räätälöityjä verkkopalveluita Värriön tutkimustuloksista lähialueen kunnille, matkailuyrittäjille ja luontokeskuksiin.

Värriön mittausdata esitetään near-real-time (NRT) –tyyppisesti esimerkiksi Itä-Lapin kuntien tiloissa, matkailuyritysten

toimipisteissä ja luontokeskuksissa (Karhunkierros Hautajärvi, Poropuisto Sallatunturi, UKK Savukoski, Pyhä-Luosto

Naava, Suomu, Posio ym.).
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8. Karhunkierroksen luontokeskusta (Oulangan kansallispuisto) Sallan Hautajärvellä kehitetään vahvasti kestävään

ekologiseen luontomatkailuun perustuen ja osana Sallan luontoon perustuvaa matkailukokonaisuutta yritysten, kunnan

ja metsähallituksen verkostomaisena yhteistyönä. Kehittämistä tehdään yhdessä Oulangan kansallispuiston kanssa.

 

9. Tehdään (osin ostopalveluna) matkailuun liittyvä selvitys ja suunnitelma siitä, miten tutkimuslaitoksen tuloksia

voidaan hyödyntää laajemminkin matkailussa

-miten ao tutkimustietoa voidaan hyödyntää matkailussa monipuolisesti (haetaan malleja myös muualta esim.

verkkobenchmarkkauksella)

-mille kohderyhmille ao tieto soveltuu

-missä muodossa se on esitettävä, että on käytettävää

-miten se tulee tuoda esille ja näkyville, että matkailijat sen löytävät

-miten eri matkailuyritykset voivat sitä hyödyntää omassa toiminnassaan

 

10. Värriön tutkimusaseman tieteellinen tutkimustoiminta ja sen tulokset saatetaan vahvemmin tukemaan myös muita

alueen elinkeinoja kuten metsätaloutta ja luonnontuote- sekä poroelinkeinoa. Hankkeessa verkotutaan myös näiden

alojen toimijoiden kanssa ja järjestetään yhteinen työpaja kartoittamaan alojen tutkimustulosten

hyödyntämismahdollisuudet. Kemijärvelle suunnitellun biojalostamon kanssa järjestetään yhteinen palaveri.

 

11. Metsästysmatkailun ja harrastetoiminnan kehittäminen. Hankkeessa hyödynnetään mm. kanalintumittaustuloksia

ja marjasatotietoja. Värriön tutkimusasema jalostaa olemassa olevaa mittaustietoa ja  niistä tehdään selkeitä

johtopäätöksiä. Faktatietoa voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä näitä aloja kestävään ja ekologiseen suuntaan.

 

12. Järjestetään avointen ovien päivä Värriön tutkimusasemalle, jonne kutsutaan mukaan alueen yritysten ja

sidosryhmien edustajat. Avointen ovien teemana on  tutkimustulosten parempi hyödyntäminen alueen

elinkeinoelämässä ja paikallisten asukkaiden tarpeisiin.

 

13. Bench marking. Tehdään oppimismatka Ilmatieteenlaitoksen Pallaksen tutkimusasemalle sekä tapaamaan Lapin

liiton kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelaista. Verkotutaan, viedään ja tuodaan hyviä käytäntöjä ja oppeja

alueelle.

 

14. Verkottuminen muiden Lapin tutkimuslaitosten kanssa. Järjestetään yhteinen tilaisuus Lapin muiden

tutkimuslaitosten kanssa ja mietitään alustavasti koko Lapin laajuudelta tutkimustulosten hyödyntämistä Lapin

elinkeinojen kehittämiseen. Vahvistetaan yhteistyötä vahvasti Lapin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

 

15. Järjestetään avoin loppuseminaari Värriön tutkimusaseman tuloksista ja hankkeen tuotoksista. Tiedotteen

tekeminen.

 

16. Hanke esittelee Värriön tutkimusta ja hanketta tuloksineen Itä-Lapin kuntien eri tapahtumissa kuten Salla-,

Kemijärvi-, ja Pelkosenniemi-päivät, Savukosken kuivalihamarkkinat ja Posion Muikkumarkkinat.

 

17. Tehdään viestintä- ja markkinointikampanja (osin ostopalveluna).

 

18. Loppuraportti
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Hankkeen tuloksena  Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyö kasvaa ja saadaan jalostetut

tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Alueen osaaminen vahvistuu.

 

Tuloksena vahvistetaan Värriön tutkimusaseman, Itä-Lapin kuntien ja asukkaiden sekä alueen yritysten ja muiden
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sidosryhmien yhteistyötä ja saadaan aikaan pysyvä toimintamalli tutkimustulosten jalostamiseen ja hyödyntämiseen

sekä yhteistyöverkosto. Tätä tukee myös Värriön neuvottelukunnan olemassaolo. Projekti mahdollistaa yhdessä

tekemisen. Helsingin yliopistolta saadaan osaamista alueelle myös muista yliopiston toimipisteistä.

 

Tuloksena alueen yritykset voivat hyödyntää tutkimustietoja kasvattaakseen omaa liikevaihtoaan. Tuloksena on, että

yritykset myös käynnistävät  yhteistyön Värriön tutkimusaseman kanssa. Tuloksena on kasvavat yritykset Itä-Lapissa.

 

Tuloksena Värriön tutkimustieto popularisoidaan ja hyödynnetään entistä paremmin Itä-Lapin alueen elinkeinoelämän

ja asukkaiden tarpeisiin.

 

Pitkällä aikavälillä hankkeella voidaan kasvattaa alueen yritysten liikevaihtoa ja kehittää uusia innovaatioita ja tuotteita

yrityksille. Kemijärven biojalostamo voi hyödyntää myös hankkeen tuloksia.

 

Työpajat, seminaarit, viestintä, avoimet ovet, verkkosivustot, facebook-sivut ja tiedotteet palvelevat matkailijoita ja

paikallista elinkeinoelämää

ja mahdollistavat tutkimustulosten hyödyntämisen laajapohjaisesti eri toimijoiden kanssa. Pitkällä aikavälillä aseman

toiminnan paikallinen ja kansainvälinen tunnettuus ja hyväksyttävyys kasvaa ja Itä-Lapin alueen maine Euroopan

puhtaimpana ympäristönä tuottaa elinkeinoelämälle konkreettisia tuloja mm. luonto- ja ympäristömatkailun muodossa.

 

Hankkeen tuottamat tulokset edistävät suomalaista tiedettä ja suomalaisen tiedeyhteisön mainetta kansainvälisesti.

Kansainvälisessä mittakaavassa asemalla on yksi pitkäaikaisimmista aikasarjoista esimerkiksi kasvillisuuden

toiminnasta ja vuodenaikaismuutosten havainnoista. Myös ilmakehämittausten kesto on poikkeuksellisen pitkä. Näiden

mittausten tehokkaampi hyväksikäyttö on yksi pitkä aikavälin tulos.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Projektin päättymisen jälkeen mittaustulokset ja jalostetut tutkimustulokset pidetään alueen kuntien ja matkailuyrittäjien

käytettävissä, sekä reaaliaikaisesti että vuosittaisissa raporteissa. Tutkimuksen vaikuttavuus parantuu hankkeen

myötä.

 

Muodostettu verkosto jatkaa toimintaansa luodun mallin mukaisesti. Verkostoon kuuluvat Lapin tutkimusasemat, Itä-

Lapin kunnat, Lapin liitto, yrittäjät ja Värriön neuvottelukunta sekä muut sidosryhmät. Itä-Lapin kuntayhtymä huolehtii

verkoston säilymisestä myös hankkeen jälkeen.

 

Verkosto tekee yhteistyötä tulevien ASR- ja KV-hankkeiden kanssa.

 

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajemmassa mittakaavassa koko Lapin alueella tutkimustiedon

popularisoimisessa. Hanke on pilottina suunnitellulle koko Lappia kattavalle tiedon popularisointihankkeelle. Hanke

tekee vahvasti yhteistyötä Lapin älykkään erikoistumisohjelman kanssa.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

 Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
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8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Helsingin yliopisto  ja Itä-Lapin kunnat ja kuntayhtymä ovat mukana rahoittamassa omarahoitusosuutta. Lisäksi

hanketta rahoittavatt Karhunkierros OY  ja Matkalle Sallaan ry.

 

Helsingin yliopiston kanssa on tehty aiesopimus ja yksityisistä rahoituksista on sitoumukset.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Ei.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Hankekoodi: A72213

Hankkeen nimi: Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä - Arctic Smartness Excellence -ASE

ASE hanke mm. luo riittävän suuren osaajapohjan maakunnalliselle tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnalle ja

samalla edesauttaa klusteritoiminnasta lähtevää tarve ja ilmiölähtöistä alueellista tutkimus-, kehitys- ja

innovaatiotoimintaa. Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (VÄRI)-hanke

tukee myös vahvasti Lapin älykästä erikoistumista ja ASE-hankkeen tavoitteita ja soveltuu sekä Aktiset

kehittämisympäristö- että Arktinen älykäs maaseutuverkosto klusteriin.

 

VÄRI-hanke liittyy myös haussa olevaan Lapin EAKR 304659

Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen - Arctic

Smartness RDI- Excellence (ASR) hankkeeseen.

 

Hankekoodi: A73026

Hankkeen nimi: Lappi - Arktinen ja kansainvälinen menestyjä. Hankkeen kehittämistavoite on tehdä Lapista EU:n

harvaan asuttujen ja sirkumpolaarisen alueiden innovatiivisin ja yrittäjähenkisin alue, joka tarjoaa terveen

kasvuympäristön monipuoliselle yrityskentälle kehittyä. Tämä tavoitetta tuetaan hankkeen tarkoituksen kautta

saattamalla Lappilaiset toimijat yhteen rakentamaan Lapin roolia kansainvälisenä toimijana ja sitoutumaan Lapin

taloudellisen kehityksen turvaamiseen rakennemuutoksessa. Hankkeen tavoitteet tukevat myös VÄRI-hanketta ja

VÄRi-Hanke tekee yhteistyötä hankkeen projektipäällikkö Kristiina Jokelaisen kanssa.

 

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 215 748
2 Ostopalvelut 22 500
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 7 000
6 Flat rate 51 781
Kustannukset yhteensä 297 029
7 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 297 029

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus 207 920 70,00
2 Kuntien rahoitus 33 801 11,38
3 Muu julkinen rahoitus 51 808 17,44
4 Yksityinen rahoitus 3 500 1,18

Rahoitus yhteensä 297 029 100,00

Kustannusarvio yhteensä 297 029
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 297 029
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VÄRI-hankkeen ohjausryhmän toimintaan on esitetty Lapin yo Harri Malista, joka toimii ASE-hankkeen

projektipäällikkönä. Sitä kautta saadaan myös suorat yhteydet hankkeisiin.
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Ei.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Itä-Lapin kuntayhtymällä on vahva kokemus erilaisten hankkeiden onnistuneesta hallinnoinnista 20 vuoden ajalta.

Kehittämispäälliköllä on laaja kokemus eri kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden koordinoinnista ja

projektipäällikkyyksistä.

 

Professorit Petäjä ja Bäck ovat vastuussa Helsingin yliopiston Värriön tutkimusaseman pitkäaikaisista mittauksista

Värriössä, Hyytiälässä ja Helsingissä.Professorit ovat toimeenpanneet ja operoineet pitkäaikaisia ympäristön

mittausasemia sekä lyhyempiä kampanjaluonteisia

mittauksia kaikilla mantereilla viimeisten 15 vuoden aikana. Organisaatio on tehnyt maailman huippututkimusta

viimeisten 30 vuoden ajan. Helsingin yliopistolla on erityisesti EU hankkeita varten pystyvä hallinto-organisaatio jolla

on laaja kokemus myös aiemmista rakennerahastohankkeista.

 

Värriön tutkimusaseman Neuvottelukunta ja Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimi tuovat paikallista osaamista

hankkeelle sekä kytkennät paikalliseen elinkeinoelämään. Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimiin kuuluu Kemijärven

kehitys ja aleen muut elinkeinokoordinaattorit.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Lappi
Seutukunnat

Itä-Lapin
Kunnat

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski, Salla

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Rahoittajan edustaja, Lapin liitto

Harri Malinen, erityisasiantuntija, projektipäällikkö Arctic Smartness Excellence, Lapin yliopisto

Virpi Alenius, Pohjois-Suomen asiakasvastaava, tutkija, biometrikko, Luonnonvarakeskus (LUKE)

Markku Kulmala, professori, Helsingin yliopisto

Kati Vesalainen, toiminnanjohtaja, Matkalla Sallaan ry, matkailukoordinaattori Sallan kunta

Keijo Salenius Karhunkierros Oy

Eila Linna, TKI-päällikkö, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Itä-Lapin kunnat nimeävät itse oman edustajansa hankkeen ohjausryhmään

Pertti Itkonen, kehityspäällikkö, Metsähallitus

 

Lisäksi ohjausryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä kokouksiin.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

Tuotosindikaattorit 
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen  
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien

pohjalta 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Alueen yritykset eivät kiinnostu hankkeesta ja
yhteistyöstä

Hankesuunnittelussa on jo selvitetty alueen yritysten
tarpeita ja mielenkiintoa. Alueen matkailuyhdistykset
lähtevät mukaan hankkeeseen. Hanketyöntekijöiksi valitaan
ammattitaitoiset henkilöt, jotka osaavat kannustaa yrittäjiä
mukaan yhteistyöhön.

Itä-Lapin pitkät etäisyydet

Hanke vaatii tiivistä yhteydenpitoa Helsingin yliopiston eri
toimipisteiden, Värriön tutkimusaseman ja Itä-Lapin
kuntayhtymän sekä yritysten kanssa. Yhteydenpitoa
toteutetaan sekä tavaten että sähköisesti.

Hanketyöntekijöiden valinta

Hanketyöntekijöiden pitää olla ammattitaitoisia ja
itseohjautuvia sekä vuorovaikutustaitoisia. Riskiä
pienennetään huolellisella rekrytoinnilla ja kunnollisella
perehdyttämisellä.

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Uudet tuella aikaansaadut t&k&i-työpaikat

joihin työllistyvät naiset
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset 20
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai
tutkimuslaitosten kanssa

3

Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristöissä yhteistyötä tekevät yritykset
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13.2 Kestävä kehitys

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ý ¨

Hankkeessa toimitaan tutkijayhteisön ja kuntien
tasa-arvoperiaatteiden mukaisesti. Helsingin
yliopistossa tehtävän tasa-arvotyön
tarkoituksena on edistää ihmisten
yhdenvertaisuutta ja estää kaikkinainen syrjintä
sukupuolen, iän, alkuperän,
uskonnon,vakaumuksen, seksuaalisen
suuntautumisen,
vammaisuuden tai muun niihin verrattavan
seikan perusteella.
Hankkeessa pyritään mahdollisimman suureen
tasa-arvoon sekä toiminnan että kohderyhmien
suhteen. Hankkeesta saatava hyöty kohdistuu
yhtä lailla sekä miehiin että naisiin.
Syrjintätilanteisiin puututaan välittömästi
havaittaessa. Aseman syrjäinen sijainti on
tasaarvon kannalta riskitekijä joka on tunnistettu.
Erityisesti tämä koskee perheen ja työn
yhteensovittamisen ongelmia.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ý ¨

Helsingin yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin
luomisessa. Yliopisto tunnistaa aktiivisesti ja
pyrkii poistamaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka
tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.Yliopistossa
on tasa-arvosuunnitelma ja siellä toimii tasa-
arvotoimikunta, jonka tehtävä on seurata tasa-
arvon kehittymistä yliopistossa ja edistää sen
toteutumista yhteistyössä
tasa-arvovastaavan kanssa. Myös hanketta
toteuttavalla tutkijaryhmällä on oma
tasa-arvotoimikunta, joka puuttuu selvittelyä
vaativiin tilanteisiin työpaikalla. Yliopistolla on
tasa-arvovastaava, joka toimii yliopistolle
perustetun tasa-arvoverkoston yhteyshenkilönä,
neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa
tasa-arvoasioissa, kehittää yliopiston tasa-
arvotoimintaa ja tekee tasa-arvoa koskevia
selvityksiä. Tasa-arvotoimikunta kerää
säännöllisesti tietoa
yliopiston tasa-arvotilanteesta ja opiskelijoiden
sekä henkilöstön kokemuksista tasa-arvosta ja
yhdenvertaisuudesta. Yliopisto osallistuu sekä
kansainväliseen että kansalliseen yliopistojen
yhteistyöhön tasa-arvokysymyksissä.
Hankkeessa kerätään ja raportoidaan
sukupuolittain jaoteltujen tietojen ja
indikaattorien toteutumista tapahtumissa ja
kohdeyleisössä. Myös kunnilla on tasa-
arvosuunnitelmat.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön
tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän
yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen
elinkeinoelämän ja kansalaisten
hyödynnettäviksi. Nämä toimet kohdistuvat
molempiin sukupuoliin tasa-arvoisesti.
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Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10

Värriön luonnonpuiston sisällä sijaitseva Värriön
tutkimusasema on jo 50 v ajan tuottanut tietoa
luonnon tilasta ja sen muutoksista, ja asemalla
kerättyä tutkimusaineistoa on käytetty lukuisissa
julkaisuissa joissa luonnonvaroja, luonnon
monimuotoisuutta ja sen muutoksia on arvioitu.
Tässä hankkeessa käytetään tätä aineistoa
hyväksi. Tällä tavoin tuotetaan lisää ymmärrystä
luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja siihen
kohdistuvista uhista, koskien erityisesti Itä-
Lappia mutta myös laajemmin koko Arktista.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 5 10

Värriöllä kerätyt pitkät aikasarjat erilaisista
luonnon ilmiöistä (mm. marjasadot, lintujen
pesinnät ym.)ovat tuottaneet tietoa siitä miten
ilmastonmuutos näkyy pohjoisessa luonnossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
ymmärtämiseen ja hallintaan liittyy keskeisesti
muutosten havainnollistaminen. Hankkeessa
järjestetään työpajoja ja avoimet ovet Värriön
tutkimusasemalle. Lisäksi Värriön tutkimusta ja
hanketta esitellään Itä-lapin isoissa
tapahtumissa. Näissä paikalliset asukkaat ja eri-
ikäiset koululaiset pystyvät paremmin
ymmärtämään ilmastonmuutoksen
luonnontieteellisiä perusteita ja
ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden
välisiä syy-seuraussuhteita.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 9 10

Hankkeessa kehitetään luonnonpuiston sisällä
tapahtuvaa korkeatasoista tutkimustoimintaa
yhteistyöhön alueen yritysten ja kuntien kanssa.
Asemalla tehtävät tutkimukset ja hanketyö eivät
aiheuta riskejä pohjoisen herkälle luonnolle tai
eliöyhteisöille. Yksi
keskeinen osa asemalla tehtävää tutkimusta on
pohjoisen luonnon häiriötekijöiden tutkiminen.
Tämä tutkimuslinja alkoi 1980-luvun lopulla
Kuolan saastepäästöjen vaikutusten
mittaamisella, ja uusimpana vaiheena siinä on
alueen läheisyyteen kaavaillun fosforikaivoksen
mahdollisten luonto- ja ympäristövaikutusten
selvittäminen tarkoilla taustaselvityksillä.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9

Mittausaseman pitkien ja tarkkojen
ilmakehämittausten avulla pystytään arvioimaan
miten ilman laatu on kehittynyt 25 vuoden
kuluessa. Tulokset ovat Lapin luonnon kannalta
rohkaisevia: Kuolan saastepäästöjen määrä on
vähentynyt murto-osaan siitä mitä 1980-90-
luvun vaihteessa mitattiin. Hanke lisää
tietoisuutta näistä asioista.

Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 7

Värriön luonnonpuiston läheisyydessä on useita
Natura 2000 ohjelman kohteita (mm. Törmäoja),
joihin aseman tutkimuksia on viime vuosin
laajennettu. Tutkimuksilla pyritään
dokumentoimaan nykytilaa jotta voidaan
paremmin arvioida mahdollisia muutoksia
tulevaisuudessa (mm fosforikaivos,
ilmastonmuuttuminen). Hanke ei vaikuta Natura
2000 kohteisiin mutta lisää ihmisten tietoisuutta
asiasta.

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 9 9

Asema on kaukana asutuskeskuksista ja sen
vuoksi asemalla toimitaan jo nyt vähähiilisellä ja
energiatehokkaalla tavalla. Asemalle kuljetaan
pääosin jalkaisin tai hiihtämällä.
Tavarakuljetukset tapahtuvat mönkijällä tai
moottorikelkalla. Biojätteet kompostoidaan.
Tutkimusaseman laitteistot edustavat
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14 Liitteet
 

Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet

moderneinta tekniikkaa ja ne on kehitetty
toimimaan vaativissa ilmasto-oloissa
luotettavasti. Hanke ei tuota jätteitä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 6

Asema käyttää valtakunnan sähköverkosta
saatua sähköä, joka ostetaan Helsingin
yliopiston edellyttämällä tavalla ja on tuotettu
kestävästi. Helsingin yliopisto on ottanut
käyttöön Viikin kampuksella WWF:n
ympäristöohjelman, Green
Officen, joka on käytännönläheinen ja
toteuttamistavaltaan kevyt
ympäristöjärjestelmä,jonka tavoitteena on
yliopiston ekologisen
jalanjäljen pienentäminen ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
Samaa periaatetta pyritään noudattamaan
Värriön tutkimusasemalla ja hankkeessa.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 8 9

Hankkeessa kehitetään alueen elinkeinoja
kestävästi mm. ekomatkailua ja
metsästysmatkailua.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 8 9

Kaikki tutkimusaseman tuottama tieto ja
hanketieto on saatavissa avoimessa verkossa.

Liikkuminen ja logistiikka 5 7

Liikkuminen luonnonpuiston alueella on
luvanvaraista. Hankkeessa kehitetään matkailua
kestävällä tavalla.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 9 10

Hankkeessa edistetään tutkimustiedon
julkistamista ja yleistajuistamista.
Tutkimusryhmässä on kehitetty aiemmin
interaktiivinen 'Hiilipuu' (www.hiilipuu.fi) joka
käyttää ja levittää vastaavaa tutkimustietoa
yleistajuisessa muodossa, tämä sovellus on
käytössä myös tässä hankkeessa.
Kouluja varten hankkeessa tehdään
opintopaketti. Hanke kehittää ekologista
matkailua ja luontomatkailua, poronhoitoa,
harrastustoimintaa.

Tasa-arvon edistäminen 2 2 Hanke on tasa-arvoinen kaikille.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 7 7

Tutkijajoukko on erittäin kansainvälistä ja
Värriön asemalla vierailee säännöllisesti mm.
japanilaisia ja espanjalaisia tutkijoita.
Monikulttuurisuuden edistäminen toimii hyvänä
esimerkkinä tasa-arvosta koululaisille ja
paikallisille toimijoille.

Kulttuuriympäristö 3 4

Luonnonpuiston alueella ja läheisyydessä on
vanhoja riista- ja
eräkulttuurin jäänteitä.
Aseman tutkimuksissa on myös keskeistä
erämaamaiseman dokumentointi, ja asema on
isännöinyt useita tähän liittyviä vierailuja. Niiden
toivotaan jatkuvan ja ehkä lisääntyvän kun tieto
aseman korkeatasoisesta tutkimusympäristöstä
ja hyvästä palvelusta tulee paremmin saataville

Ympäristöosaaminen 8 8

Hankkeessa alueen yritykset ja väestö pääsevät
tutustumaan hankkeeseen ja huippututkimuksen
tekemiseen. Alueen luonnon ja ympäristön
erikoispiirteet vahvistavat myös vastuullisuuden
ja kestävän kehityksen periaatteiden oppimista
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Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA 2014 -

asiointi/nimenkirjoittaja. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä

lähetetä postitse viranomaiselle

Matkalla Sallaan sitoumussopimus
Pyhä Luosto matkailuyhdistys sitoumussopimus
Sitoumus Kemijärven matkailu
Oulangan sitoumussähköposti

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Y-tunnus

1044651-6
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Kuumaniemenkatu 2 A
Postinumero

98100
Postitoimipaikka

Kemijärvi
Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Dina Terese Solatie
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 354 8370
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

dina.solatie@kemijarvi.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Itä-Lapin kuntayhtymä toimii hankkeen hallinnoijana. Hankealueena on Itä-Lappi, joten hankkeen hallinnoinnin on hyvä olla alueella. Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnointi
mahdollistaa parhaiten tehokkaan yhteistyön ja viestinnän hankkeesta alueen kunnissa ja yrityksissä. Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö toimii hankkeen
projektipäällikkönä ja toimistosihteeri hoitaa talouteen liittyviä asioita. Hankkeeseen palkataan lisäksi hanketyöntekija 80% työajalla.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten
hyödynnettäviksi. Tutkimustietoa jalostetaan siten, että niiden hyödyntäminen alueen liiketoiminnan hyväksi on helpompaa. Tavoitteena on  vahvistaa Värriön
tutkimusaseman, Itä-Lapin kuntien ja asukkaiden sekä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä ja verkottumista.
Hankkeessa tutkimustulokset jalostetaan siihen muotoon, että tulokset ovat helposti ymmärrettäviä ja alueen yritykset voivat käyttää niitä hyväksi kasvattaakseen omaa
liikevaihtoaan. Tavoitteena on kasvavat yritykset Itä-Lapissa.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa hankeen toimenpiteistä aiesopimuksen mukaisesti, toimenpiteet 1-4, 8-11 ja 13-18. Kuntayhtymä hallinnoi hanketta ja toimii hankkeen
projektipäällikkönä.
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 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 Yhteensä

Projektipäällikkö Osa-aikainen 4 3 920 6 720 2 800 13 440
Hanketyöntekijä Osa-aikainen 19 18 900 32 400 13 500 64 800
Taloussihteeri Osa-aikainen 2 2 730 4 680 1 950 9 360
1Yhteensä 25 25 550 43 800 18 250 87 600

Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö on Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö 15%:n työajalla. Projektipäällikön tehtävänä on koordinoida koko hanketta.
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen (80%) hanketyöntekijä hoitamaan hankkeen toimenpiteitä, tilaisuuksien järjestämistä, raportointia ja yhteydenpitoa yrityksiin sekä
sidosryhmiin. Kuntayhtymän toimistosihteeri (10%) hoitaa hankkeen taloushallintoon liittyvät työt; käsittelee laskuja, hoitaa hankekirjanpitoa, kokoaa maksatusaineistot ja
tekee tilitykset. Hankkeelle työtä tekevät pitävät työajanseurantaa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
Asiantuntijapalvelut; matkailuun liittyvä selvitys, käännöspalvelut, työpajojen ja loppuseminaarin järjestäminen, viestintä ja
markkinointi, tutkimustulosten popularisointi 4 500 6 500 6 500 17 500
2 Yhteensä 4 500 6 500 6 500 17 500

Kustannusten perustelut

Asiantuntijapalvelut; matkailuun liittyvä selvitys ja suunnitelma tulosten hyödyntämisestä (5000 eur)
Käännöspalvelut; hankkeessa tuotettavan materiaalin kieliversiot (1000 eur)
Työpajojen ja loppuseminaarin järjestelykulut; kunnissa järjestettävien työpajojen tarjoilukustannukset (1500 eur)sekä hankkeen loppuseminaarin tarjoilukulut (2000 eur)
Viestintä ja markkinointi; hankkeen aikainen tiedotus, tulosten visualisointivideo(4000 eur)
Tutkimustiedon popularisointi; tutkimustulosten levitys kansainväliseen markkinointiin (4000 eur)

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
Tilavuokrat 500 1 000 500 2 000
5 Yhteensä 500 1 000 500 2 000

Kustannusten perustelut

Työpajojen ja loppuseminaarin järjestelykulut; kunnissa järjestettävien työpajojen ja hankkeen loppuseminaarin vuokrakulut (2000 eur)

6 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 Yhteensä
24.00 % 6 132 10 512 4 380 21 024
6 Yhteensä 6 132 10 512 4 380 21 024

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

36 682 61 812 29 630 128 124

7 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

36 682 61 812 29 630 128 124
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

25 677 43 268 20 741 89 686

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 4 174 7 035 3 372 14 581
2.1 Yhteensä 4 174 7 035 3 372 14 581

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

4 174 7 035 3 372 14 581

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Helsingin yliopisto 6 398 10 781 5 168 22 347
3.2 Yhteensä 6 398 10 781 5 168 22 347
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

6 398 10 781 5 168 22 347

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Yksityisten yritysten ja yhdistysten rahoitus 433 728 349 1 510
4.2 Yhteensä 433 728 349 1 510

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä
433 728 349 1 510

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

36 682 61 812 29 630 128 124
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Helsingin yliopisto, Värriön tutkimusasema
Y-tunnus

0313471-7
Organisaatiotyyppi

Yliopisto
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus
Jakeluosoite

Gustaf Hällströminkatu 2
Postinumero

00014
Postitoimipaikka

Helsingin yliopisto
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

PETÄJÄ TUUKKA TANELI
Yhteyshenkilön puhelinnumero

+35850 4155278
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

tuukka.petaja@helsinki.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten
hyödynnettäviksi.

Ongelmana on miten Värriön tutkimusaseman tekemä huippututkimus saadaan tukemaan alueen yritysten ja osaamisen kehittymistä ja miten saada alueen yrittäjät
vuorovaikutukseen tutkimusaseman kanssa.

Värriön tutkimusaseman tehtävänä hankkeessa on jalostaa omaa tutkimustietoaan  siten, että niiden hyödyntäminen alueen liiketoiminnan hyväksi on helpompaa.
Hankkeessa järjestetään työpajoja jokaisessa Itä-Lapin kunnissa ja sen perusteella kehitetään ja toteutetaan tutkimustiedon popularisointia. Tutkimustulokset muokataan
yksinkertaiseen muotoon ja tuloksista tehdään johtopäätöksiä. Tutkimustietoa siirretään digitaaliseen muotoon, jotta yritykset pystyvät niitä hyödyntämään ja kehittämään
omia tuotteitaan.

Värriön tutkimusasema  järjestää myös avoimet ovet tutkimusasemalle ja esittelee tutkimuksiaan työpajoissa ja hankkeen tuloksia seminaareissa. Värriön tutkimusasema,
Itä-Lapin kuntayhtymä ja valittu yritys ostopalveluna miettivät ja toteuttavat yhdessä kansallista ja kansainvälistä viestintää ja markkinointia.

Värriön tutkimusasema on tehnyt huippututkimusta jo yli 50 vuoden ajan, mutta yhteistyö alueen yritysten ja asukkaiden kanssa on ollut vähäistä. Värriön tutkimusasema on
tuottanut ja tuottaa ainutlaatuista tutkimustietoa, jota voidaan jalostamalla hyödyntää alueen elinkeinoelämässä ja kasvattaa tutkimustulosten tuottaman tiedon avulla
alueen yritysten liikevaihtoa.

Hanke on ainutlaatuinen, eikä vastaavaa ole ennen toteutettu.
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Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hankkeessa järjestetään yhteisiä tapaamisia ja työpajoja alueen yritysten ja kuntien kanssa, jossa mietitään miten tutkimustuloksia voidaan jalostaa elinkeinoelämän ja
asukkaiden tarpeisiin. Värriön tutkimusasema esittelee työpajoissa tutkimustaan. Värriön tutkimusasema vastaa tutkimustulosten jalostamisesta ja muokkaamisesta siihen
muotoon, että yritykset ja sidosryhmät voivat niitä
hyödyntää. Hyödynnetään työpajoista saatuja tuloksia. Pitkien aikasarjojen tuloksia kerätään yhteen ja niistä tehdään kansalaistajuisia johtopäätöksiä. Tuloksia
digitalisoidaan kuntien ja yritysten käyttöön.

Värriön tutkimusasema osallistuu myös viestintään ja hankkeen seminaareihin sekä tilaisuuksiin ja järjestää avoimet ovet tutkimusasemalle. Värriön tutkimusasema
esittelee Itä-Lapin kuntien tapahtumissa tutkimustaan ja hanketta (esim. Salla-, Kemijärvi- ja Pelkosenniemi-päivät, Savukosken kuivalihamarkkinat ja Posion
Muikkumarkkinat).

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 Yhteensä

Hanketyöntekijä Kokoaikainen 24 26 152 46 626 20 203 92 981
Tutkimusavustaja Osa-aikainen 5 4 410 7 862 3 407 15 679
Professori Osa-aikainen 2 5 684 9 744 4 060 19 488
1Yhteensä 31 36 246 64 232 27 670 128 148

Kustannusten perustelut

Hanketyöntekijä 100%: Laura Matkala, työtehtävät Värriön mittausaineiston työstäminen hyödynnettävään muotoon, vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ja muut
projektisuunnitelman mukaiset työt. Hoitaa Värriön puolelta hankkeen hallinnolliset asiat.

Tutkimusavustaja 20%: Vesa Haataja, työtehtävät Värriön datan ja mittaustiedon inventointi ja muokkaaminen projektin tarpeisiin vastaavaksi.

Professorit (10%): työtehtävät: Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, metsätieteellisen havaintoaineiston hyödyntäminen, Värriön aseman toiminnan sitouttaminen
lähialueen toimintaan, ilmakehähavaintojen hyödyntäminen
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2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
Hankkeen tilaisuuksien järjestäminen 1 000 2 000 2 000 5 000
2 Yhteensä 1 000 2 000 2 000 5 000

Kustannusten perustelut

Värriön avoimien ovien, työpajojen ja yliopistojen yhteistyötilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kulut.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 Yhteensä
Tiedon popularistointii liittyvä materiaali 1 000 2 000 2 000 5 000
5 Yhteensä 1 000 2 000 2 000 5 000

Kustannusten perustelut

Materiaalien hankintakulut, esim. datanäytöt, esitteet, visualisointi.

6 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 Yhteensä
24.00 % 8 700 15 416 6 641 30 757
6 Yhteensä 8 700 15 416 6 641 30 757
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

46 946 83 648 38 311 168 905

7 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

46 946 83 648 38 311 168 905

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

32 862 58 553 26 819 118 234

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Itä-Lapin kuntien ja Itä-Lapin kuntayhtymän rahoitus 5 342 9 518 4 360 19 220
2.2 Yhteensä 5 342 9 518 4 360 19 220
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

5 342 9 518 4 360 19 220

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 8 189 14 591 6 681 29 461
3.1 Yhteensä 8 189 14 591 6 681 29 461

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

8 189 14 591 6 681 29 461

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
Yksityisten yritysten ja yhdistysten rahoitus 553 986 451 1 990
4.2 Yhteensä 553 986 451 1 990
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4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä
553 986 451 1 990

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2018 2019 2020 Yhteensä

46 946 83 648 38 311 168 905
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Haku

Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin 12.12.2017 - 15.02.2018
16:15

Hakijan nimi

Rovalan Setlementti ry
Osoite

Rovala 5
96100 Rovaniemi

Sähköposti

rovala-opisto@rovala.fi
Puhelinnumero

0400698598

☑ Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Haettava summa

138 320,00 €

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö / Aliorganisaatio

Rovala-Opisto

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Henna Poikajärvi
Vararehtoi, Rovala-Opisto

Sähköposti

henna.poikajarvi@rovala.fi
Puhelin

0403582388

Internetsivut

www.rovala.fi

Avustusta koskevat tiedot
Avustuksen aihealue

Muu taide ja kulttuuri

Hankkeen nimi/Käyttötarkoitus

Voimaa vuosista, kokemusta kulttuurista

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Avustuksella edistetään osallistavien taide- ja kulttuurilähtöisten työtapojen sekä opinnollisen kuntoutuksen menetelmien
käyttöä osana Setlementtityötä Itä-Lapin kunnissa. Avustuksen tavoite perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuripolitiikan strategiaan 2025 erityisenä painopisteenä tavoitealue osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin sekä
sivistyssektorin rakenteellisiin muutoksiin.

Haettava summa

138 320,00 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

01.05.2018 - 31.12.2020

Hankesuunnitelma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Saapumisaika: 15.02.2018 16:03

Hakemus 44161 Sivu 1OKM/120/620/2018



Tarvekuvaus

Lapin alueen väestö ikääntyy voimakkaammin kuin monen muun alueen väestö. Itä-Lapin kunnissa yli 30 % väestöstä on
yli 65 –vuotiaita. On tärkeää ylläpitää ikääntyvän väestön toimintakykyä ja vastata heidän kulttuuritoimintatarpeisiin. Lappi
on pitkien etäisyyksien maakunta ja jo tämä asia vaikuttaa väestön osallistumismahdollisuuksiin. Hankkeella vastataan
ikääntymisen ja osallisuuden haasteisiin ja se perustuu elinikäisen oppimisen ideologialle.  Tarkoituksena hankkeen aikana
on selvittää voidaanko näillä käytänteillä oleellisesti vaikuttaa ikääntyvän väestön hyvinvointiin ja vireyteen sekä lisätä
voimavaroja kotona selviytymiseen. Onko näillä keinoin mahdollista ennaltaehkäistä muun muassa tehostetun palvelun
varhaista tarvetta.

Tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan toimintamallia, jossa osallistavien kulttuuri- ja taidelähtöisien työtapojen, opinnollisen
kuntoutuksen, osallisuuden ja psykofyysisen vahvistamisen avulla tuetaan seniorien kokonaishyvinvointia.
Toimintamalli juurrutetaan osaksi omaa kuntaa ja yhteisöä koulutuksen, vertaistyön- ja vapaaehtoistoiminnan avulla.
Tarkoituksena on luoda jokaiseen kuntaan oma malli, joka palvelee paikallisten senioreiden tarpeita ja lisää heidän
hyvinvointiaan.

Toteutustapa

Opinnollinen kuntoutus on opiskeluun yhdistetty kokonaisvaltainen prosessi, joka kehittää oppijan psykososiaalisia taitoja,
oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa.  Opinnollisessa kuntoutumisessa on kysymys myös oman identiteetin ja
omien mahdollisuuksien tunnistamisesta ja rakentamisesta. Taidelähtöisillä menetelmillä: kirjoittamisen, kuvallisen
ilmaisun, musiikillisen ilmaisun, soveltavan teatterin menetelmien, liikeilmaisun, yhteisötaiteen ja muistorasiatyöskentelyn
avulla kehitetään itseilmaisun taitoja. Hanke toteutetaan siten, että Rovalan Setlementin / Rovala-Opiston koordinoimana
ryhmä taidealan ja opinnollisen kuntoutuksen kouluttajia käy Lapin alueen kunnissa toteuttamassa yhdessä paikallisten
toimintaan osallistuvien henkilöiden kanssa ko. alueen ihmisten elämästä, tunteista ja ajatuksista esiin nousevaa
ilmaisullista ja kulttuurista ja opinnollista toimintaa.  Ryhmä kokoontuu kerran kuussa yhden ja puolen vuoden ajan (syksy
2018 - kevät 2019-syksy 2019), jonka on tarkoitus konkretisoitua tapahtumiksi keväällä 2020.
Jokaisessa kunnassa paikallinen ryhmä kokoontuu kerran kuussa 4 tuntia kerrallaan. Yhteensä jokaisessa viidessä
kunnassa toteutetaan 4 h x 14 kokoontumiskertaa.  Kokoontumiskerran aikana mukana on vähintään kahden eri osa-
alueen kouluttajat, jotka ohjaavat ryhmää yksin tai yhdessä.
Jokaisella paikkakunnalla on n. 7 - 15 ryhmäläistä. Toiminnan toteutus ja ideointi lähtee ryhmäläisistä itsestään, mutta
toimintaa toteutetaan  taidelähtöisillä ja opinnollisen kuntoutuksen menetelmillä.
Toiminnallisesti hanke sisältää myös senioreiden haastattelut sekä loppukyselyt ja yhteenvedot niiden raportoinnin sekä
juurruttaminen kuntiin kevät ja syksy 2020.

Haetaanko avustusta usean yhteisön hankkeeseen?

Ei

Yhteistyötahot

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat: Kemijärven kunta, Sallan kunta, Savukosken kunta, Pelkosenniemen kunta, Posion kunta.
Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, tehdään yhteistyösopimukset kuntien kanssa.
Eläkeliiton Lapin piiri ry ja sen jäsenyhdistykset, etenee yllä mainitun mukaisesti.

Hankkeen arvioitu maantieteellinen laajuus

Alueellinen: Itä-Lappi.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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Kohderyhmä

Seniorit, yli 65-vuotiaat kuntien asukkaat asiakkaina.
Taide -ja kulttuurialan sekä sivistys -ja sosiaali -, terveysalan toimijat. Näiden alueiden/alojen järjestöt, toimihenkilöt ja
vapaaehtoiset.
Seniori-asiakkaiden omaiset hyödynsaajina.

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä (arvio)

50-100, riippuen ilmaisulliseen, kulttuuriseen ja opinnolliseen toimintaan sekä lopputapahtumiin osallistuvista
asiakasmääristä. Huomioitavaa on, että osa kunnista on hyvin harvaan asuttua ja pienilukuisia väestömäärältään.

Hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä (arvio)

Noin 10 vapaaehtoista.

Miten hankkeen kohderyhmä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?

Osallistujilta kerätään palautetta hankkeen alussa ja lopussa.
Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistumalla.
Toiminnan toteutus ja ideointi lähtee ryhmäläisistä itsestään, mutta toimintaa toteutetaan  taidelähtöisillä ja opinnollisen
kuntoutuksen menetelmillä.
Hankkeessa tuotettava sisältö ja toiminta rakennetaan asiakkaiden ja osallistujien kanssa yhteistyöskentelyssä jo
suunnitteluvaiheessa.
Toiminta toteutetaan yhdessä kohderyhmän kanssa ja se arvioidaan haastatteluin ja kyselyin hankkeen päättymisen
aikana.

Aikataulu

Käynnistyy keväällä 2018 avustuksen myöntämispäivämäärän jälkeen koordinaatiotyöllä ja hakevalla toiminnalla, joka
jatkuu syksyllä 2018. Rovala-Opiston taidealan ja opinnollisen kuntoutuksen kouluttajat jalkaantuvat kuntiin kerran kuussa
1½ vuoden ajan (syksy 2018-kevät 2019-syksy 2019), kulttuuritapahtumat keväällä 2020. Yhteensä viidessä kunnassa
toteutetaan 4hx14 kokoontumiskertaa. Loppupalautteet ja yhteenvedot, niiden raportointi sekä juurruttaminen kuntiin kevät
ja syksy 2020.

Tulokset

Osallistujilta kerätään palautetta hankkeen alussa ja lopussa. Kulttuuri -ja taidelähtöisiin kuntouttavaan opinnolliseen
työskentelyyn ja kulttuuritapahtumiin osallistujilta kerätään palautetta loppukyselyllä. Palautteen avulla tarkastellaan
toiminnan vaikutusta koettuun hyvinvointiin, osallisuuteen ja toimintakykyyn. Tuloksia ja tuotoksia jaetaan niin, että niiden
hyödyntäminen on mahdollista myös toteutuskuntien lisäksi muissa kunnissa. Hyödynsaajia ovat seniori-asiakkaat, heidän
omaiset, hyvinvointipalveluiden tuottajat ja päättäjät, kolmannen sektorin toimijat, Eläkeliiton Lapin piiri ry:n
jäsenyhdistykset.

Tulosten hyödyntäminen

Tarkoituksena on luoda jokaiseen kuntaan oma malli ja toimintatapa, joka palvelee paikallisten senioreiden kulttuurityön ja
opinnollistavan kuntoutumisen tarpeita ja lisää heidän hyvinvointiaan. Asiakkailta ja sidosryhmiltä pyydetään palautetta
toiminnasta sen edelleen kehittämiseksi.  Tarkoituksena olisi myös laajemmin selvittää voidaanko näillä käytänteillä
oleellisesti vaikuttaa ikääntyvän väestön kokemaan hyvinvointiin ja vireyteen sekä lisätä voimavaroja kotona
selviytymiseen. Onko näillä keinoin mahdollista ennaltaehkäistä muun muassa tehostetun palvelun varhaista tarvetta.
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Mitä tiedonkeruumenetelmiä / mittareita tullaan käyttämään hankkeen tulosten osoittamiseksi?

Asiakashaastattelut, itsearvioinnit, strukturoitu asiakastyytyväisyyys kysely.
Elämänlaatumittari.
Hyvinvointitutkimuksessa mitataan alla olevia ulottuvuuksia, jotka perustuvat Erik Allardin (1993) teoriaan:
sosiaaliset suhteet tai psykososiaalinen hyvinvointi sekä
itsensä toteuttaminen tai mielekäs tekeminen.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin hakukohtaisiin myöntöperusteisiin?

Tällä hankkeella edistetään osallistavien taide- ja kulttuuripalvelujen sekä opinnollisen toiminnan jalkauttamista harvaan
asutuille seuduille. Osallisuutta edistetään sekä toimintamenetelmien että toimintasisältöjen avulla. Toiminta lähtee
osallistujista ja alueen tarpeista käsin. Tätä edistetään siten, että ohjausryhmätyöskentelyssä on alueen kuntien edustajia
mukana ja toimintaan kunnissa osallistuu myös vapaa-ajan ja kulttuuritoiminnan vetäjiä. Toiminta ehkäisee taiteen ja
kulttuurin avulla ikääntyneen väestöryhmän ja alueiden eriarvoistumista harvaan asutuilla Itä-Lapin kunnan
maaseutualueilla.
Päätoteuttajana ja koordinaattorina Rovalan Setlementti ry, Rovala-Opisto kansanopisto. Osatoteuttajiksi hankkeeseen on
pyydetty aiesopimuksella Itä-Lapin kuntia, joiden edustajia on kuultu Itä-Lapin koulutuskuntayhtymän
hyvinvointityöryhmässä ja Eläkeliiton Lapin piiriä, joka toimii yhdyssiteenä ja tiedonjakajana Eläkeliiton ja
paikallisyhdistysten(21) välillä. Itä-Lapin kuntayhtymän hyvinvointityöryhmän jäsenistö suhtautui hankkeeseen positiivisesti.
Tarkoitus on, että toimintamalli jää osaksi kuntien omaa toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallia ja tuloksia
levitetään tiedoksi valtakunnallisesti eri kanavien kautta, muun muassa hankeverkostojen ja taiteen ja hyvinvoinnin
yhteyksien monialaisen koordinaation, kehittämisen ja viestinnän valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta.
Toimintamallit hankkeessa sisältävät taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja asukkaiden yhdessä tuottamaa taide- ja
kulttuuritoimintaa ja -palveluita kuntien, kylien ja lähiöiden alueella. Toimintamallilla ratkaistaan taide- ja kulttuuripalveluiden
saatavuuden haasteita kokeilutoiminnan, kunta- ja aluekulttuuritoiminnan kautta.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin, ministeriöstä myönnettävien avustusten yleisiin perusteisiin?

Avustuksen tavoite perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025. Määrärahan kannalta
erityisenä painopisteenä on strategian tavoitealue osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin. Toiminta edistää
yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuuslain mukaan (1325/2014) sekä edistää kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen
tavoitteita yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvinvointiin ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja vahvistaa kestävää
kehitystä tukevia kulttuuriarvoja.

Muuta

Tässä hankkeessa hyödynnetään aiemmin toteutettujen hankkeiden jo saatuja hyviä tuloksia alueellisesti laajemmin. Osaa
hankkeessa käytettävistä työtavoista on testattu Kestävän kehityksen; kulttuurisen kestävän kehityksen ja Voimaa vuosista
hankkeen toteutuksessa. Voimaa vuosista hankkeesta saadut paikalliset tulokset olivat vaikuttavia. Asiakaspalautteessa
seniorit toivat esille hankkeen positiivisia vaikutuksia kokemaansa voimaantumiseen ja hyvinvointiin.

Talousarvio
Kustannusarvio

Henkilöstökulut 95 000,00 €
Toimitilakulut 15 500,00 €
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulut
  - Matkustuskustannukset
toteuttamispaikkakunnille

50 400,00 €

  - Materiaalit ja tarvikkeet 6 000,00 €
  - Toimisto -ja hallintokulut 6 000,00 €

Yhteensä 172 900,00 €
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Listaa tehtävät, joissa henkilön vuositulot sivukuluineen tai palkkio ylittää 80.000 euroa

Rahoitussuunnitelma

OKM:ltä haettava avustus 138 320,00 €
Oma rahoitus 34 580,00 €
EU-rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus

Yhteensä 172 900,00 € 80.00%

Liitteet

Hyväksynnät

15.02.2018 Tarja Konola-Jokinen

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti

Liitteet

Otsikko Tiedosto Päiväys

Tilikohtainen tuloslaskelma Viimeisin_toimintakertomus_konsernitilin
päätös.pdf

15.02.2018

Budjetti Budjetti.pdf 15.02.2018

Aiesopimus Voimaa vuosista, kokemusta kulttuurista
_hankeen aiesopimus.pdf

15.02.2018

Aiesopimuspohja Aiesopimus_kuntiin_hankesuunnitelma.
pdf

15.02.2018

Aiesopimuspohja Aiesopimus_Eläkeliitto_hankesuunnitel
ma.pdf

15.02.2018
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Правительство  
Мурманской области 

Муниципальное образование  
Кандалакшский район 

 
 

  

 

I RUSSIAN-FINNISH DAYS OF CROSS-
BORDER COOPERATION  

 
 

28-29 June 2018 
Kandalaksha District 

 

Program* 
 

28 June, Thursday  
 

 

I Russian-Finnish Days of Cross-Border Cooperation in Alakurtti 
 

13.15 – 14.00 

 

Registration of participants  

Welcome coffee-break 
 

14.00 – 16.00 

 

Round table 

“Development of new cross-border tourist routes and products” 
 

Venue: Guesthouse of Agropark Alakurtti 
 

In focus:  

 Presentation of the project "Agropark Alakurtti - model of cross-border 

cooperation", results and prospects;  

 Prospects for the Russian-Finnish cooperation in the development of joint 

projects in tourism and hospitality, using all available infrastructure in the border 

areas;  

 Environmental tourism: how to develop the market offer?  

 Seasonal tours for the residents of border areas. 

 

16.30 – 17.30 

 

Transfer to Kandalaksha 

Accommodation in the hotel 
 

18.00 – 20.00 

 

Working dinner on the occasion of the I Russian-Finnish Days of Cross- 

Border Cooperation  
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29 June, Friday  
 

09.15 – 10.00 
 

Registration of participants  

10.00 – 11.30 

 

Plenary session of the I Russian-Finnish Days of Cross Border Cooperation  
 

Venue: Kandalaksha Yacht Club  
 

In focus:  

 Prospects for  development of Russian-Finnish relations: regional experiences 

and perspectives of cooperation;  

 Interregional cooperation in border areas of the Russian Federation and Finland - 

neighbours and partners;  

 Conditions for the development of cross-border business through border crossing 

points "Salla" and "Lotta";  

 Presentation of the tourist routes of the Murmansk region. 

 

11.30 – 12.00 Coffee-break 

12.00 – 13.30 

The closing plenary of the I Russian-Finnish Days of Cross Border 

Cooperation  

 

In focus:  

 

 The experience of tourism development on the south of Kola Peninsula and 

Eastern Lapland as an example of successful cooperation; 

 Participation in the programme of cross-border cooperation Kolarctic CBC 

program 2014-2020,  implemented and new projects; 

 Presentation and promotion of the brand “Tourist and recreational cluster 

Belomorye”; 

 Cross-border cooperation: history and society.  
 

13.30 – 14.15 

Break, visits to the sites of your choice (within a walking distance):  

 Excursion to the Museum of Kandalaksha nature reserve: cooperation in the  

nature protection and ecology;  

 Excursion to a small wooden shipyard (project on revival of shipbuilding 

traditions and navigation in northern Russia). 
 

14.10 – 15.10 Working lunch “buffet” 
 

15.30 – 17.30 

 

Excursion program «Express-tour around the city of Kandalaksha» for the 

participants of the plenary 

 
In the program: Monastary Cape, Museum of history of the town of Kandalaksha, 

"Alley of friendship” 
 
 



 

 

30 June, Saturday ** 
 

 

A guided tour to the top of the mountain Volostnaya (3 km from Kandalaksha) or a tour to the 

waterfalls in Kolvitsa (28 km from Kandalaksha)  

(Individual program) 

Open air celebration on the central square dedicated to the City Day 
 

Organizer: Administration of Kandalaksha City Municipality  
 

01 July, Sunday ** 
 

Festival "Tales of the Beauty Kanda" and Regatta of Cruiser Yachts “Kandalaksha Sails” 

within the All-Russian “Kandalaksha Bay Cup” Regatta 
- one of the most popular and beautiful Arctic summer season events.  

 
Festival Organizer: Administration of Kandalaksha City Municipality. 

 

Regatta Organizers: Administration of Kandalaksha district Municipality, Kandalaksha Yacht-Club in 

cooperation with the Directorate of Chupa Yacht Club.  

 
 

Coordinator of the I Russian-Finnish Days of Cross-Border Cooperation: 
 

 Efimova Zoya Alexandrovna, tel. 8 (8152) 486 419, e-mail: efimova@gov-murman.ru 
 

 

Information portal of the event: 
 

http://minec.gov-murman.ru/activities/exhibition/meropriyatiyaMOi/dni-rossiysko/dni_/ 
 
* Draft. Changes are possible. 

** As an option  

http://minec.gov-murman.ru/activities/exhibition/meropriyatiyaMOi/dni-rossiysko/dni_/
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The Local Federation of East Lapland      
Kuumaniemenkatu 2 
FI-98100 Kemijärvi, FINLAND 
www.italappi.fi 

 

SEMINAARIMATKA KANTALAHTEEN 28. -30.6.2018 
Lapin ja Murmanskin alueen välinen I lähialueyhteistyöseminaari  
   
Järjestäjä Murmanskin alueen talouskehitysministeriö ja Kantalahden piirin hallinto 
  Itä-Lapin kuntayhtymä 
 
Ohjelma 
 
Torstai 28.6. 
Klo  
09.15   Lähtö Kemijärveltä, Kuumaniementori 2 
10.30  Lähtö Sallasta, Virastotalon parkkipaikka 
  Rajamuodollisuudet 
 
13.00  Alakurtti, Agropark Alakurtti -majatalo, tulokahvit 
14-16  Pyöreän pöydän keskustelu “Uusien matkailureittien ja -tuotteiden kehittäminen lähialueella” 
  - Agropark  Alakurtti -lähialueyhteistyönmalli: projektin tulokset ja tulevaisuudennäkymät 
  - Suomalais-venäläiset yhteistyönäkymät matkailuhankkeiden kehittämisessä hyödyntäen  

kaikkea raja-alueen olemassa olevaa infrastruktuuria 
- Ympäristömatkailu - kuinka kehittää tarjontaa 
- Vuodenaikoihin liittyvä matkat raja-alueiden asukkaille 

 
16.30-17.30  Matka Kantalahteen  

Majoittuminen, hotelli Belomorje 
18-20  Työillallinen 
 
Perjantai 29.6.  
09.15-10 Seminaari ja rekisteröinti, Kantalahden jahtiklubi 

 
Ohjelma 

10-11.30 - Suomen ja Venäjän suhteiden kehittyminen: alueiden kokemukset ja tulevaisuuden 
yhteistyönäkymät  
- Alueiden välinen yhteistyö raja-alueilla - naapureita ja partnereita 
- Yritysyhteistyön kehittämisen mahdollisuudet Sallan ja Rajajoosepin kautta 
- Murmanskin alueen matkailureittien esittely 

 
11.30-12 Kahvitauko 
 
12-13.30 - Kokemukset matkailun kehittämisestä Etelä-Kuolan ja Itä-Lapin välillä esimerkkinä  

onnistuneesta  yhteistyöstä 
- Osallistuminen Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelmaan, toteutuneet ja uudet projektit 
- Vienanmeren matkailu- ja lomaklusteri -brändin esittely 
- Lähialueyhteistyö - historia ja yhteiskunta 

13.30-14.15 Tauko ja kävelymatkan päässä olevien kohteiden esittely valinnan mukaan 
  - Kantalahden luonnonsuojelualueen museo: yhteistyö luonnon suojelemiseksi ja ekologia 
  - Laivanveistämö (Pohjois-Venäjän laivanrakentamisen tradition ja navigoinnin elvyttäminen) 
 
14.10-15.10 Työlounas 
 
15.30-17.30 Kaupunkikiertoajelu: Luostarinniemi, Kantalahden historian museo, Ystävyyden puistokatu 
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The Local Federation of East Lapland      
Kuumaniemenkatu 2 
FI-98100 Kemijärvi, FINLAND 
www.italappi.fi 

 
Lauantai 30.6. Osallistuminen Kantalahden kaupungin juhlapäivän viettoon. Kävelyretki Volostnaja-tunturille 
(3 km) tai käynti Kolvitsan vesiputouksilla (28 km). 
 
13.00  Lounas 
14.00  Paluu Suomeen 
17.00  Salla 
18.00  Kemijärvi 




