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KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 klo 13.02 – 15.13 

_________________________________________________________________________________ 

            

KOKOUSPAIKKA  Hotelli Pyhätunturin kokouskeskus, kokoustila Pikku-Kuru 

_________________________________________________________________________________ 

OSALLISTUJAT  

Päätöksentekijät Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Anita Ruokamo  Jukka Ojala  

  Arto Ojala   Matti Hietanen 

  Juha Pikkarainen   Pirkka Aalto 

  Markku Harju  Maarit Junttila 

  Lea Soppela   Aulikki Imporanta 

Hannu Oikarinen   Janni Salmela 

  Annika Kostamo   Tero Luoma-aho 

  Kari Davidsainen  Olli Saariniemi 

  Veli-Erkki Heikkilä  Erkki Vuorela 

  Sinikka Kangas  Marita Leskinen 

  Jouni Halonen  Jouko Savukoski 

  Helena Peltoniemi  Irja Harju  

                

Muut osallistujat Aila Ryhänen     kehittämispäällikkö  

  Kaarina Imponen  toimistosihteeri 

  Atte Rantanen   kaupunginjohtaja 

  Erkki Parkkinen   kunnanjohtaja 

  Pertti Severinkangas  kunnanjohtaja 

  Antti Mulari   kunnanjohtaja 

                    

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri     

       
    

                                           Anita Ruokamo      Kaarina Imponen        

     

KÄSITELLYT ASIAT §:t  99 - 107 

_____________________________________________________________________________  

PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka  

TARKASTUS  

  Kemijärvellä  ___. ___. 2015   

  

 

ALLEKIRJOITUKSET Juha Pikkarainen   Arto Ojala                          

    

PÖYTÄKIRJA  

YLEISESTI  Jäsenkuntien kunnanvirastot 8.12.2015 

NÄHTÄVÄNÄ  

 

Todistaa  Kaarina Imponen 

                                           kuntayhtymän sihteeri      



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    2 

Hallitus        24.11.2015  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky 99 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty hyväksytyn uuden käytännön mukaisesti sähkö-

postitse 18.11.2015 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousilmoitus on lähetetty 

sähköpostitse 5.11.2015. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä 

tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 100 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pikkarainen ja Arto Ojala. Valitut  

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS 

 

Ky 101 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  

 ajankohtaisista asioista. Edellinen kokous oli 29.10. 

 
Tarkastuslautakunnan kokous 3.11.2015: kehittämispäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja 
 kertoivat kuluneesta vuodesta. 
 
Itä-Länsi -matkailuhankkeen ohjausryhmä kokoontui 11.11.2015. Napapiirillä järjestetään 

yrittäjille suunnittelutyöpaja 9.12.2015. Matkailuyhteistyön yhteiseksi teemaksi voisi tulla 
Kemijoki. Kantalahti on ilmoittanut kiinnostuksensa vesistömatkailun kehittämiseen. 
 
ILLKKA – hankkeen ohjausryhmän kokous pidettiin 10.11.2015. Parhaillaan on menossa 
kiviainestestit. Hanke on kartoittanut n. 500 kohdetta. Paljon hyvää kiviainesta on löyty-
nyt, mutta ei vielä luonnonkiveä. 
 
Elinkeinotiimi kokoontuu joulukuussa elinkeinostrategian päivityksen tiimoilta. Muut 
tiimit kokoontuvat myös joulukuussa.  
 

 Lapin liikennepäivä 12.11.2015 Kemissä.  
  

Murmanskin vierailu 16-18.11.2015. Kehittämispäällikkö kertoi Kantalahden ja  
Murmanskin tapaamisista. Vierailu sai huomiota Venäjän puolella mediassa; tv, lehtijut-
tu, tiedote vierailusta Kantalahden kaupungin sivuilla. Tapaamisista on tehty lyhyet muis-
tiot. 
 
Kalastajan Itä-Lappi esiselvitys etenee. Asiasta pidetään kokous 16.12. , minkä jälkeen 
viimeistellään lopullinen suunnitelma ja budjetti. Yrittäjien kanssa keskustelut lopullises-
ta sitoutumisesta hankkeeseen.  
 

Metsähallituksen tienkäyttömaksut -lausunto jaettiin kokouksessa. Asian valmistelu  

jatkuu työvaliokunnan kanssa. 
 

LEO:n yhtiökokous 13.11.2015: Erkki Parkkinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 
House of Lapland (HOL) uutiskirjeen jakelulistalle haluavat voivat ilmoittaa asiasta  
kuntayhtymän toimistoon. 

 

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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LAUSUNTO METSÄHALLITUSLAIN UUDISTUKSESTA 

 

Ky 102 § Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä alkuvuo- 

desta 2008. Viimeksi esitysluonnos oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2014, 

jolloin asiasta annettiin lausunto. Lokakuussa 2015 järjestettiin kolme kuulemistilai-

suutta. Itä-Lapin edustajat osallistuivat Rovaniemen kuulemistilaisuuteen 23.10.2015.  

Kuulemistilaisuuden jälkeen MMM on päättänyt, aiemmasta suunnitelmasta poiketen, 

järjestää toisen lausuntokierroksen uudistukseen liittyen. 

 

Esityslistan liitteenä nro 1 on maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö ”Luon-

nos hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lain-

säädännöksi” ja liitteenä nro 2 10.11.2015 päivätty luonnos metsähallituslaista.   

 

Lausunto tulee antaa MMM:lle viimeistään 24.11.2015. 

 

Kehittämispäällikkö valmistelee lausuntoa yhdessä kuntajohtajien kanssa edellisen 

23.10.2015 kuulemistilaisuudessa annetun lausunnon pohjalta (esityslistan liite nro 

3). Uusi lausunto metsähallituslain uudistuksesta tuodaan kokoukseen ja merkitään 

pöytäkirjan liitteeksi nro 1.  

 

 

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy lausunnon metsähallituslain uudistuk- 

sesta (liite 1) lähetettäväksi maa- ja metsätalousministeriöön.  

 

 Päätös: Hallitus hyväksyi lausunnon metsähallituslain uudistuksesta (liite 1)  

pienin muutoksin lähetettäväksi maa- ja metsätalousministeriöön.  
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ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄ 

Ky:n hallitus 13.8.2015 / 

Ky 68 § Kuntayhtymän hallitus asetti 8.5.2015 kokouksessaan alueyhteistyön muutostyöryhmän. 

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän seuraava kokous on 24.8.2015. 

Työryhmän pöytäkirjat 15.6.2015 (liite 8) ja 2.7.2015 (liite 9) ovat tämän pöytäkirjan liit-

teinä. 

Puheenjohtaja antaa hallitukselle selonteon työryhmän työskentelystä ja aikatauluista. 

Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi saaneensa ja keskustelun  

jälkeen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.  
 
Päätös: Hallitus merkitsi muutostyöryhmän pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, että eri  
yhteistyövaihtoehtojen (mallien ja talousvaikutusten) selvittämiseen käytetään  
ulkopuolista asiantuntijaa. Alueyhteistyön muutostyöryhmän toiminta-aikaa  
jatkettiin 31.10.2015 saakka.  

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

Ky:n hallitus 16.9.2015 / 

Ky 79 § Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti ulkopuolinen asiantuntija  

on hankittu po. alan asiantuntijoita kilpailuttaen ja hankintapäätös tehtiin 31.8.2015. 

Konsultiksi valittiin MDI Public Oy.  Toimeksianto käynnistyy 18.9. aloitustilaisuu-

della, johon osallistuvat muutostyöryhmään kuntien nimeämät jäsenet ja kuntayhty-

män työntekijät. Työ jatkuu selvityksillä, mm. muutostyöryhmän jäsenten haastatte-

luilla, analyyseillä ja valmistuu siten, että raportti luovutetaan ja esitellään tilaajalle 

23.10.2015. 

 Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee muutostyön selvitystilanteen tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

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

Ky:n hallitus 29.10.2015/ 

 

Ky 93 § Konsultti Janne Antikaisen selvitystyö alueyhteistyön organisointimallista on  

valmistunut ja se esiteltiin muutostyöryhmälle 23.10.2015. Selvitystyön raportti on 

liitteenä nro 12. Muutostyöryhmä on samana päivänä pitänyt kokouksensa ja päättää 

esittää kuntayhtymän hallitukselle, että Itä-Lapin kuntayhtymä purettaisiin 31.3.2016 

ja alueyhteistyötä jatketaan erilliseen sopimukseen perustuvana 

 

Puheenjohtajan esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista 

31.3.2016 ja alueyhteistyön jatkamista erilliseen sopimukseen perustuen. Työvalio-

kunta laatii sopimusluonnoksen työryhmän esittämän toimintamallin pohjalta.  

Purkamiseen liittyvät valmistelut hoidetaan kuntien talousjohtajien, kehittämispäälli-

kön ja toimistosihteerin kanssa.  
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Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle. 

 ---------- 

Ky 103 § Asiaan liittyvät tausta-aineistot ovat esityslistan liitteenä. Esityslistan liitteenä 4 on 

konsultin raportti selvitystyöstä, liitteenä 5 kaaviokuva sopimusmallista, liitteenä 6 

rahoitus sopimusmallissa ja liitteenä 7 kuntayhtymän sitoumukset. 

Puheenjohtajan esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista 

31.3.2016 ja alueyhteistyön jatkamista erilliseen sopimukseen perustuen. Työvalio-

kunta laatii sopimusluonnoksen työryhmän esittämän toimintamallin pohjalta.  

Purkamiseen liittyvät valmistelut hoidetaan kuntien talousjohtajien, kehittämispäälli-

kön ja toimistosihteerin kanssa.  

 

Päätös: Veli-Erkki Heikkilän esityksestä, Lea Soppelan ja Juha Pikkaraisen ym. kan-

nattamana hyväksyttiin yksimielisesti pöydälle jättäminen ja valmistellaan esitys Itä-

Lapin kuntayhtymän perussopimuksen pohjalta kevyemmästä hallinnosta, joka koskee 

hallitusta ja työvaliokuntaa sekä kuntayhtymän henkilökuntaa. Toisena vaihtoehtona 

valmistellaan esitys sopimusmallin mukaisesta sopimuksesta toiminnan ja hallinnon 

organisoimiseksi.  Hallitus päätti antaa tehtävän yksimielisesti muutostyöryhmän teh-

täväksi 31.1.2016 mennessä. 

  

Kehittämispäällikkö ja toimistosihteeri poistuivat kokouksesta klo14.02 ja palasivat 

kokoukseen pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.09. 
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

Ky 104 § a) Liikenneministeri Anne Bernerin vastaus 16.10.2015 kirjalliseen kysymykseen pos-

tin suorittamasta paikallislehtien jakamisesta ja postin yleispalveluvelvoitteen turvaa-

misesta on esityslistan liitteenä nro 8.  

 

b) Postin vastaus 29.10.2015 Itä-Lapin kuntayhtymälle paikallislehtien jakelusta ja 

yleispalveluvelvoitteesta on esityslistan liitteenä nro 9. 

 

c) Itä-Lapin kuntayhtymän lausunto 3.11.2015 rajanylityspaikoista sekä rajatarkastus-

tehtävien jakamisesta niille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on esi-

tyslistan liitteenä nro 10.  

 

d) ILLKKA –hankkeen 10.11.2015 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on esityslistan 

liitteenä nro 11. 

 

e) Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista –hankkeen  

11.11.2015 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 12. 

 

f) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan 3.11.2015 kokouspöytäkirja on esi-

tyslistan liitteenä nro 13.  

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 105 §  

Sähkömarkkinalain vaikutus sähkön siirtoon, sähköveron ja sähkömarkkinalain 

vaikutus kuluttajahintaan ja työllisyyteen 

 

Puheenjohtajan valmistelema lausuntoluonnos asiasta jaettiin kokouksessa. Viimeis-

telty lausunto (pöytäkirjan liite 2) toimitetaan ministereille Rehn, Lindström ja Stubb. 

  

 

 Rajaesteet 

 

 Julkinen kuuleminen raja-alueiden välisten esteiden poistamisesta on meneillään. Sel-

vitystä tekee Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO). 

Rajaesteiden listaus on pyydetty toimittamaan 21.12. mennessä. Kehittämispäällikkö 

ja työvaliokunta valmistelevat asian. 
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 106 §       Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Savukoski. 

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja pai-

kan.  

  

Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 9.2.2016 klo 10 Savukoskella.  

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  107  §     Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


