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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Asia   Pykälä     Liite nro    
 1  Kokouksen avaus 

 2        29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3   30 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

4   31 §              Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

5   32 §                        Tilannekatsaukset 

 6   33 § Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen projektipäällikön valinta 

 7        34 §          Kuntayhtymän johtajan kehitys- ja arviointikeskustelu sekä palkankorotus 

 8        35 §          Toimistosihteerin nimikkeen muuttaminen, palkka ja työsuhteen muoto 

 9        36 §          Itä-Lapin moottorikelkkailuhankkeen valmistelu  

10       37 §      1 – 8  Tiedoksi kuntayhtymälle 

11       38 §       Muut mahdolliset asiat  

12   39 § Hallituksen seuraava kokous 

13   40 § Kokouksen päättäminen 

   

______________________________________________________________________________ 

PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   
NÄHTÄVÄNÄPITO pidetään yleisesti nähtävänä jäsenkuntien kunnanvirastoissa  
  28.6.2021. 
_____________________________________________________________________________  
PUHEENJOHTAJA  
   
  Merk. Pekka Jääskö 
  yhtymähallituksen puheenjohtaja 
 

                   
  Vilma Ohrankämmen 
SIHTEERI  yhtymähallituksen sihteeri           
 



 
 

Kokousaika:  Torstai 17.6.2021  klo 9:00- 
 
Paikka:   Heralammen Yritystalo, auditorio, Salorantie 1 
   

Läsnäolijat:  

 
 Atte Rantanen, 

Kemijärvi 
jäsen  Marjo Säärelä, 

Kemijärvi 
varajäsen 

 Suvi Nampajärvi, 
Kemijärvi 

jäsen  Jukka Kortelainen, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Lea Koskela, 
Kemijärvi 

jäsen  Joonas Lehtola, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Esa Kangas, 
Kemijärvi 

jäsen  Kirsti Ojala, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Pirkka Aalto, 
Kemijärvi 

jäsen  Markku Harju, 
Kemijärvi 

varajäsen 

 Erkki Parkkinen,  
Salla 

jäsen  Pekka Huhtala, 
Salla 

varajäsen 

 Lauri Ainasto, 
Salla 

jäsen  Martti Jokelainen, 
Salla 

varajäsen 

 Terttu Värriö-Pohtila,  
Salla 

jäsen  Niina Mattila, 
Salla 

varajäsen 

 Antti Mulari, 
Savukoski 

jäsen  Marja-Liisa Kelloniemi, 
Savukoski 

varajäsen 

 Anu Luiro, 
Savukoksi 

jäsen  Raimo Haapakoski, 
Savukoski 

varajäsen 

 Päivi Vauhkonen 
Pelkosenniemi 

jäsen  Elina Suopanki, 
Pelkosenniemi 

varajäsen 

 Annika Kostamo,  
Pelkosenniemi 

jäsen  Jani Jaakkola,  
Pelkosenniemi 

varajäsen 

 Pekka Jääskö, 
Posio 

jäsen  Eija Ahola, 
Posio 

varajäsen 

 Olavi Lehtiniemi, 
Posio 

jäsen  Marjo Hautala, 
Posio 

varajäsen 

 Antti Hämeenniemi, 
Posio 

jäsen  Tiina Alasirniö, 
Posio 

varajäsen 

 

 

 Dina Solatie kuntayhtymän johtaja, esittelijä 

 Vilma Ohrankämmen toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ky 29 § Ennakkoilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille 17.5.2021. Kokouskutsu ja ko-

kousasiakirjat on lähetetty sähköpostitse 11.6.2021 yhtymähallituksen jäsenille ja va-
rajäsenille. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökoh-
taisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 
 Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ky 30 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
 
 Päätös:  
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PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 
Ky 31 § Kuntayhtymän perussopimuksen §:ssä 8 on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  
 valinnasta sanottu seuraavasti:  
 
 ”Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii vuorovuosin kunkin jäsenkunnan valitse-

ma yhtymähallituksen jäsen. Varapuheenjohtajana toimii seuraavana vuonna vuoros-
sa olevan kunnan edustaja.” 

 
 Puheenjohtajuusvuorossa on Savukosken kunta. Vuorotteluperiaatteen mukaan sitä 

seuraava puheenjohtajuus on Sallan kunnalla.  
 
 
 
 Kuntayhtymän johtajan esitys:  
 

1) Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ajalle 1.6.2021 - 31.5.2022. 
 
 2) Yhtymähallitus valitsee varapuheenjohtajan ajalle 1.6.2021 - 31.5.2022.  
 
 Päätös: 
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TILANNEKATSAUKSET 
 
Ky 32 § Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus 

Kuntayhtymän johtaja antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  
 ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 22.4.2021. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kuntajohtajien tilannekatsaukset 
Kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset kuulumiset. 
 
 
 
 
 

 
  Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsaukset tiedoksi. 
 
 
 Päätös: 
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YRITTÄJIEN ITÄ-LAPPI HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA 
 
Ky 33 § Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen projektipäällikön paikka on ollut avoimena 1.4.2021 al-

kaen edellisen projektipäällikön siirryttyä toisiin tehtäviin. 
 
Huhtikuussa järjestetyn hakukierroksen tuloksena yhtymähallitus valitsi tehtävään 
projektipäällikön, joka ilmoitti ettei ota tehtävää vastaan.  

 
Projektipäällikön paikka on ollut uudestaan julkisessa haussa aj. 14.5.-31.5.2021 
mol.fi:ssä, duunitori.fi:ssä sekä kuntayhtymän netti- ja Facebook-sivuilla.  
 
Projektipäällikön työtehtävä on määräaikainen ja kestää 31.8.2022 saakka. Työsuh-
teessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 
 
Hakuaika päättyi 31.5.2021 Määräaikaan mennessä saapui 8 hakemusta.  
Hakijayhteenveto lähetetään esityslistan yhteydessä yhtymähallitukselle. 
 
Haastattelut on suoritettu 9.6. Haastattelijoina toimivat johtaja Dina Solatie, puheen-
johtaja Pekka Jääskö sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Tuominen. 
 
Haastatteluun on kutsuttu 5 hakija. Yksi haastatteluun kutsutuista perui hakemuksen-
sa. Haastatteluryhmän esitys tuodaan kokoukseen.  
 
 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 

 Päätös: 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KEHITYS- JA ARVIOINTIKESKUSTELU SEKÄ PALKANKO-
ROTUS 
 
Ky 34 § Kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksessa on sovittu työn tulosten arviointimenet- 
 telystä seuraavaa: 
 

”Kuntayhtymän johtaja käy hallituksen puheenjohtajan ja tulevan vuoden puheenjoh-
tajan kanssa kehityskeskustelun kesäkuun loppuun mennessä. Kehityskeskustelun 
yhteydessä sovitaan tehtävien painopisteistä kyseisen vuoden osalta. Samalla suori-
tetaan myös työn tulosten arviointi.  
 
Keskustelu on tarkoitettu kuntayhtymän johtajan henkilökohtaiseksi kehityskeskuste-
luksi, mutta siinä voidaan sivuta samalla koko kuntayhtymän tilannetta. Keskustelus-
sa käsitellään myös kuntayhtymän johtajan koulutustarpeita. Koulutuksen tarkoituk-
sena on ylläpitää ja kehittää kuntayhtymän johtajan ammatillista osaamista. 
 
Arviointi- ja kehityskeskustelun keskeinen sisältö saatetaan kuntayhtymän yhtymähal-
litukselle tiedoksi.” 
 
Varapuheenjohtaja Antti Mulari ja Posion kunnan entinen kunnanjohtaja Heli Knutars, 
joka toimi yhtymähallituksen puheenjohtajana ennen siirtymistä Lapin liitolle maalis-
kuussa 2021, ovat käyneet arviointi- ja kehityskeskustelut johtaja Dina Solatien kans-
sa 5.6.2021.  
 
Kuntayhtymän johtajan palkkausta esitetään korotettavaksi 300€/kk. Perustelut: ko-
ronaikana on vastuu lisääntynyt ja toimintatapoja on jouduttu muuttamaan ja uusia 
kehittämään. Myös pysyviä uusia toimintamalleja on luotu. Työt ovat koronasta huo-
limatta toteutuneet hyvin. Töiden vaativuus on kasvanut. Rahoitushaut ovat työllistä-
neet ja rahoja/hankkeita on saatu hyvin Itä-Lappiin. Hankkeita on ollut käynnissä 8-
10. Yhteistyötä Venäjälle on saatu pidettyä yllä koronasta huolimatta ja yhteistyö tu-
lee entisestään kasvamaan rajojen avauduttua. Solatie on myös nimetty ja toiminut 
Itä-Lapin edustajana Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman työ- ja ohjausryhmässä. 
 
Dina Solatie poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja esittelee ke-
hitys- ja arviointikeskustelun tulokset. 
 
 
Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee kuntayhtymän johtajan kehitys- ja 
arviointikeskustelun tiedoksi ja määrää hänen kokonaispalkakseen 5 616,07 €/kk 
1.7.2021 lähtien.  

 
 Päätös: 
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TOIMISTOSIHTEERIN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN, PALKKA JA TYÖSUHTEEN MUOTO 
 
Ky 35 § Johtaja on käynyt toimistosihteeri Vilma Ohrankämmenen kanssa keskustelun Oh-

rankämmenen nykyisestä tehtävänkuvasta keväällä 2021. Tehtävänkuva on laajen-
tunut työsuhteen aikana. Nykyisellään Ohrankämmen edustaa Itä-Lapin kuntayhty-
mää Barents Road -organisaation työryhmässä, vastaa erilaisista sähköisistä alus-
toista, toteuttaa viestinnällisiä ja visuaalisia tehtäviä sekä osallistuu tapahtumajärjes-
telyihin. Lisäksi hän toimii tarvittaessa johdon assistentin sijaisena, toteuttaa kehittä-
mishankkeiden valmistelevia tehtäviä, avustaa käynnissä olevia kehittämishankkeita 
esimerkiksi kilpailutuksissa sekä koordinoi hankkeiden välistä yhteistyötä. Ohran-
kämmen vastaa myös nykyisellään Perinneruokahankkeen taloudesta sekä antaa 
työpanostaan ILPO – Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyn-
täminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä -hankkeelle ja NABL – Northern Axis - Barents 
Link -projektille. Ohrankämmen kehittää ammattitaitoaan suorittamalla ylempää kor-
keakoulututkintoa sekä osallistumalla koulutuksiin. 

 
 Kuntayhtymän toiminta on oleellisesti kasvanut viime vuosina ja näin ollen myös hen-

kilöstöresurssien tarve on lisääntynyt. Toimistosihteerin nimike ja palkkaus eivät vas-
taa nykyistä tehtävää, työn vaativuutta ja määrää.  

 
 Vilma Ohrankämmen poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  
 
 

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että 
1) toimistosihteeri Vilma Ohrankämmenen tehtävänimike muutetaan kehittämiskoor-
dinaattoriksi 1.7.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella, 
2) päättää hänen kokonaispalkakseen 3 200 €/kk 1.7.2021 alkaen, sekä 
3) hänen työaikansa muutetaan toimistotyöajaksi. 
 

 
 Päätös:  
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ITÄ-LAPIN MOOTTORIKELKKAILUHANKKEEN VALMISTELU 
 
Ky 36 § Itä-Lapin kuntayhtymä on esivalmistellut Itä-Lapin moottorikelkkailuhanketta. Hank-

keen päätavoitteena on tuoda tuotteet ja palvelut moottorikelkkailijan helpommin saa-
vutettavaksi. Hankeajaksi on suunniteltu 24 kuukautta. Rahoitusta hankkeelle hae-
taan Ely-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustuksesta syksyllä 2021.  
 
Hanketta on esitelty Itä-Lapin elinkeinotiimin kokouksessa 3.6.2021 ja elinkeinotiimin 
jäsenet kokivat yksimielisesti hankkeen tarpeelliseksi. 
 
Alustava hankekuvaus esitetään kokouksessa. 

 
 

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Lapin kuntayhtymä jat-
kaa Itä-Lapin moottorikelkkailuhankkeen valmistelua syksyn 2021 rahoitushakua var-
ten. 
 

 
 Päätös:  
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 
 
Ky 37 § a) Kirjelmä 11.5.2021 maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle Elintarviketarkastus-

pisteestä on esityslistan liitteenä nro 1.  
 

b) Valtiovarainministeriön vastaus 20.5.2021 (VN/12093/2021) ja Liikenne- ja viestin-

täministeriön vastaus 3.6.2021 (VN/12066/2021) Itä-Lapin kuntayhtymän ehdotuk-
sesta nimetä Itä-Lappi pilottialueeksi Norjan mallin mukaisten toimenpiteiden kokei-
luun on esityslistan liitteenä nro 2 ja 3. 

 
b) Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän 4.3.2021 kokouksen muistio on esityslistan liit-
teenä nro 4.  
 
c) Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän 12.5.2021 kokouksen muistio on esityslistan liit-
teenä nro 5.  
 
d) Hankelistaus kuntayhtymän hankkeista (päivitetty 10.6.2021) on esityslistan liit-
teenä nro 6.  
 
e) Itä-Lapin elinkeinotiimin 3.6.2021 kokouksen muistio on esityslistan liitteenä nro 
7.  
 
f) Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman tiivistelmä vuodelle 2040 on esityslistan liit-
teenä nro 8. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tiedoksiantoasiat. 
 

 
 Päätös:  
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Ky 38 §  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 
Ky 39 §        Vuorotteluperiaatteen mukaisesti seuraava kokouspaikkakunta on Posio. 

 
                      

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää seuraavan kokouksen ajan-
kohdan.  

  
Päätös:  

 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Ky 40 §        Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo    . 

 
Päätös:  


