ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
HALLITUS

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

24.10.2018
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
perusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

HVaIL 3 §:n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Rovaniemen hallinto-oikeus
Oikeustalo, Valtakatu 17,
PL 842, 96101 ROVANIEMI
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

70, 71, 80

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Liitetään pöytäkirjaan

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valtakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirja on jätettävä
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Itä-Lapin kuntayhtymä, Yhtymähallitus,
Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 Kemijärvi
Lisätietoja

1

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan
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LIITE 1, YHTYMÄHALLITUS
24.10.2018, § 73

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

Viranomaisen merkintöjä
Saapumispäivämäärä

Diaarinumero

28.9.2018

EURA 2014/7233/09 02 01 01/2018/LL

Käsittelijä

Puhelinnumero

Hakemusnumero

Hankekoodi

306002
Hakemustyyppi

Tila

Uusi

Saapunut

1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan
Viranomainen

Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Organisaatiotyyppi

Y-tunnus

Kuntayhtymä

1044651-6

Jakeluosoite

Puhelinnumero

Kuumaniemenkatu 2A

0403548370

Postinumero

Postitoimipaikka

98100

Kemijärvi

Tilinumero (IBAN)

BIC

FI97 5649 0140 1817 32

OKOYFIHH

WWW-osoite

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

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa

Dina Terese Solatie

kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero

dina.solatie@kemijarvi.fi

0403548370

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)

Osatoteuttajat
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Lapin ammattikorkeakoulu

2528792-5

Ammattikorkeakoulu
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Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa. Tärkein tehtävä on
Itä-Lapin alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävänä on alueen yhteisen
kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö.
Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten
mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa
työryhmissä.
Lapin AMK on kehittänyt kiertotalouteen liittyvää osaamistaan sekä TKI- että opetustoiminnassaan. Kyseessä on
kiertotalouden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehitystyö, joka toteutuu myös osana Kemiin perustettua Kemin
kaupungin, Lapin AMKin ja Kemin Digipolis Oy:n ylläpitämää Kiertotalouskeskusta. Toiminta tukee
kokonaisvaltaisesti Lapin alueella kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja luonnonvarojen älykästä
hyödyntämistä. Lapin AMK on systemaattisesti pyrkinyt selvittämään ja vastaamaan Lapin alueella eri toimijoiden
tarpeisiin kiertotalouteen liittyen niin biotalouteen liittyvien hankkeiden kuin myös teollisuuden sivuvirtojen
hyödyntämisen osalta.
Hanke toteutetaan yhteishankkeena, koska Itä-Lapin kuntayhtymän aluekehitystyöosaamista täydennetään Lapin
AMK:n täsmäosaamisella vähähiilisyyden edistämisessä sekä bio- ja kiertotalouteen liittyvissä teemoissa.

3 Hankkeen perustiedot
Hankkeen julkinen nimi

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

1.2.2019

31.1.2021

Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät ovat tärkeässä asemassa kestävän kehityksen periaatteiden ja kansallisten
tavoitteiden soveltamisessa paikallisen elinkeinon ja rakennetun ympäristön erityispiirteisiin.
Hankkeessa valmistellaan Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten, uusiutuvien
energialähteiden sekä materiaalien käyttöä. Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa rakentamista suunnitteleville
tietoa ja ohjeita ekologisemmasta rakentamisesta sekä kasata toimenpideohjelma jota Itä-Lapin kunnat toteuttavat
rakennushankkeita kilpailuttaessa, alueita kaavoittaessa sekä rakennuslupia myöntäessä. Rakennusten koko
elinkaaren hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon ja suositaan vähähiilisiä ratkaisuja.
Uusia yrityksiä perustettaessa ja toimivien yrityksien toimintatapaa tulee tarkastella jatkossa tarkemmin vähähiilisyys
huomioon ottaen. Hankkeessa kartoitetaan vähähiilisyyden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset, joille tehdään
kehittämissuunnitelma vähähiilisyysstrategiaksi. Jokaisesta mukana olevasta kunnasta valitaan eri toimialojen yrityksiä
yksi/kunta. Saatu tieto on monistettavissa muiden yritysten käyttöön.
4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä
Promoting of East Lapland towards a low carbon economy
4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä
Cities, municipalities and federations of municipalities play an important role in the application of the principles of
sustainable development. National targets, with the specific features of the local economy and the built environment,
should also take into account.
Project is composing a low-carbon strategy for Eastern Lapland, aimed at increasing the use of local, renewable
energy sources and materials.
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The target of this project is to generate information and methods how to build more ecologically. These instructions
will be implemented by the municipalities of Eastern Lapland when tendering out construction projects, zoning and
building permits.
The carbon footprint of the whole life cycle of buildings should be taken into account and prefer low carbon solutions.
When setting up new businesses and looking at working practices of existing companies, more attention need to be
paid to low carbon issues.
The project identifies companies which are interested in the development of low carbon and choose pioneering
companies to take apart a development plan for a low carbon strategy.
From different industry sector, one company per each municipality involved, will be chosen. The information achieved
with pioneer companies can be multiplied to help others to follow in their footsteps.

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?
Itä-Lapin alueella on syntymässä uutta potentiaalia yritystoiminnalle. Tarvitaan näin ollen paljon erilaisia uusia yrityksiä
sekä osaajia. Alueelle muutto tuottaa paineita myös rakentamiselle, sillä mielekäs asuminen motivoi myös asumaan
Itä-Lapissa eikä vain pendelöimään sinne työn perässä.
Olisi tarpeen löytää uusia rakentamiseen koko elinkaaren hiilijalanjäljen huomioivia suunnittelu- ja rakentamismalleja
sekä vähähiilisyyteen ja ekologisuuteen liityviä liiketoimintamalleja. Erityisesti tarvetta syntyy, kun uusia asukkaita ja
kuluttajia otaksutaan muuttavan alueelle suurinvestoinnin ja matkailualan kehityksen myötä. Lisäksi kylissä on paljon
matkailupotentiaalia, mutta asukkaiden korkean keski-iän johdosta kyliin tarvitaan uusia yrittäjiä ja asukkaita. Kyliin
olisi muuuttamassa uusia asukkaita, mutta tontteja on harvoin tarjolla riittävästi ja riittävän tiiville alueelle. Yleensä
kohtuu tiivis rakentaminen mahdollistaa vähähiilisten ratkaisujen käyttöön ottamisen. Kylien elinvoiman ja kehittymisen
kannalta tarvitaan kyliin tarvitaan uusia asukkaita.
Ympäristöministeriön tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikkien rakennushankkeiden on alitettava rakennuksen
elinkaaren hiilijalanjäljelle asetetut raja-arvot. Rakentamista suunnittelevat tarvitsevat tietoa miten rakennuksen
hiilijalanjälki lasketaan. Lisäksi tarvitaan tietoa miten materiaalivalinnoilla voidaan hiilijalanjälkeen vaikuttaa.
Kestävää kehtiystä Pyhä-Luoston tunturikylissä -hankkeessa tehdyssä kyselyssä alueen asukkaat toivoivat tietoa
ympäristöystävällisistä lämmitysmuodoista. Tietoa on oltava saatavilla helposti ymmärrettävässä muodossa.
Kuntien tulisi toimia ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä. Lapissa Hinku (Hiilineutraali kunta) -kuntia on vasta
yksi ja Itä-Lapin kuntien mahdollisuutta liittyä valtakunnalliseen hiilineutraalia kehittävään toimintaan tulee selvittää.
Hanke on valmisteltu yhteistyössä Itä-Lapin kuntien ja Lapin AMK:n kanssa.
Valmistelussa on otettu huomioon mm. KIERTO-hanke ja Kestävää kehitystä Pyhä-Luoston tunturikylissä hanke.
Kierto -hankkeessa kartoitettiin yritysrajapinnan ja yhteistyökumppaneiden tarpeita kiertotalouteen liittyen.
5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Itä-Lapin kuntien ja Lapin AMK:n yhteishankkeen tavoitteena on kehittää eri tavalla vähähiilisyyteen, bio-/ja
kiertotalouteen liittyviä teemoja ja välttää siten toiminnallista päällekkäisyyttä.
Hankkeessa laaditaan Itä-Lappiin yhteinen vähähiilisyysstrategia ja sen pohjalta tehdään toimintaohjelma. Julkisten
rakennushankintojen arvo on vuosittain n. 7 mrd euroa, josta kuntien ja kuntainliittojen osuus on 68%. Kunnat ovat siis
avainasemassa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä.
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Strategiassa ja toimenpideohjelmassa keskitytään energian ja rakentamisen sekä uusien liiketoimintamallien ympärille.
Tavoitteena on, että puurakentaminen alueella lisääntyy, valitaan lämmitysratkaisuiksi uusiutuvia energiamuotoja,
tiedostetaan energian säästämiseen liittyä tapoja sekä lisätään tietoisuutta kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista.
Tavoitteena on myös, että tieto mahdollisimman energiaomavaraisista liiketoimintamalleista ja rakentamistavoista
lisääntyy: uudet rakennukset rakennetaan ja vanhoja peruskorjataan toimimaan tällä periaatteella. Tavoitteen
saavuttamista edistää parhaiten kun sen toteutusta tukee taustalla oleva hankkeessa laadittava laajempi strategia.
Hankkeen tavoitteena on, että rakennusvalvontaviranomaisten toimesta rakentamista suunnittelevat saavat heti
alkuvaiheessa arvokasta tietoa elinkaarikustannusten kulujen jakautumisesta koko rakennuksen elinkaaren ajalla.
Yritystoiminnan aloittamista tai kehittämistä suunnittelevat saavat elinkaariajattelusta parhaat hyödyt, kun
elinkaariajattelua sovelletaan jo toimintojen suunnittelu vaiheessa.
Elinkaarikustannuksiin lasketaan kaikki ne kulut, jotka liittyvät suunnitteluun, hankintoihin, rakentamiseen, tilojen
käyttöön, ylläpitoon, korjaukseen ja lopulta purkuvaiheeseen. Myös ennakoidut tuotot voidaan ottaa huomioon.
Hankkeessa laaditaan viitesuunnitelmia, materiaali- ja laitesuosituksia ympäristövaatimusten vähimmäisvaatimuksiksi
tai vertailukriteereiksi. Näillä suosituksilla linjataan monia tärkeitä rakentamisen tavoitteita, joilla on suora yhteys
ympäristövaikutuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi paikallisten materiaalien suosiminen, rakennuksen sijainti, ilman
suunnat, koko, energiajärjestelmät, energiatehokkuuden tavoitetasot, tekninen käyttöikä tai ylläpitostrategiat.
Hinku (hiilineutraali kunta)-kuntamalli on yksi konkreettinen ”tuotemerkki”, minkä mahdollisuutta hankkeessa tulee
selvittää Itä-Lapin alueelle. Lapissa Hinku-kuntia on vähän, vasta Enontekiö on verkostossa mukana. Hinku-mallissa
tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, millä systemaattisesti vähennetään hiilitasetta ja vähennetään päästöjä. Hinkutuotemerkkiä voidaan hyödyntää sittemmin markkinoitaessa kuntaa potentiaalille paluumuuttajille. Hinku-kuntaan liittyy
myös tiettyjä tukimuotoja, mitä asukkaat ja investoijat voivat hyödyntää. Kuntarahoituksella on myös uusi, vihreä
rahoitus, mistä kunnille ja vähähiilisille investoinneille voidaan myöntää tukea.
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat
yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Itä-Lapin kunnat sitoutuvat tavoittelemaan 80 prosentin
päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hankkeessa tehdään toimenpidesuunnitelmat ItäLapin kunnille.
Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia
Hankkeessa tehtävällä toimenpidesuunnitelmalla jokaisessa Itä-Lapin kunnassa päästöjä vähennetään erityisesti
parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat
voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan
alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten
ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
Tavoitteena on kehittää uudenlaista tontti vaihtokauppaa varsinkin alueille joista yksityisten on haastavaa saada
suoraan ostettua tontteja. Tämä tilanne on monissa alueen kylissä jonne uusia asukkaita olisi tulossa, mutta tontteja ei
ole saatavilla. Kunnan tehtävä ei ole tonttikaupan pyörittäminen mutta hankkeessa selvitetään mallia (yritystoimtana)
miten tonttivaihtokauppa tietyissä paikoissa mahdollista, jotta kyliin saataisiin uusia asukkaita.
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
Hankkeen tuoma uutuus- tai lisäarvo on, että strategian avulla saadaan Itä-Lapin kunnille pitkäkestoinen suunnitelma
ja toimenpideohjelma, jonka avulla voidaan systemaattisesti vähentää hiilitasetta ja päästöjä.
Strategian avulla tunnistetaan mitkä ovat suunnittelun merkittävimmät ympäristövaikutukset. Rakentamista
suunnittelevaa auttavat rakennusvalvontaviranomaiset näiden todentamisessa laskelmien, sertifikaattien ja teknisten
raporttien avulla. Itä-Lapin kunnat sitoutuvat tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä
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vuoden 2007 tasosta. Hankkeessa tehdään toimenpidesuunnitelmat Itä-Lapin kunnille.
5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
Välittöminä hyödynsaajina ovat Itä-Lapin kunnat (rakennussuunnittelijat, -valvojat, kaavoituksesta vastaavat sekä
elinkeinopalvelut/-yhtiöt) ja niiden asukkaat sekä saapuvat uudet asukkaat ja yrittäjät.
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?
Välilliset kohderyhmät ovat Lapin muut kunnat, kyläyhteisöt, matkailutoimijat ja Lapin AMK.

6 Toteutus ja tulokset
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
Hankkeen työpaketeissa tehdään Itä-Lapin alueelle toimialat läpileikkaava vähähiilisyysohjelma, kokeillaan
innovatiivisia ratkaisuja pilottikohteissa ja luodaan niiden perusteella koko alueen kattava toimenpideohjelma (ml.
Hinku-kuntabrändi) seuraavin työpaketein:
1. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö (hankevetäjä)ja hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet aloitetaan
(tilat, työvälineet, aloituspalaverit).
(Itä-Lapin kuntayhtymä)
2. Yhteistyön luominen vähähiilisyyttä edistäviin käynnissä oleviin ja käynnistyviin hankkeisiin. Lähtötilanteen kartoitus.
Jatkumo käynnissä olevien hankkeiden tuloksien konkreettiseen hyödyntämiseen. Esim. Kierto-TKI (yrittäjien tarpeet),
Myssy-hanke (logistiset ratkaisut, pienet skaalautuvat mallit), Vetovoimaa ekologisuudesta-hanke (asiakkaiden
osallistaminen, alueen vetovoimaisuuden edistäminen vähähiilisillä ratkaisuilla) ja Kohti vähähiilistä rakentamista Joensuu Wood City (puurakentamisen edistäminen, rakennuksen elinkaaren päästölaslkemat pilottikohteille).
Hyödynnetään hankkeissa nousseet tulokset Itä-Lapin yritysten ja kuntien konkreettisiksi toimenpidesuunnitelmiksi.
Tutustutaan muiden toimintaan ja järjestetään tarvittaessa vierailu vastaavanlaisen kehitystyön toteuttaneeseen
alueeseen, esim. Joensuun seudun Kohti vähähiilistä rakentamista -hankkeen toimintaan.
HOL:n (House of Lapland) kartoittaman paluumuuttajapotentiaalin (motivaatio, palvelutarpeet) jalostaminen
kyläkohtaiseksi kohderyhmäksi.
(Toteuttaa Lapin AMK, Itä-Lapin kuntayhtymä ja kunnat, työpajat)
3. Luodaan työkaluja ja malleja kuntien teknisen toimen ja elinkeinopalveluiden avuksi
Järjestetään Itä-Lapin kuntien teknisille toimille työpajoja, joissa haetaan vähähiilisyyttä tukevia rakentamisratkaisuja
älykästä ja ekologista rakentamista hyödyntäen. Viedään tulokset vähähiilisyyden toimenpideohjelmaan
Sisältäen:
-kaavoitus, kaavoitusprosessin läpikäynti, osallistaminen ja käyttöön ottaminen
-elinkaariajattelu: suunnittelu, vähähiiliset materiaalit, rakentaminen, käytön aikaiset ratkaisut, peruskorjaus,
purkaminen
-energiatehokkuus ja -ratkaisut
-luonnonvarojen älykäs hyödyntäminen, paikalliset rakennusmateriaalit (puurakentaminen)
-logistiikka
-valitaan pilottikohde yksi per kunta ja tehdään pilottikohteeseen laskelma rakennuksen/yrityksen toiminnan
hiilijalanjäljestä
Uudenlaisen tontinvaihtokonseptin kehittäminen; tavoitteena löytää varsinkin kyläkeskuksista tontteja ja tyhjiä asuntoja
uusille asukkaille. Osa tyhjistä tonteista/tiloista on perikuntien omistuksessa. Alueen kiinteistöalan asiantuntijalta
ostetaan selvitys jossa tavoitteena on löytää perikunnat/maanomistajat jotka olisivat kiinnostuneita myymään
tontin/tilan tai vaihtamaan sen kunnan omistamaan alueeseen toisaalla. Selvitetään miten konsepti toimisi jatkossa
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kiinteistövälittäjien toimesta.
Itä-Lapin kuntiin ostetaan Hinku-kunta selvitys. Selvityksessä kartoitettaan kohteet missä kunta voi toimia
energiatehokkaammin ja tehdään jatkosuunnitelma miten kunta tulevaisuudessa toteuttaa vähähiilisempää toimintaa.
(Toteuttaa Lapin AMK, Itä-Lapin kunnat, kuntien tekniset toimet, elinkeinopalvelut, ostopalvelu)
4. Vähähiiliset asumismallit Itä-Lapin eri kohderyhmille ja suunnitelmien pilotointi
Suunnitelman ja asumismallien laadinta: kyselyt konkreettisista asumiseen liittyvistä tarpeista ja ekologisista
ratkaisuista kohderyhmittäin
-paluumuuttajat
-sesonkityöntekijät
-matkailijat
-kylien asukkaat
Suunnitelmien pilotointi:
-demoalueita, esim. kaavoitetaan puurakentamiselle varattuja alueita
-kuntatasolla laaditaan erilaisia kannustimia vähähiilisten ratkaisuiden käyttöön ottoon
-kartoitetaan ja tuodaan esimerkkiratkaisuja puurakentamisesta, energiaratkaisuista kunnille ja rakentajille/yrityksille
(Itä-Lapin kuntayhtymä, kuntien kaavoitus, kuntien elinkeinopalvelut)
5. Toimenpideohjelman kokoaminen
Vähähiilisen asumisen toimenpideohjelmaan kootaan hankkeen työpaketeissa työstetyt raportit, ohjeet ja muut
tulokset. Tuloksista julkaistaan videot ja info-tv grafiikat tiedotuskäyttöön.
Toimenpideohjelma on julkisesti saatavilla.
(Itä-Lapin kuntayhtämä, Lapin AMK, kuntien elinkeinopalvelut)
6. Tiedon jalkauttaminen ja informaation ohjaus
Sisältää:
-työpaketeissa toteutetut työpajat 3-4 kpl (kunnat, yritykset)
-infotilaisuudet joka kunnassa (luottamushenkilöille, kuntalaisille, mökkiläisille)
-koulutuksen tarpeen arviointi
-viestintä ja viestintäsuunnitelman laadinta (yhteistyössä Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen kanssa)
-toimenpideohjelmien käyttöönotto ja tiedottaminen
-tuloksena tehdyt ohjeet ja raportit on kaikkien hyödynnettävissä, tarvittavilta osin myös englanninkielisenä
-hankkeen nettisivut perustetaan Itä-Lapin kuntayhtymän sivustolle ja linkitetään kuntien sekä Lapin AMK:n sivuille
-tiedotetaan vähähiilisten investointien rahoitusmahdollisuuksista
-hyödynnetään yhteistyötä HoL:n kanssa (kunnat rahoittavat HoL:n toimintaa)
-loppuseminaari
(Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin AMK, kuntien elinkeinopalvelut)

7. Hankkeen johtaminen ja hallinnointi
Tavoitteena on hankkeen laadukas johtaminen ja hallinnointi. Toimenpiteet:
-laadukas ohjausryhmätyöskentely
-johtaminen
-hallinnointi Itä-Lapin kuntayhtymällä
-taloushallinnosta huolehtii osa-aikaisena kuntayhtymän toimistosihteeri
(Päätoteuttajana Itä-Lapin kuntayhtymä)
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6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Hankkeen tuloksena Itä-Lapin kunnat toteuttavat vähähiilisyysstrategian ja toimenpideohjelman mukaisesti
toimenpiteitä, joiden ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät. Tämä toteutuu siten että kunnat ottavat päätöksen teossa
huomioon vähähiilisyyden ja kirtotalouden tuomat mahdollisuudet laadittavan toimintaohjelman mukaisesti. Yksityiset
rakentajat sekä rakennuttajat tulevat enemmän tietoisiksi asumisen vähähiilisistä ratkaisuista ja ovat jo rakennuksen
suunnitteluvaiheessa tietoisia mikä rakennuksen ympäristövaikutus tulee olemaan.
Kuntien hankinnoista vastaavat tahot ovat paremmin tietoisia mahdollisuuksista suosia ekologisia ratkaisuja tulevissa
kilpailutuksissa.
Lyhyen aikavälin vaikutuksena lisätään tietoisuutta vähähiilisestä rakentamisesta kunnissa rakennus- ja
elinkeinopalveluissa sekä yksityisessä rakentamisessa.
Pitkän aikavälin vaikutuksena asukkaiden, yritysten ja kuntien rakennustoimenpiteet ja liiketoimintamallit ovat
vähähiilisempiä. Kunnat hakeutuvat Hiilineutraalikunta (Hinku) ohjelmaan.
6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen?
Toiminnasta tulee osa kunnan teknisten ja elinkeinopalveluiden palveluita.
Käytännössä tämä tarkoittaa ohjausta, kun ohjataan uusia tai olemassa olevia yrityksiä heidän liiketoimintojen
kehittämisessä ja investoinneissa niin tullaan painottamaan tätä strategiaa ja strategian avulla voidaan myös kertoa
yrittäjille mitä he hyötyvät vähähiilisistä ratkaisuista koko investoinnin elinkaaren ajalla.
Kunnan teknisellä toimistolla osataan tonttien rakennuslupia kyseleviä ohjata vähähiilisyyteen sekä yleisemmällä
tasolla myös levittää tätä ajatustapaa kaikille kuntalaisille kuntien verkkosivujen ja muiden viestintäkanavien kautta.
Vaikutukset saadaan näin myös jalkautettua kuntatasolta yrityksiin, asukkaisiin, tuleviin asukkaisiin ja mökkiläisiin.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä

ý Ei

Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Rakennukset ja maa-alueet
5 Muut kustannukset
6 Flat rate
Kustannukset yhteensä
7 Tulot

Yhteensä €
137 380
58 000
0
0
0
32 972
228 352
0

Rahoitus

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus

182 682
37 932
7 738
0

80,00
16,61
3,39
0,00

100,00

Nettokustannukset yhteensä

228 352

Rahoitus yhteensä

228 352

Kustannusarvio yhteensä

228 352

Rahoitussuunnitelma
yhteensä

228 352

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 kuntayhtymän ja Lapin AMK:n välille on tehty aiesopimus hankkeen toteuttamisesta. Lopullinen
yhteistyösopimus allekirjoitetaan kun hanke on saanut rahoituspäätöksen. Kuntarahoitusosuudet menevät
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jäsenkuntien käsittelyyn ja lopulliset sitoumukset toimitetaan jälkikäteen.
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.)
Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hanke, rahoittaja Lapin ELY-keskus
Maaseuturahastosta, hankenumero: 66523.
Maaseutuklusterin viestintä -hanke on Lapin liiton viestintä- ja koordinaatiohanke, joka on toiminnassa 31.12.2019
saakka. Hankkeella viestitään kuluttajille, päättäjille, rahoittajille, koulutuksen edustajille, opiskelijoille, kansainvälisille
toimijoille sekä monille muille kohderyhmille lappilaisen maaseudun mahdollisuuksista erityisesti alueellisen
elintarvikkeiden jalostuksen sekä hajautetun uusiutuvan energian tuotannon näkökulmasta. Hankkeen toiminnalla
tähdätään siihen, että Lappi on jatkossa jätteetön, hiilineutraali ja puhdas, kuten linjataan myös Lapin Arktisen
biotalouden kehittämisohjelmassa (https://issuu.com/lapinliitto/docs/kehitt_mishanke_lopullinen_issuu_si). Hanke
viestii muiden hankkeiden toiminnasta ja tuloksista erityisesti Biotalousuutiset-blogissa (biotalousuutiset.blogspot.fi),
josta viesti leviää laajalle toimijaverkolle tuhansien lukukertojen kautta. Maaseutuklusterin viestintä -hankkeella on
käytettävissään graafikko, joten Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hanke voi saada tuloksiaan graafiseen,
visuaalisesti näyttävään ja helposti viestittävään muotoon tätä kautta. Näin hankkeella selville saadut tulokset leviävät
laajemmalle kuulijakunnalle ja jäävät paremmin ihmisten mieleen.
Hanke voi tukea Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hanketta erilaisten tapahtumien järjestämisessä esimerkiksi
laajan some-markkinoinnin ja tiedottamisen kautta. Laajan viestintäavun ja -näkyvyyden lisäksi Maaseutuklusterin
viestintä tukee muita hankkeita järjestämällä sparraustilaisuuksia mm. hanketoimijoille, jotta hankkeet tietävät, missä
maakunnan kehittämisen osalta ja jotta voidaan paremmin välttää päällekkäinen työ. Sparraustilaisuuksien kautta
hankkeet voivat saada toisiltaan ajankohtaista tietoa sekä apua erilaisiin toimenpiteisiin. Maaseutuklusterin viestintä hankkeen kautta Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hanke voi saada asiantuntija-apua Maaseutuklusterin
verkostosta eri tarpeisiin, kuten opinnäytetyön tekijöitä, harjoittelijoita, luennoitsijoita tai muita asiantuntijoita.
Kohti vähähiilistä rakentamista - Joensuu Wood City, A73722, Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö,
(https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A73722)
Kohti vähähiilistä rakentamista hankkeella ja VähäC hankkeella on hyvin samanlaisia tavoitteita. Hankkeet vaihtavat
saamiaan tietoja ja hyödyntävät näitä toiminnnassaan. VähäC -hankkeen tutustumisvierailua voisi suunnata juuri
Joensuunseudulle tutustumaan hankkeen saamiin tuloksiin ja ottamaan oppia heidän tavoista vähähiilisyyden
edistämisessä.

Vetovoimaa ekologisuudesta -hanke, A73661, Sallan kunta,
(https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A73661)
Hankkeen tavoitteena on saada Sallan matkailupalvelut ekologisia arvoja omaavan matkailijan vaatimustasolle
lisäämällä paikallisten yrittäjien ympäristötietoutta, muokkaamalla jo olemassa olevia palveluita
ympäristöystävällisemmiksi, nostamalla esiin paikallista elinkeinoelämää ja lisäämällä kierrätykseen pohjautuvia uusia
palvelu- ja yhteistyömalleja. Hankkeessa etsitään myös keinoja asiakkaiden osallistamiseksi
ympäristövastuullisuuteen. Tämän hankkeen ja Vetovoimaa ekologisuudesta-hankkeen toimenpiteet täydentävät
toisiaan Itä-Lapin alueen ekologisemman imagon ja vahahiilisempien palvelurakenteiden näkökulmasta. Hankkeiden
välisellä yhteistyöllä saadaan vahvistettua kummankin hankkeen ympäristövastuullisten kehittämistoimenpiteiden
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toteutumista.
Kierto- - Lapin ammattikorkeakoulun kiertotalouteen liittyvän TKI-toiminnan kehittäminen, hankenumero: 303372,
hankekoodi: A72721. (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A72721)
-Hankkeessa on kehitetty Lapin AMKin kiertotalouteen liittyvää TKI-toimintaa, joka on myös osa Kemiin perustetun
kiertotalouskeskuksen toimintaa. Hankkeessa on kerätty alueen yrityskentältä tarpeita ja toiveita kiertotaloustoimintaan
liittyen ja AMKin toimintaa on kehitetty näiden pohjalta eteenpäin. Hankkeen aikana on myös havaittu, kuinka
monimutkaisesta toimintakentästä on kyse kiertotalouden tapauksessa. Toiminnan suunnittelu vaatii monipuolista
osaamista ja kykyä soveltaa olemassa olevaa tietoa uuteen tarpeeseen vastaavaksi. Suunnittelun ja toteutuksen välillä
on myös iso porras, varsinkin jos kyseessä on useamman yrityksen yhteistyöstä tai haastavan sivuvirran
soveltamisesta hyötykäyttöön. Edistysaskeleet vaativat innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä, koska monessa
kehitystyössä yhden haasteen ratkettua vastassa on toinen ja aivan erityyppinen asia. Laaja ja monipuolinen
yhteistyöverkko mahdollistaa asioiden lähestymisen erilaisilta näkökulmilta. Hankkeessa saadut kokemukset ja
toimintamalli on hyödynnettävissä VähäC-hankkeessa.
Haussa olevat:
CEinCitities –valmisteluhanke (Lapin ammattikorkeakoulu), Hakemusnumero: 306015
-Kiertotalousyhteistyö kaupungeissa - valmisteluhanke (Circular Economy (co-operation) in Cities), jonka tavoitteena
on laatia toimintasuunnitelma kiertotaloustoimintaa toteuttavalle alueelle kaupungissa tai kunnissa yhteistyössä alueen
yritysten kanssa. CEinCities- ja VähäC-hankkeiden tulokset ovat hyödynnettävissä sekä Itä-Lapissa, että MeriLapissa. Hankkeiden teemat ovat lähellä toisiaan, joten hankkeita valmistelevat osapuolet tulivat siihen tulokseen, että
vierailut puolin ja toisin hankkeiden ohjausryhmän kokouksissa olisi hyvä keino pysyä ajantasalla hankkeiden
etenemisestä ja saavutetuista tuloksista.
Kierto10 (Lapin ammattikorkeakoulu), Hakemusnumero: 305980
-Kierto10-hankkeen päätavoitteena on kuntalaisten ja mikroyrittäjien ilmastomyönteisen asenteen vahvistaminen
osallistavien pilotointien ja demonstraatioiden avulla. Hankkeessa kehitetään kiertotalouden kokeilukulttuuria edistäviä
osallistavia menetelmiä ja pyritään toimialat ylittävään yhteistyöhön kiertotaloustoimijoiden kanssa. Hankkeiden
yhteinen teema kuntalaisten ja yrittäjien tavoittamiseksi ja kiertotaloustietoisuuden lisääminen ovat hyviä
mahdollisuuksia peilata kokemuksia toiminnasta erilaisten kohderyhmien kanssa. Hankkeiden tuloksia on myös
mahdollista verrata toisiinsa, jolloin kasvatetaan alueellista osaamista eri näkökulmista entisestään.
9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja
miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)
Hanke ei liity muista rahoituslähteistä rahoitettuihin hankkeisiin.

10 Maantieteellinen kohdealue
ý

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Lappi
Seutukunnat

Itä-Lapin
Kunnat

Kemijärvi, Posio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski
Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?
Jakeluosoite

Postinumero

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
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11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman
mukaisesta sisällöllisestä teemasta?
Itä-Lapin kuntayhtymällä on pitkä kokemus (yli 20v.) erilaisten hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Tätä
hanketta on valmisteltu ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kemijärven kaupungin, Pelkosenniemen, Posion,
Sallan ja Savukosken kuntien sekä Lapin AMK:n kanssa.
Lapin ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus toiminnasta kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Viime
vuosian ammattikorkeakoulu on panostanut merkittävästi kiertotaloustoiminnan kehittämiseen sekä TKi-, että
opetustoiminnassaan. Vahva osaaminen ja TKI-toiminta hankkeen aihepiiriin liittyvillä sektoreilla on hyödynnettävissä
AMKin asiantuntijoiden kautta hankkeelle.
11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi
Täydentävää asiantuntijuutta hankitaan tarvittaessa
Kuntien henkilöresurssi/sitoutuminen
ostopalveluna
Palkataan asiantunteva projektipäällikkö työskentelemään
Hankekokonaisuuden ja yhteistyöverkoston hallinnointi hankkeeseen
Riski

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi
Hankkeen ohjausryhmän rakentuu hankkeen kannalta tärkeiden toimielinten edustajista
-rahoittajan edustaja
-kuntien edustajat (kunnat nimeävät itse yhden edustajan, yhteensä viisi henkilöä)
-Dina Solatie, Itä-Lapin kuntayhtymä
-Lapin AMK:n edustaja
Ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa yhteistyöhankkeiden ja eri alojen asiantuntijoita.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
Tuotosindikaattorit
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä
edistävän tuotteen tai materiaalin
Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut
Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset
Yrityksissä säästetty energia
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai
tutkimuslaitosten kanssa

13 Horisontaaliset periaatteet
13.1 Sukupuolten tasa-arvo
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ý
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(valtavirtaistaminen)
¨
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Perustelu
Lapinletka.fi: Hanke edistää miesten ja naisten
asioita tasapuolisesti
VähäC -hanke edistää vähähiilisyyteen liittyvää
toimintaa sukupuolesta riippumatta
tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on kehittää eri tavalla
vähähiilisyyteen, bio- ja kiertotalouteen liittyviä
teemoja.

¨
ý
ý

13.2 Kestävä kehitys

Vaikutuksen kohde
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys

Vaikutusaste
Välitön
Välillinen
vaikutus vaikutus

10

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet
Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen

8
2
3
0

Tasa-arvon edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus

Kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen

Toimintaohjelma tähtää vähähiilisyyden ja
kiertotalousyhteistyön edistämiseen ja siten
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Toimintaohjelman ja tiedon jakaminen
kohderyhmille tähtää kiertotalousyhteistyön
kasvattamiseen ja vähentää ilmastonmuutoksen
aiheuttamia riskejä pitkällä aikavälillä.
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti
vähähiilisen kiertotalouden mukaista toimintaa.
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti
vähähiilisen kiertotalouden mukaista toimintaa.
Ei suoraa vaikutusta.

Tukee kiertotalouden mukaisen toiminnan
10 kehittämistä.
Tukee uusiutuvien energialähteiden
10 käyttöönottoa.
10 Toimintaohjelman tavoite.

Liikkuminen ja logistiikka
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen

Perustelu

8 Toimintaohjelman kautta.
Materiaalivirtojen tehokas, ekologinen ja
suunnitelmallinen kuljetus alueella. Keskitetyt
5 ratkaisut.

Vähähiilisyysstrategia tukee paikallista toimintaa
7 ja siten myös hyvinvointia.
Hanke edistää tasa-arvoa, sillä hankkeessa ei
suosita sukupuolta eikä tuoteta erityisesti toista
sukupuolta edustavaa tietoa tai tiedon
3 hankkiminen painottuisi sukupuolen mukaan.
Hankeen tulokset tullaan jakamaan kaikille
avoimissa tapahtumissa. Tietoa ei rajoitu
3 erityiseen yhteiskuntaluokkaan tai kulttuuriin.
Hankeen tavoitteena edistää ja mahdollistaa
kulttuurisesti tärkeisiin kyliin. Ilman hanketta
kylistä poismuutto jatkuu. Hankkeen avulla
parannetaan /mahdollistetaan kyliin muuttoa.
Hanke myös edistää puurakentamista mikä sopii
7 vanhoihin kyliin erittäin hyvin.
Tukee toiminnan kehittymisen kautta ja tiedon
10 leviämisen välityksellä.

14 Liitteet
Pakolliset liitteet
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Yhteishankkeen sopimus
Muut liitteet
VähäC aikataulu
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.
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

28.9.2018

Dina Terese Solatie
kehittämispäällikkö
(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake
Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Itä-Lapin Kuntayhtymä

1044651-6

Kuntayhtymä

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kuumaniemenkatu 2A

98100

Kemijärvi

Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Dina Terese Solatie

0403548370

dina.solatie@kemijarvi.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
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Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Itä-Lapin alueella on syntymässä uutta potentiaalia yritystoiminnalle. Tarvitaan näin ollen paljon erilaisia uusia yrityksiä sekä osaajia. Alueelle muutto tuottaa paineita myös
rakentamiselle, sillä mielekäs asuminen motivoi myös asumaan Itä-Lapissa eikä vain pendelöimään sinne työn perässä.
Olisi tarpeen löytää uusia rakentamiseen koko elinkaaren hiilijalanjäljen huomioivia suunnittelu- ja rakentamismalleja sekä vähähiilisyyteen ja ekologisuuteen liityviä
liiketoimintamalleja. Erityisesti tarvetta syntyy, kun uusia asukkaita ja kuluttajia otaksutaan muuttavan alueelle suurinvestoinnin ja matkailualan kehityksen myötä. Lisäksi
kylissä on paljon matkailupotentiaalia, mutta asukkaiden korkean keski-iän johdosta kyliin tarvitaan uusia yrittäjiä ja asukkaita. Kyliin olisi muuuttamassa uusia asukkaita,
mutta tontteja on harvoin tarjolla riittävästi ja riittävän tiiville alueelle. Yleensä kohtuu tiivis rakentaminen mahdollistaa vähähiilisten ratkaisujen käyttöön ottamisen. Kylien
elinvoiman ja kehittymisen kannalta tarvitaan kyliin tarvitaan uusia asukkaita.
Ympäristöministeriön tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikkien rakennushankkeiden on alitettava rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljelle asetetut raja-arvot. Rakentamista
suunnittelevat tarvitsevat tietoa miten rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan. Lisäksi tarvitaan tietoa miten materiaalivalinnoilla voidaan hiilijalanjälkeen vaikuttaa.
Kestävää kehtiystä Pyhä-Luoston tunturikylissä -hankkeessa tehdyssä kyselyssä alueen asukkaat toivoivat tietoa ympäristöystävällisistä lämmitysmuodoista. Tietoa on
oltava saatavilla helposti ymmärrettävässä muodossa.
Kuntien tulisi toimia ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä. Lapissa Hinku (Hiilineutraali kunta) -kuntia on vasta yksi ja Itä-Lapin kuntien mahdollisuutta liittyä
valtakunnalliseen hiilineutraalia kehittävään toimintaan tulee selvittää.
Itä-Lapin kuntien ja Lapin AMK:n yhteishankkeen tavoitteena on kehittää eri tavalla vähähiilisyyteen, bio-/ja kiertotalouteen liittyviä teemoja ja välttää siten toiminnallista
päällekkäisyyttä.
Hankkeessa laaditaan Itä-Lappiin yhteinen vähähiilisyysstrategia ja sen pohjalta tehdään toimintaohjelma. Julkisten rakennushankintojen arvo on vuosittain n. 7 mrd euroa,
josta kuntien ja kuntainliittojen osuus on 68%. Kunnat ovat siis avainasemassa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä.
Strategiassa ja toimenpideohjelmassa keskitytään energian ja rakentamisen sekä uusien liiketoimintamallien ympärille. Tavoitteena on, että puurakentaminen alueella
lisääntyy, valitaan lämmitysratkaisuiksi uusiutuvia energiamuotoja, tiedostetaan energian säästämiseen liittyä tapoja sekä lisätään tietoisuutta kiertotalouden tuomista
mahdollisuuksista. Tavoitteena on myös, että tieto mahdollisimman energiaomavaraisista liiketoimintamalleista ja rakentamistavoista lisääntyy: uudet rakennukset
rakennetaan ja vanhoja peruskorjataan toimimaan tällä periaatteella. Tavoitteen saavuttamista edistää parhaiten kun sen toteutusta tukee taustalla oleva hankkeessa
laadittava laajempi strategia.
Hankkeen tavoitteena on, että rakennusvalvontaviranomaisten toimesta rakentamista suunnittelevat saavat heti alkuvaiheessa arvokasta tietoa elinkaarikustannusten
kulujen jakautumisesta koko rakennuksen elinkaaren ajalla. Yritystoiminnan aloittamista tai kehittämistä suunnittelevat saavat elinkaariajattelusta parhaat hyödyt, kun
elinkaariajattelua sovelletaan jo toimintojen suunnittelu vaiheessa.
Elinkaarikustannuksiin lasketaan kaikki ne kulut, jotka liittyvät suunnitteluun, hankintoihin, rakentamiseen, tilojen käyttöön, ylläpitoon, korjaukseen ja lopulta
purkuvaiheeseen. Myös ennakoidut tuotot voidaan ottaa huomioon.
Hankkeessa laaditaan viitesuunnitelmia, materiaali- ja laitesuosituksia ympäristövaatimusten vähimmäisvaatimuksiksi tai vertailukriteereiksi. Näillä suosituksilla linjataan
monia tärkeitä rakentamisen tavoitteita, joilla on suora yhteys ympäristövaikutuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi paikallisten materiaalien suosiminen, rakennuksen sijainti,
ilman suunnat, koko, energiajärjestelmät, energiatehokkuuden tavoitetasot, tekninen käyttöikä tai ylläpitostrategiat.
Hinku (hiilineutraali kunta)-kuntamalli on yksi konkreettinen ”tuotemerkki”, minkä mahdollisuutta hankkeessa tulee selvittää Itä-Lapin alueelle. Lapissa Hinku-kuntia on
vähän, vasta Enontekiö on verkostossa mukana. Hinku-mallissa tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, millä systemaattisesti vähennetään hiilitasetta ja vähennetään
päästöjä. Hinku-tuotemerkkiä voidaan hyödyntää sittemmin markkinoitaessa kuntaa potentiaalille paluumuuttajille. Hinku-kuntaan liittyy myös tiettyjä tukimuotoja, mitä
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asukkaat ja investoijat voivat hyödyntää. Kuntarahoituksella on myös uusi, vihreä rahoitus, mistä kunnille ja vähähiilisille investoinneille voidaan myöntää tukea.
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen
hillitsemiseksi. Itä-Lapin kunnat sitoutuvat tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hankkeessa tehdään
toimenpidesuunnitelmat Itä-Lapin kunnille.
Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia
Hankkeessa tehtävällä toimenpidesuunnitelmalla jokaisessa Itä-Lapin kunnassa päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan
energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin
kunnan alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia
esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
Tavoitteena on kehittää uudenlaista tontti vaihtokauppaa varsinkin alueille joista yksityisten on haastavaa saada suoraan ostettua tontteja. Tämä tilanne on monissa alueen
kylissä jonne uusia asukkaita olisi tulossa, mutta tontteja ei ole saatavilla. Kunnan tehtävä ei ole tonttikaupan pyörittäminen mutta hankkeessa selvitetään mallia
(yritystoimtana) miten tonttivaihtokauppa tietyissä paikoissa mahdollista, jotta kyliin saataisiin uusia asukkaita.
Hankkeen tuoma uutuus- tai lisäarvo on, että strategian avulla saadaan Itä-Lapin kunnille pitkäkestoinen suunnitelma ja toimenpideohjelma, jonka avulla voidaan
systemaattisesti vähentää hiilitasetta ja päästöjä.
Strategian avulla tunnistetaan mitkä ovat suunnittelun merkittävimmät ympäristövaikutukset. Rakentamista suunnittelevaa auttavat rakennusvalvontaviranomaiset näiden
todentamisessa laskelmien, sertifikaattien ja teknisten raporttien avulla. Itä-Lapin kunnat sitoutuvat tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä
vuoden 2007 tasosta. Hankkeessa tehdään toimenpidesuunnitelmat Itä-Lapin kunnille.
2 Toteutus ja tulokset

Tulostettu 1.10.2018 8:14:39

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306002
Hankkeen nimi: Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC

Hankekoodi:

4 (10)

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

Hankkeen työpaketeissa tehdään Itä-Lapin alueelle toimialat läpileikkaava vähähiilisyysohjelma, kokeillaan innovatiivisia ratkaisuja pilottikohteissa ja luodaan niiden
perusteella koko alueen kattava toimenpideohjelma (ml. Hinku-kuntabrändi) seuraavin työpaketein:
1. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö (hankevetäjä)ja hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet aloitetaan (tilat, työvälineet, aloituspalaverit).
(Itä-Lapin kuntayhtymä)
2. Yhteistyön luominen vähähiilisyyttä edistäviin käynnissä oleviin ja käynnistyviin hankkeisiin. Lähtötilanteen kartoitus. Jatkumo käynnissä olevien hankkeiden tuloksien
konkreettiseen hyödyntämiseen. Esim. Kierto-TKI (yrittäjien tarpeet), Myssy-hanke (logistiset ratkaisut, pienet skaalautuvat mallit), Vetovoimaa ekologisuudesta-hanke
(asiakkaiden osallistaminen, alueen vetovoimaisuuden edistäminen vähähiilisillä ratkaisuilla) ja Kohti vähähiilistä rakentamista - Joensuu Wood City (puurakentamisen
edistäminen, rakennuksen elinkaaren päästölaslkemat pilottikohteille). Hyödynnetään hankkeissa nousseet tulokset Itä-Lapin yritysten ja kuntien konkreettisiksi
toimenpidesuunnitelmiksi.
Tutustutaan muiden toimintaan ja järjestetään tarvittaessa vierailu vastaavanlaisen kehitystyön toteuttaneeseen alueeseen, esim. Joensuun seudun Kohti vähähiilistä
rakentamista -hankkeen toimintaan.
HOL:n (House of Lapland) kartoittaman paluumuuttajapotentiaalin (motivaatio, palvelutarpeet) jalostaminen kyläkohtaiseksi kohderyhmäksi.
(Toteuttaa Lapin AMK, Itä-Lapin kuntayhtymä ja kunnat, työpajat)
3. Luodaan työkaluja ja malleja kuntien teknisen toimen ja elinkeinopalveluiden avuksi
Järjestetään Itä-Lapin kuntien teknisille toimille työpajoja, joissa haetaan vähähiilisyyttä tukevia rakentamisratkaisuja älykästä ja ekologista rakentamista hyödyntäen.
Viedään tulokset vähähiilisyyden toimenpideohjelmaan
Sisältäen:
-kaavoitus, kaavoitusprosessin läpikäynti, osallistaminen ja käyttöön ottaminen
-elinkaariajattelu: suunnittelu, vähähiiliset materiaalit, rakentaminen, käytön aikaiset ratkaisut, peruskorjaus, purkaminen
-energiatehokkuus ja -ratkaisut
-luonnonvarojen älykäs hyödyntäminen, paikalliset rakennusmateriaalit (puurakentaminen)
-logistiikka
-valitaan pilottikohde yksi per kunta ja tehdään pilottikohteeseen laskelma rakennuksen/yrityksen toiminnan hiilijalanjäljestä
Uudenlaisen tontinvaihtokonseptin kehittäminen; tavoitteena löytää varsinkin kyläkeskuksista tontteja ja tyhjiä asuntoja uusille asukkaille. Osa tyhjistä tonteista/tiloista on
perikuntien omistuksessa. Alueen kiinteistöalan asiantuntijalta ostetaan selvitys jossa tavoitteena on löytää perikunnat/maanomistajat jotka olisivat kiinnostuneita myymään
tontin/tilan tai vaihtamaan sen kunnan omistamaan alueeseen toisaalla. Selvitetään miten konsepti toimisi jatkossa kiinteistövälittäjien toimesta.
Itä-Lapin kuntiin ostetaan Hinku-kunta selvitys. Selvityksessä kartoitettaan kohteet missä kunta voi toimia energiatehokkaammin ja tehdään jatkosuunnitelma miten kunta
tulevaisuudessa toteuttaa vähähiilisempää toimintaa.
(Toteuttaa Lapin AMK, Itä-Lapin kunnat, kuntien tekniset toimet, elinkeinopalvelut, ostopalvelu)
4. Vähähiiliset asumismallit Itä-Lapin eri kohderyhmille ja suunnitelmien pilotointi
Suunnitelman ja asumismallien laadinta: kyselyt konkreettisista asumiseen liittyvistä tarpeista ja ekologisista ratkaisuista kohderyhmittäin
-paluumuuttajat
-sesonkityöntekijät
-matkailijat
-kylien asukkaat
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Suunnitelmien pilotointi:
-demoalueita, esim. kaavoitetaan puurakentamiselle varattuja alueita
-kuntatasolla laaditaan erilaisia kannustimia vähähiilisten ratkaisuiden käyttöön ottoon
-kartoitetaan ja tuodaan esimerkkiratkaisuja puurakentamisesta, energiaratkaisuista kunnille ja rakentajille/yrityksille
(Itä-Lapin kuntayhtymä, kuntien kaavoitus, kuntien elinkeinopalvelut)
5. Toimenpideohjelman kokoaminen
Vähähiilisen asumisen toimenpideohjelmaan kootaan hankkeen työpaketeissa työstetyt raportit, ohjeet ja muut tulokset. Tuloksista julkaistaan videot ja info-tv grafiikat
tiedotuskäyttöön.
Toimenpideohjelma on julkisesti saatavilla.
(Itä-Lapin kuntayhtämä, Lapin AMK, kuntien elinkeinopalvelut)
6. Tiedon jalkauttaminen ja informaation ohjaus
Sisältää:
-työpaketeissa toteutetut työpajat 3-4 kpl (kunnat, yritykset)
-infotilaisuudet joka kunnassa (luottamushenkilöille, kuntalaisille, mökkiläisille)
-koulutuksen tarpeen arviointi
-viestintä ja viestintäsuunnitelman laadinta (yhteistyössä Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen kanssa)
-toimenpideohjelmien käyttöönotto ja tiedottaminen
-tuloksena tehdyt ohjeet ja raportit on kaikkien hyödynnettävissä, tarvittavilta osin myös englanninkielisenä
-hankkeen nettisivut perustetaan Itä-Lapin kuntayhtymän sivustolle ja linkitetään kuntien sekä Lapin AMK:n sivuille
-tiedotetaan vähähiilisten investointien rahoitusmahdollisuuksista
-hyödynnetään yhteistyötä HoL:n kanssa (kunnat rahoittavat HoL:n toimintaa)
-loppuseminaari
(Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin AMK, kuntien elinkeinopalvelut)

7. Hankkeen johtaminen ja hallinnointi
Tavoitteena on hankkeen laadukas johtaminen ja hallinnointi. Toimenpiteet:
-laadukas ohjausryhmätyöskentely
-johtaminen
-hallinnointi Itä-Lapin kuntayhtymällä
-taloushallinnosta huolehtii osa-aikaisena kuntayhtymän toimistosihteeri
(Päätoteuttajana Itä-Lapin kuntayhtymä)
Hankkeen tuloksena Itä-Lapin kunnat toteuttavat vähähiilisyysstrategian ja toimenpideohjelman mukaisesti toimenpiteitä, joiden ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Tämä toteutuu siten että kunnat ottavat päätöksen teossa huomioon vähähiilisyyden ja kirtotalouden tuomat mahdollisuudet laadittavan toimintaohjelman mukaisesti.
Yksityiset rakentajat sekä rakennuttajat tulevat enemmän tietoisiksi asumisen vähähiilisistä ratkaisuista ja ovat jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa tietoisia mikä
rakennuksen ympäristövaikutus tulee olemaan.
Kuntien hankinnoista vastaavat tahot ovat paremmin tietoisia mahdollisuuksista suosia ekologisia ratkaisuja tulevissa kilpailutuksissa.
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De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?
¨ Kyllä

ý Ei

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.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Projektipäällikkö
Taloussihteeri
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Kokoaikainen
24
Osa-aikainen
2
26

2019
44 330
4 300
48 630

2020
48 360
4 515
52 875

2021 Yhteensä
4 030
96 720
645
9 460
4 675
106 180

Kustannusten perustelut

Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektipäällikkö. Projektipäällikön tehtävänä on koordinoida hanketta, hoitaa organisoida suunniteltujen työpakettien
toteutus,kilpailuttaa ostopalvelut, järjestää hankkeen tilaisuuksia ja matkoja, raportoida hankkeen etenemisestä kuntayhtymälle, ohjausryhmälle ja rahoittajalle sekä pitää
yhteyttä hankkeen sidosryhmiin.
Kuntayhtymän johdon assistentti hoitaa hankkeen taloussihteerin tehtäviä osa-aikaisesti (10%. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankkeen hallinnointiin ja erityisesti
talousahallintoon liittyvät työt; laskujen käsittely, hankekirjanapito, maksuaineistojen kokoaminen ja tilitysten tekeminen. Palkka jyvitetään hankkeelle työajanseurantojen
mukaan.
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2 Ostopalvelut
Kustannus
Asiantuntijapalvelut; rakennus- ja kaavoitusasiantuntija, selvitystyö Hiilineutraali kunta statuksen kuntakohtaisista
edellytyksistä,
2 Yhteensä

2019

2020

29 000
29 000

29 000
29 000

2021 Yhteensä
0
0

58 000
58 000

Kustannusten perustelut

Ostopalveluina tuotetaan työpaketin 3 toimenpiteitä, joita ovat vähähiilisyystyöpajat kuntien teknisille toimille, uuden tonttivaihtokonseptin kehittäminen, tonttiselvitys,
pilottikohteiden valinta ja hiilijalanjäljen laskeminen sekä Hinku-kunta selvitys.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
11 672
11 672

2020
12 690
12 690

2021 Yhteensä
1 122
25 484
1 122
25 484

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
4 Yhteensä
Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Flat rate
Kerroin
24.00 %
6 Yhteensä
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1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä

2019
89 302

2020
94 565

2021 Yhteensä
5 797
189 664

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
89 302

2020
94 565

2021 Yhteensä
5 797
189 664

2019
71 442

2020
75 652

2021 Yhteensä
4 638
151 732

2019
17 860
17 860

2020
18 913
18 913

2021 Yhteensä
1 159
37 932
1 159
37 932

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
17 860

2020
18 913

2021 Yhteensä
1 159
37 932

7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
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3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
89 302

2020
94 565

2021 Yhteensä
5 797
189 664

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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Hakemusnumero: 306002
Hankkeen nimi: Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC

Hankekoodi:
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Lapin ammattikorkeakoulu

2528792-5

Ammattikorkeakoulu

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Jokiväylä 11 C

96300

Rovaniemi

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Sanna Tyni

0406747964

sanna.tyni@lapinamk.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Itä-Lapin kuntien ja Lapin AMK:n yhteishankkeen tavoitteena on kehittää eri tavalla vähähiilisyyteen, bio-/ja kiertotalouteen liittyviä teemoja. Lapin AMK on kehittänyt
kiertotalouteen liittyvää osaamistaan sekä TKI- että opetustoiminnassaan. Kyseessä on kiertotalouden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehitystyö, joka toteutuu myös
osana Kemiin perustettua Kemin kaupungin, Lapin AMKin ja Kemin Digipolis Oy:n ylläpitämää Kiertotalouskeskusta. Toiminta tukee kokonaisvaltaisesti Lapin alueella
kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja luonnonvarojen älykästä hyödyntämistä. Lapin AMK on systemaattisesti pyrkinyt selvittämään ja vastaamaan Lapin alueella eri
toimijoiden tarpeisiin kiertotalouteen liittyen niin biotalouteen liittyvien hankkeiden kuin myös teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen osalta. Hanke edesauttaa
kiertotalouden periaatteiden mukaisen toiminnan jalkauttamista Lappiin ja Lapin AMKin aiemmat kiertotalouteen liittyvät hankkeet ja niistä koottu tieto ja osaaminen ovat
hyödynnettävissä VähäC-hankkeessa.
2 Toteutus ja tulokset
Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Työkalujen ja mallien laatiminen teknisen toimen avuksi: Lapin AMKin osaaminen teollisuus ja luonnonvarat osaamisalalta mm. rakentamiseen ja rakennusten
energiatehokkuuteen liittyen ovat osa työpaketin toteutusta. Tuloksena syntyy mm. rakennusten energiatehokkuuteen ja –energiaratkaisuihin liittyviä malleja, jotka voivat
toimia rakennuttajien apuna vähähiilisiä asumisratkaisuja ja suunniteltaessa. Paikallisia rakennusmateriaaleja ja uusia energiantuotantomuotoja hyödyntäen edistetään
vähähiilistä rakentamista sekä luonnonvarojen älykästä käyttöä.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
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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.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Hankeasiantuntija
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
6
6

2019
15 600
15 600

2020
15 600
15 600

2021 Yhteensä
0
31 200
0
31 200

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

Työpaketteihin 2, 3, 5 ja 6 osallistuminen.
Asiantuntijat: AMK:n kiertotalouteen perehtyneet asiantuntijat teollisuus- ja luonnonvarayksiköstä.
2 Ostopalvelut
Kustannus
2 Yhteensä
Kustannusten perustelut

3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä
Kustannusten perustelut

Tulostettu 1.10.2018 8:14:40

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306002
Hankkeen nimi: Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC

Hankekoodi:

3 (5)

4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
4 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
3 744
3 744

2020
3 744
3 744

2021 Yhteensä
0
7 488
0
7 488

2019
19 344

2020
19 344

2021 Yhteensä
0
38 688

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
19 344

2020
19 344

2021 Yhteensä
0
38 688

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Flat rate
Kerroin
24.00 %
6 Yhteensä
1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä
7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
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Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä

2019
15 475

2020
15 475

2021 Yhteensä
30 950

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
3 869
3 869

2020
3 869
3 869

2021 Yhteensä
7 738
0
7 738

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä

Tulostettu 1.10.2018 8:14:40

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306002
Hankkeen nimi: Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC

Hankekoodi:

5 (5)

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä

2019
3 869

2020
3 869

2021 Yhteensä
0
7 738

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
19 344

2020
19 344

2021 Yhteensä
0
38 688

4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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LIITE 2, YHTYMÄHALLITUS
24.10.2018, § 74

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

Viranomaisen merkintöjä
Saapumispäivämäärä

Diaarinumero

28.9.2018

EURA 2014/7248/09 02 01 01/2018/LL

Käsittelijä

Puhelinnumero

Hakemusnumero

Hankekoodi

306092
Hakemustyyppi

Tila

Uusi

Saapunut

1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan
Viranomainen

Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Organisaatiotyyppi

Y-tunnus

Kuntayhtymä

1044651-6

Jakeluosoite

Puhelinnumero

Kuumaniemenkatu 2A

0403548370

Postinumero

Postitoimipaikka

98100

Kemijärvi

Tilinumero (IBAN)

BIC

FI97 5649 0140 1817 32

OKOYFIHH

WWW-osoite

http://www.ita-lappi.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa

Dina Terese Solatie

kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero

dina.solatie@kemijarvi.fi

0403548370

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)

Osatoteuttajat
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Geologian tutkimuskeskus
Lapin yliopisto

0244680-7
0292800-5

Tutkimuslaitos
Yliopisto
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Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Hanke jakautuu kolmeen selkeään kokonaisuuteen, malmigeologinen todentaminen, aluetaloudellinen mallinnus ja
näiden tulosten hyödyntäminen kasvattamaan Itä-Lapin elinkeinoelämää.
Malmigeologinen mallinnus ja osaaminen on GTKn ydinosaamista ja Lapin yliopistolla on aluetaloudellisten
vaikutusten arvioinnista paras kokemus. Itä-Lapin kuntayhtymällä selkein ja vahvin kuva alueen elinkeinoelämästä
ja rakenteesta ja sillä on vahva rooli alueen elinkeinoelämän kehittäjänä.
GTK ja Lapin yliopisto tekevät 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. Hankkeen
vetovastuu on Itä-Lapin kuntayhtymällä.

3 Hankkeen perustiedot
Hankkeen julkinen nimi

Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (ILPO)
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

1.2.2019

31.1.2021

Toimintalinja

1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Malminetsintä- ja kaivostoiminnalla on ajateltu olevan merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia etenkin Pohjois- ja ItäSuomessa ja näistä käydään aika-ajoin kiivastakin keskustelua julkisuudessa. Kaivostoiminnan aluetaloudellista
merkitystä on tutkittu Sodankylän Kevitsan ja Kittilän kaivoksien osalta sekä myös mahdollisesti perustettavien
kaivosten aluetaloudellisia merkitystä Kanta-Hämeessä. Hankkeen toiminta-alueena on Itä-Lapin alue (Savukoski,
Pelkosenniemi, Salla, Posio ja Kemijärvi), joka geologisesti muodostaa houkuttelevan alueen malminetsintää ajatellen
ja jossa on olemassa jo nyt aktiivista malminetsintää. Alueen kallioperä muistuttaa tunnettuja malmikriittisiä alueita
Kanadassa ja Australiassa.
Malminetsinnän aluetaloudellisista vaikutuksista ei ole olemassa tarkkoja selvityksiä. Kuitenkin merkittävä osa tämän
sektorin työstä tehdään malminetsintävaiheessa ja vain harvat niistä realisoituvat koskaan toimiviksi kaivoksiksi.
Tälläkin hetkellä eri puolilla Suomea toimii useita malminetsintään keskittyviä yrityksiä pääpainon ollessa selkeästi
Pohjois-Suomessa. Merkittävimpinä etsintävaiheen projekteina voidaan esimerkiksi mainita Anglo American Sakatti
(Cu-Ni-PGE) ja Mawson Resources Rajatpalo-Rompas (Au-Co). Malminetsinnän aktiivisuutta voi helposti seurata
ilmaiseksi esimerkiksi online karttapalvelusovelluksen kautta (http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/). On myös tärkeä
tunnistaa mahdollisuudet, jotka ovat hyödynnettävissä alueen elinkeinoelämälle.
Hanke kartoittaa alueen malmikriittisyyden GTK:n olemassa olevia aineistoja hyödyntäen kuin myös soveltamalla
uusia menetelmiä esimerkiksi löytymättömien mineraalivarojen arviointia sekä prospektiivisuus mallinnusta.
Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää niitä aluetaloudellisia vaikutuksia (hyödyt/haitat), joita
malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti. Projektin tuloksista hyötyvät esimerkiksi aluesuunnittelijat,
kuntapäättäjät, kaavoittajat sekä alueella toimivat yritykset ja laajemmin elinkeinoelämä (mm. kauppa, matkailu- ja
ravintola-ala ja pk-yritykset, jotka hyötyvät taloudellisen toimeliaisuuden vilkastumisesta). Tarkoituksena on tuottaa
faktuaalista tietoa päätöksen teon tueksi. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan soveltaa muilla alueilla Suomessa.
Hankkeella kartoitetaan alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu
malminetsintä yritysten palvelutarpeiden tuottamiseen. Tällä hetkellä palvelutuottajat tulevat pitkälti muualta Suomesta,
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mutta paikallisilla yrityksillä tiedetään olevan potentiaalia tuottaa myös näitä palveluita. Hankkeella selvitetään
malminetsinnän luomat tarpeet eri palveluntarpeille.
Hanke tuottaa yrityksille ja yhteisöille informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien yritysalojen ja
palveluiden tarpeesta alueella. Hanke tukee tiedolla, tilaisuuksilla ja työpajoilla yritysten verkostoitumista, osaamisen ja
liiketoiminnan kehittämistä.
Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja se, että voidaan tunnistaa uusia
elinkeinomahdollisuuksia esim. malminetsinnän piirissä. Alueen pk-yritykset tarvitsevat myös tukea
uudistumistarpeidensa ja kasvupotentiaalinsa havaitsemiseen, konkreettiseen kehittämiseen ja erikoistumiseen.
Tämän lisäksi alueen pk-yritykset tarvitsevat tukea verkostomaisen yhteistyön kehittämiseen ja uusiin
yhteistoimintamuotoihin.
Hankkeen lopputuotteena on suomenkielinen raportti, joka sisältää suomen ja ruotsinkieliset abstarktit ja joka on
vapaasti saatavilla verkkojulkaisuna. Julkaisu on monipuolinen katsaus alueen malmipotentiaaliin ja sen
hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja haittoihin. Lisäksi tärkeänä osana on aluetaloudellisten vaikutusten arviointi
malminetsinnän osalta ja sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta.
Hankkeen hallinnoijana toimii Itä-Lapin kuntayhtymä ja osatoteuttajina Geologian tutkimuskeskus ja Lapin yliopisto.
4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä
Regional economic impacts of exploration and its utilization in Eastern Lapland
4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä
Mining and exploration have regional effects especially in Northern and Eastern Finland. Exploration is also a
significant theme in public discussion and debate. The economic importance of mining has been studied for Keivitsa
and Kittilä mines, as well as the regional economic impact of these mines, and similar studies have been carried out
also for potential mines in the Häme Region in Southern Finland. This project will generate corresponding significance
data in Eastern Lapland (Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Posio and Kemijärvi), and the case is exploration. The
Eastern Lapland forms geologically an attractive area for exploration, and there are several exploration projects going
in the area. The bedrock of Eastern Lapland resembles ore potential areas in Canada and Australia.
In our knowledge, there are only very few studies on the regional impacts of exploration. However, the exploration
phase is very significant, and only a few of explorations will never reach the mining phase. At the moment, there are
several companies focusing on exploration in Northern Finland. For example, the most significant projects of the
exploration phase can be named as Anglo American Sakatti (Cu-Ni-PGE) and Mawson Resources Rajatpalo-Rompas
(Au-Co). The mining register data is available an online map in the Internet (http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/).
The project explores the area's ore potential by using GTK's existing materials as well as applying new methods like
evaluation of undetected mineral resources and prospective modeling.
The aim of this project is to identify the opportunities in exploration, and produce data for evidence based decisionmaking for regional economic impact. The key objective of this project is to find out the regional economic impacts
(advantages / disadvantages) which are produced locally by the exploration.
The results of the project will benefit, for example, regional planning, municipal officials, regional planners as well as
private enterprises and industry operating in the Eastern Lapland and business life more broadly). The purpose of this
project is to produce evidence-based data for the public and private decision making. In addition, the obtained results
can be adoptedin other regions of Finland.
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The project provides open data companies and municipalities on business development opportunities, the need for
new businesses and services in the region, and the advantages and disadvantages of the regional economic impacts.
The project supports companies networking, knowledge and business development by given information, arranging
events and workshops.
The outcome of the project is an online-report written in Finnish and including a summary in Swedish and English. The
publication is a versatile overview of the area's ore potential, its exploitation opportunities and disadvantages. In
addition, a valuable outcome is the assessment of regional economic impacts for exploration and its social
acceptability.
The project is managed by the Local Federation of East Lapland with cooperation of the Geological Survey of Finland
and the University of Lapland.

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?
Hanke on kirjoitettu yhteisesti kaikkien hankkeen toteuttajien kesken. Hankkeesta on käyty valmistelevia keskusteluja
Lapin liiton edustajien kanssa ja Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa.
Hankkeen alueellinen tarkastelu kohdistuu yhdelle Suomen malmikriittisimmistä alueista, Itä-Lappiin, jonka kallioperä
vastaa malmikriittisiä vyöhykkeitä mm. Australiassa ja Kanadassa. Lisäksi Suomi on yksi maailman
houkuttelevimmista maista malminetsintäinvestointeja ajatellen (kts. Fraser-instituutti).
Yllä esitettyyn pohjautuen tämän hankkeen tutkimusalueeksi on valittu Itä-Lapin alue, jonka malmipotentiaalia tullaan
tarkastelemaan esimerkiksi uusia mallinnusmenetelmiä sekä löytymättömien mineraalivarojen arviointiprosessia
hyväksi käyttäen. Hankkeessa pyritään näillä menetelmillä konkretisoimaan niitä mahdollisuuksia ja potentiaalia mitä
Itä-Lapin kuntien kallioperään voisi liittyä. Tälläkin hetkellä eri puolilla Suomea toimii useita malminetsintään keskittyviä
yrityksiä pääpainon ollessa selkeästi Pohjois-Suomessa. Useita etsintävaiheen projekteja on Itä-Lapin alueella
meneillään. Malminetsinnän aktiivisuutta voi helposti seurata ilmaiseksi esimerkiksi online-karttapalvelusovelluksen
kautta (http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/). Itä-Lapin osalta liitekartassa 1 on havainnollistettu hankealueen
kaivosrekisteritilanne.
Malminetsintä- ja kaivostoiminnalla on ajateltu olevan merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia etenkin Pohjois- ja ItäSuomessa ja näistä käydään aika-ajoin kiivastakin keskustelua julkisuudessa. Kaivostoiminnan aluetaloudellista
merkitystä on tutkittu Sodankylän Kevitsan ja Kittilän Suurikuusikon kaivoksien osalta sekä myös mahdollisesti
perustettavien kaivosten aluetaloudellista merkitystä Kanta-Hämeessä. Hankkeessa haetaan vastausta
malminetsinnän aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Kuitenkin merkittävä osa tämän sektorin työstä tehdään
malminetsintävaiheessa ja vain harvat niistä realisoituvat koskaan toimiviksi kaivoksiksi. Vaikutukset ovat osaksi
suoria, osaksi epäsuoria. Tässä tarkastelun kohteena ovat taloudellisten vaikutusten lisäksi toimintamallit, tiedon
rakentuminen päätöksentekoa varten ja toimijoiden toimintakyvyn vahvistaminen.
Hankkeen tehtävänä on kartoittaa alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu
malminetsintä yritysten palvelutarpeiden tuottamiseen. Tällä hetkellä palvelutuottajat tulevat pitkälti muualta Suomesta,
mutta paikallisilla yrityksillä tiedetään olevan potentiaalia tuottaa myös näitä palveluita. Hankkeella selvitetään
malminetsinnän luomat tarpeet eri palveluntarpeille.
Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja se, että voidaan tunnistaa uusia
elinekinomahdollisuuksia esim. malminetsinnän piirissä. Alueen pk-yritykset tarvitsevat myös tukea
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uudistumistarpeidensa ja kasvupotentiaalinsa havaitsemiseen, konkreettiseen kehittämiseen ja erikoistumiseen.
Tämän lisäksi alueen pk-yritykset tarvitsevat tukea verkostomaisen yhteistyön kehittämiseen ja uusiin
yhteistoimintamuotoihin.
Hankkeen tuloksia voidaan käyttää tietoon perustuvana päätöksenteon tukena ja lisäksi niitä voidaan soveltaa muilla
alueilla Suomessa. Tietoa voivat hyödyntää alueen päätöksentekijät, elinkeinokehittäjät, aluesuunnittelijat,
kuntapäättäjät, alueen pk-yritykset ja asukkaat.
Hankkeen hakijat ovat tarkastelleet aikaisemmin rahoitettuja projekteja ja niiden saamia tuloksia kuten Kanta-Hämeen
potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset (GTK-Ruralia, EAKR projekti (raportoitu 2017)). Lisäksi on
tarkasteltu myös muita julkisesti saatavissa olevia raportteja koskien kaivannaisalan aluetaloudellisista vaikutuksista.
Asiantuntemusta hankkeeseen tuovat Geologian tutkimuskeskus ja Lapin yliopisto, joiden tuottamaa tietoa käytetään
lappilaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen pohjana. Vastuullisen malminetsinnän hyvät käytännöt ja
osallistamisen korostaminen ovat lähtökohtana toimintatavoissa, joita on tarkasteltu ja raportoitu viime vuosina mm.
GTK:n ja Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimesta, ja näiden raporttien tuloksia tullaan hyödyntämään tässä
hankkeessa. Lisäksi Lapin liitto on rahoittanut 2013 - 2014 toteutetun Kaivuli -esiselvityshankkeen, jossa tarkasteltiin
osittain samoja aiheita eri näkökulmasta.
5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Alla esitettyinä hankkeen tavoitteet eriteltyinä kolmena toisiinsa linkittyvinä kokonaisuuksina:
1)Itä-Lapin malmipotentiaali
GTK tuottaa tietoa Itä-Lapin malmipotentiaalista pohjaksi aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnille kuin myös
pohjustaa geologisen ja mineraalipotentiaalisen raamituksen koko hankkeelle.
2)Itä-Lapin malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset
Lapin yliopisto toteuttaa aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi aineistonhankinnan, johon kuuluu
dokumenttianalyysi, kolme työpajaa sekä 20-30 haastattelua. Tämä osuus painottuu hankkeen ensimmäisen vuoden
ajalle jossa määritetään malminetsinnän tietopohja ja toimintamalli. Malminetsinnän aluevaikutuksia tarkastellaan
suorien ja välillisten vaikutusten sekä sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta, ja tiedon hyödyntäjinä ovat hyötyjinä ovat
projektin osahankkeiden lisäksi erityisesti Lapin pk-yritykset, kuntien päätöksentekijät ja elinkeinoelämä. Tuloksena on
tietoon perustuvaa päätöksentekoa mahdollistava raportti, johon sisältyy tulosten dokumentointi ja kuntapäättäjille
sekä tiedon hyödyntäjille suunnattu infograafina toteutettu yhteenveto.
3)Hankealueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantaminen
Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityksille ja yhteisöille informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien
yritysalojen ja palveluiden tarpeesta alueella. Lisäksi tavoitteena on tukea alueen pk-yritysten uudistumistarpeiden ja
kasvupotentiaalin havaitsemista. Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen.
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
Hankkeessa tarkastellaan koko arvoketjua malmipotentiaalista sen aluetaloudellisiin vaikutuksiin asti unohtamatta
malminetsintään liittyviä sosiaalisia vaikutuksia. Hakijoilla ei ole tiedossa, että tämän kaltaista tarkastelua olisi
aikaisemmin toteutettu Itä-Lapin alueella. Kaivostoiminnan aluetaloudellista merkitystä on tutkittu Sodankylän Kevitsan
ja Kittilän Suurikuusikon kaivoksien osalta sekä myös mahdollisesti perustettavien kaivosten aluetaloudellista
merkitystä Kanta-Hämeessä.Hanke tuottaa vahvaa tietopohjaa päätöksen teon tueksi. Se tuottaa laajaa tietopohjaa
malminetsintään liittyvistä hyödyistä ja haitoista, joihin voidaan näin ennakolta varautua ja niistä on olemassa tutkittua
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tietoa. Tuloksia voidaan hyödyntää tietoon perustuvassa päätöksenteossa, ja avoin tulosten julkaiseminen edistää
myös intressiryhmien ja kansalaisten yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta malminetsinnän hyödyistä ja haitoista.
Hankkeen tuloksia hyödynnetään suoraan jo projektin toiminta-aikana alueen elinkeinoelämän verkostoitumiseen sekä
yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa pyritään tuottamaan tietoa Itä-Lapin yrityksille
niistä mahdollisuuksista, joita tämä sektori voi tarjota.
5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
Hanke tuottaa tietoa päätöksentekijöille erityisesti kunta ja maakuntatasolla kuin myös aluesuunnittelijoille erityisesti
malmipotentiaalisten alueiden suhteen. Erityisiä hyödynsaajia ovat Itä-Lapin kunnissa toimivat PK-yritykset,
elinkeinojenkehittäjät, kuntapäättäjät, hallinto ja asukkaat. Lisäksi hankkeen tulokset hyödyttävät malminetsintä- ja
kaivannaissektoria laajasti kuten esimerkiksi malminetsinnälle palveluja tarjoavia yrityksiä.
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?
Valtion ja kuntien viranomaiset (esim. ELY, AVI, TUKES), jotka ovat esimerkiksi luvittavia tahoja malminetsinnässä.
Välillisiin kohderyhmiin voidaan lukea myös Metsähallitus sekä paliskunnat ja saamelaiskäräjät ja maanomistajat, jotka
ovat kiinnostuneita maankäytön muodoista.
Yhteistyökumppaneina myös Katepal -verkosto (Lapin kaivos- ja teollisuuspalvelutoimijoiden verkosto).
Malminetsinnän aluetaloudellisten vaikutusten arviointi tuottaa tietopohjaa, jota voivat hyödyntää oppilaitokset
opetuksessa sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut tutkimustyössä.

6 Toteutus ja tulokset
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
1)Itä-Lapin malmipotentiaali
GTK taustoittaa olemassa olevia laajoja aineistoja hyväksi käyttäen Itä-Lapin malmipotentiaalia hyödyntäen
esimerkiksi erilaisia mallinnusmenetelmiä ja löytymättömien malmivarojen arviointiprosessia. Tämä luo pohjan ja
taustoittaa mm. aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin.

2)Itä-Lapin malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset
Lapin yliopisto toteuttaa aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi aineiston hankinnan, johon kuuluu
dokumenttianalyysi, kolme työpajaa, sekä 20-30 haastattelua, jossa määritetään malminetsinnän tietopohja ja
toimintamalli.
Hankkeesta laaditaan yksi yhtenäinen sähköinen raportti sekä infograafina toteutettava tiivistelmä keskeisistä
tuloksista yritysten, kunta- ja aluepäättäjien, opetuksen, kansalaisten ja intressiryhmien käyttöön.
GTK:n ja Lapin yliopiston henkilöt osallistuvat myös yhteisluomisen periaattein toteutettuihin tilaisuuksiin
aineistonkeruun vaiheessa, yhteiseen viestintään, työpajoihin ja loppuseminaariin.
3)Hanke järjestää eri tilaisuuksia ja työpajoja kaikissa Itä-Lapin kunnissa alueen pk-yrityksille ja elinkeinokehittäjille.
Tilaisuuksiin kutsutaan malminetsintäyrityksiä ja malminetsintäyrityksille palveluja tarjoavia tahoja. Tilaisuuksissa
jaetaan informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien yritysalojen ja palveluiden tarpeesta alueella
malminetsintää silmällä pitäen. Hanke järjestää vierailuja malminetsintäpalveluja tarjoavien yritysten luo.
Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa tämän toimeenpiteen toteuttamisesta yhdessä GTKn ja Lapin yliopiston kanssa.
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4)Hallinnolliset tehtävät
Projektin hallinnointi tapahtuu Itä-Lapin kuntayhtymän toimesta. Lisäksi Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa projektissa
tapahtuvista käytännön järjestelyistä. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä.
5)Viestintä
Hankkeen viestäsuunnitelma laaditaan hankkeen alkaessa yhdessä kaikkien osallistujien kanssa. Keskeisiä viestinnän
muotoja tulevat olemaan:
- hankkeesta laaditan nettisivut kuntayhtymän nettisivuille ja sivut linkitetään myös GTKn ja Lapin yliopiston sivuille.
-tulokset esitellään hankkeen järjestämässä loppuseminaarissa.
-hankkeen alkamisesta laaditaan tiedote sekä tiedotetaan hankkeesta tarpeiden mukaan
-hanke on tarpeen mukaan yhteydessä mediaan.
6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Hankkeen tuloksena on Itä-Lapin hankealueen malmipotentiaalin arviointi esimerkiksi uusia mallinnusmenetelmiä
käyttäen, hyödyntämällä GTK:n olemassa olevia tietoaineistoja kuin myös soveltamalla uusia menetelmiä kuten
löytymättömien mineraalivarojen arviointia sekä prospektiivisuusmallinnusta. Tämä osa hankkeesta tuottaa lyhyellä
aikavälillä tietoa päätöksentekijöille esimerkiksi kunnan malmipotentiaalista ja näiden alueiden sijoittumisesta. Tämä
on hyödynnettävissä esimerkiksi alueen/kunnan markkinoinnissa malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden suuntaan kuin
myös aluesuunnittelussa ja yleensä maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tuotettua tietoa voidaan käyttää myös
yritys- ja kuntatasolla pitkän aikavälin suunnittelussa esimerkiksi investointeja tehtäessä.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää niitä aluetaloudellisia vaikutuksia (hyödyt/haitat), joita
malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti. Projektin tuloksista hyötyvät esimerkiksi aluesuunnittelijat,
kuntapäättäjät, kaavoittajat sekä alueella toimivat yritykset ja laajemmin elinkeinoelämä (mm. kauppa, matkailu- ja
ravintola-ala ja pk-yritykset, jotka hyötyvät taloudellisen toimeliaisuuden vilkastumisesta). Lyhyellä aikavälillä on
tavoitteena määrittää malminetsinnän lähtötilanne aluetalouden näkökulmasta sekä tuoda näkyväksi sen
mahdollisuudet. Pitkän aikavälin tavoitteena on muodostaa toimijoiden ja intressiryhmien välinen jaettu yhteinen tieto
malminetsinnän vaikutuksista aluetalouteen sekä tuottaa tietoa päätöksen teon tueksi. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan
soveltaa muilla alueilla Suomessa.
Lyhyellä aikavälillä hankkeella kartoitetaan alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky
ja -halu malminetsintä yritysten palvelutarpeiden tuottamiseen. Tällä hetkellä palvelutuottajat tulevat pitkälti muualta
Suomesta, mutta paikallisilla yrityksillä tiedetään olevan potentiaalia tuottaa myös näitä palveluita. Hankkeella
selvitetään malminetsinnän luomat tarpeet eri palveluntarpeille. Hanke tuottaa yrityksille ja yhteisöille informaatiota
yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien yritysalojen ja palveluiden tarpeesta alueella. Hanke tukee tiedolla,
tilaisuuksilla ja työpajoilla yritysten verkostoitumista, osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä.
Pitkällä aikavälillä hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja se, että voidaan tunnistaa
uusia elinkeinomahdollisuuksia esim. malminetsinnän piirissä. Alueen pk-yritykset tarvitsevat myös tukea
uudistumistarpeidensa ja kasvupotentiaalinsa havaitsemiseen, konkreettiseen kehittämiseen ja erikoistumiseen.
Tämän lisäksi alueen pk-yritykset tarvitsevat tukea verkostomaisen yhteistyön kehittämiseen ja uusiin
yhteistoimintamuotoihin.
Tässä haettavassa hankkeessa tuotetut raportit ovat julkisia ja siten avoimesti hyödynnettävissä. Niihin ei sisällytetä
liikesalaisuuksia. Hankkeessa ei tuoteta myytäviä tuotteita eikä palveluja. Siinä tuotettavat toimintamallit ovat
todennäköisesti sellaisinaan skaalattavissa muissakin Suomen kunnissa hyödynnettäviksi.
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6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeen tuloksia voidaan käyttää alueellisessa ja kunnallisessa päätöksen teossa pitkään hankkeen jälkeen, koska
esimerkiksi geologinen tieto ja malmipotentiaali ei sinänsä muutu ajan myötä vaikka sitä voidaan kyllä tarkentaa ja
tarkastella myöhemmin eri näkökulmista. Tämä hankkeessa tuotettu tietopohja luo perustan tälle yrityssektorille Lapin
kunnissa.
Hankkeessa tuotettua aluetaloudellisten vaikutusten arviointia ja siitä saatuja kokemuksia ja tuloksia voidaan
hyödyntää elinkeinoelämän sekä esimerkiksi pk-yritysten kehittämiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistamiseen
kunnissa. Itä-Lapin kunnissa voidaan hankkeen tulosten ja kokemusten pohjalta miettiä tämän sektorin
mahdollisuuksia laajemmin, jotka voidaan tarpeen mukaan huomioida kuntien kehittämissuunnitelmissa ja
elinkeinostrategioissa.
Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa helposti muihin Lapin kuntiin, joka korostaa tämän työn ”pioneeriluonnetta”.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä

ý Ei

Kustannusmalli

Flat rate 15 % palkkakustannuksista
Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Matkakustannukset
4 Kone- ja laiteinvestoinnit
5 Rakennukset ja maa-alueet
6 Muut kustannukset
7 Flat rate
Kustannukset yhteensä
8 Tulot

Yhteensä €
203 320
8 500
27 700
0
0
0
30 499
270 019
0

Rahoitus

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus

216 014
27 468
26 537
0

80,00
10,17
9,83
0,00

100,00

Nettokustannukset yhteensä

270 019

Rahoitus yhteensä

270 019

Kustannusarvio yhteensä

270 019

Rahoitussuunnitelma
yhteensä

270 019

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, GTK ja Lapin yliopisto rahoittavat kaikki omarahoitusosuuuttaan. Yhteistyöhankkeen osatoteuttajien
kesken on tehty aiesopimus.
Hankkeeseen yritetään saada rahoitusta myös yrityksiltä.
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
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9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai
hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.)
ABC - Arctic Business Concept, hakemusnumero 300640:
Itä-Lapin kuntayhtymä on ollut osallisena ABC-hankkeessa ja hankkeen tuloksia ja yrityslistauksia voidaan hyödyntää
tässä hankkeessa,
Arktinen geoinnovaatiokeskus, hankekoodi A72469:
Hanke hyödyntää hankkeen tuloksia.
Hanke tekee yhteistyötä Sodankylän hakeman EAKR "MARTTA Malminetsinnän palvekeskus ja pienkaivostoiminnan
kehittämishankkeen kanssa.
Hanke hyödyntää yrityslistauksia ja tietoa, joita on kerätty Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimassa Forest-In
(valmistautuminen biojalostamon tuloon)hankkeessa.

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. ILPO hanketukee myös vahvasti Lapin älykästä erikoistumista ja ASE-hankkeen tavoitteita ja
soveltuu sekä Aktiset
kehittämisympäristö- että Arktinen älykäs maaseutuverkosto klusteriin.
ILPO-hanke liittyy myös 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
9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja
miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)
Regina -hanke (Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a Special Focus on Regions with
Large-Scale Projects) Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelma. Regina 304-3133-2015.
REMIX (Smart and Green Mining Regions of EU) -hanke: ILPO hanke pyrkii yhteistyöhön kyseisten hankkeiden
kanssa.

10 Maantieteellinen kohdealue
ý

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Lappi
Seutukunnat

Itä-Lapin
Kunnat

Kemijärvi, Posio, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski
Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?
Jakeluosoite
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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. www.ita-lappi.fi/hankkeet
Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimi tuovat paikallista osaamista
hankkeelle sekä kytkennät paikalliseen elinkeinoelämään. Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimiin kuuluu Kemijärven
kehitys ja aleen muut elinkeinokoordinaattorit.
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on työ- ja elinkeinoministeriön alainen kansainvälisesti tunnustettu
asiantuntijaorganisaatio. Sen tehtävänä on toimia puolueettomana asiantuntijatahona tällä sektorilla. GTK:n tutkijat
ovat olleet mukana toteuttamassa viimeisten vuosien aikana useita kymmeniä kansallisia ja kansainvälisiä
yhteisrahoitteisia hankkeita erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. GTK:lla on kokemusta mm. EAKR, ENPI CBC,
Interreg, FP7, ERA-MIN, Tekes, Tekes Green Mining, SA ja ICI hankkeista. GTK on Euroopassa yksi merkittävimmistä
mineraalisektorin toimijoista. GTK:n yhtenä tärkeänä tehtävänä on malmipotentiaalin arviointi sekä geologinen
tutkimus ja siihen läheisesti liittyvät tehtävät. Näin ollen sillä on vahva osaaminen tuottaa hankkeeseen sen
sisällöllinen teema.

Lapin yliopisto on tutkimuksen alalla vakiintunut toimija ja omaa laajan osaamisen arktisten yhteiskuntien ja
erityisalalla kaivostoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ja oikeudellisten kysymysten tutkimisessa. Lapin
yliopistossa hankkeen vastuullisena toteuttajana on Professions in the Arctic Societies-tutkimusryhmä
(http://www.ulapland.fi/prosoc), joka vastaa kunkin osa-alueen saatavuudesta Lapin yliopistossa. ProSoctutkimusryhmän vahvuutena ovat kansainvälisten laajojen tietoaineistojen kokoaminen ja hallinta, avoimen tieten
ratkaisujen löytäminen, vahva analyysimenetelmien osaaminen ja koko tutkimusryhmän kattava kompetenssi ulottuen
tutkimustulosten kansainväliseen julkaisemiseen. Tutkimusryhmä on soveltanut tässä hankkeessa käytettäviä
tutkimusmenetelmiä mm. Public Engagement in Horizon 2020-tutkimushankkeessa (FP7) ja Arctic Smart Excelencehankkeen arvioinnissa (EAKR).
11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi
Hanketyöntekijöiksi valitaan ammattitaitoiset henkilöt, jotka
osaavat kannustaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.
Hankkeessa hyödynnetään Itä-Lapin elinkeinotiimin
kokemusta ja yhteyksiä alueen yrittäjiin..
Tilaisuuksia järjestetään jokaisessa Itä-Lapin kunnassa

Riski
Alueen yritykset eivät kiinnostu hankkeesta ja
yhteistyöstä
Itä-Lapin pitkät etäisyydet
11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

Itä-Lapin kuntayhtymä: Kehittämispäällikkö Dina Solatie
Sallan kunta: Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen
Posion kunta: Elinkeinokoordinaattori Veli-Matti Ruotsalainen
Pelkosenniemen kunta: Elinkeinokoordinaattori Mika Tenhunen
Savukosken kunta: Kunnanjohtaja Antti Mulari
Geologian tutkimuskeskus: Erikoisasiantuntija Juhani Ojala
Lapin yliopiston edustaja
Lapin liitto: Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen (rahoittajan edustaja)
Lisäksi ohjausryhmään pyydetään mukaan malminetsintäyrityksen ja/tai Yaran edustaja.
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Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijajäseniä.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
Tuotosindikaattorit
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Uudet tuella aikaansaadut yritykset
naisten perustamia
Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä
joihin työllistyvät naiset
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset

1

13 Horisontaaliset periaatteet
13.1 Sukupuolten tasa-arvo
Kyllä

Ei

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta
ý

¨

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)

ý

¨

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen

¨

ý

Perustelu
lapinletka.fi: Hanke edistää miesten ja naisten
asioita tasapuolisesti
Hankkeen toteuttajat haluavat olla edelläkävijä
tasaarvon
ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin
luomisessa.
Hankkeen tavoitteena on Itä-Lapin alueen
elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja
kasvavien yritysten lisääminen.

13.2 Kestävä kehitys
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Vaikutuksen kohde
Ekologinen kestävyys

Vaikutusaste
Välitön
Välillinen
vaikutus vaikutus

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Perustelu

8

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus

3

6

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

3

5

1

7

Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet

5

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

3

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen

5

10

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen

1

5

Liikkuminen ja logistiikka
7
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen

2

Tasa-arvon edistäminen

2

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus

1

Kulttuuriympäristö

2

Ympäristöosaaminen

3

Hanke toteutetaan pääasiassa toimistotyönä.
Tuloksia voidaan hyödyntää luonnonvarojen
kestävän käytön suunnittelussa.
Ilmastonmuutokset eivät vaikuta tähän
hankkeeseen. Myöskään välillisiä vaikutuksia ei
ole näköpiirissä.
Tieto potentiaalisista malminetsintäalueista
voidaan hyödyntää luonnon, eliöiden,
kasvillisuuden ja luonnon monimuotoisuuden
huomioimisessa.
Hankkeella ei ole vaikutuksia pinta- ja
pohjavesiin, maaperään tai ilmastoon, mutta
hankkeen tuottama tieto mahdollisesta
malminetsinnästä ja sen vaikutuksista auttaa
näiden asioiden huomioimisessa esim.
aluesuunnittelussa.
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta Natua 2000
kohteisiin. Tieto mahdollisista
malminetsintäkohteista voidaan huomioida
aluesuunnittelussa.
Hanke ei kuluta materiaaleja tai tuota
merkittävästi jätettä, koska dokumentit ja
tiedonvaihto hoidetaan ensisijaisesti sähköisesti.
Hanke hyödyntää yhteiskunnan infraa ja
energiaa sen mukaan mistä kohteiden energiaa
tuotetaan.
Hankkeella on myönteinen vaikutus
elinkeinorakenteeseen joka konkretisoituu
malminetsintätoimina. Tieto tukee paikallisen
elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä.
Lisääntyvä taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa
myös palveluiden kehittymiseen ja
paranemiseen.
Tämä hanke ei vaikuta merkittävästi nykyiseen
infraan. Lisäksi mahdolliset malminetsintätoimet
voivat vaikuttaa vähäisissä määrin infraan
paikallisesti. Useasti malminetsintäkohteet
sijaitsevat vähänasutuilla seuduilla.

Hanke lisää alueiden asukkaiden ymmärrystä
10 malminetsinnästä.
Hankeessa on mukana molempien sukupuolen
edustajia. Msalminetsintä kohdistuu alueella
2 tasapuolisesti koko alueen väestöön.
Mahdollinen malminetsintä tuo alueelle uusia
ihmisiä. Tällä on piristävä vaikutus alueen
3 elämään.
Hanke auttaa huomioimaan kulttuuriympäristön
5 esim. aluesuunnittelussa.
Hanke edesauttaa valmistautumaan
malminetsintätoimiin. Alueen ja kuntien
ympäristöosaamista ja valmiutta ympäristön
9 seurantaan voidaan vahvistaa.

14 Liitteet
Pakolliset liitteet
Yhteishankkeen sopimus
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Muut liitteet
Kuva 1. Ote kaivosrekisteristä, joka osoittaa
malminetsinnän aktiivisuutta eri Itä-Lapin kunnissa
syksyllä 2018.
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.
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

28.9.2018

Dina Terese Solatie
kehittämispäällikkö
(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake
Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Itä-Lapin Kuntayhtymä

1044651-6

Kuntayhtymä

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kuumaniemenkatu 2A

98100

Kemijärvi

Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Dina Terese Solatie

0403548370

dina.solatie@kemijarvi.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
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 hanketyöntekijä 100 % työajalla.
Hanke tuottaa yrityksille ja yhteisöille informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien yritysalojen ja palveluiden tarpeesta alueella. Hanke tukee tiedolla,
tilaisuuksilla ja työpajoilla yritysten verkostoitumista, osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja se,
että voidaan tunnistaa uusia elinkeinomahdollisuuksia esim. malminetsinnän piirissä. Alueen pk-yritykset tarvitsevat myös tukea uudistumistarpeidensa ja
kasvupotentiaalinsa havaitsemiseen, konkreettiseen kehittämiseen ja erikoistumiseen. Tämän lisäksi alueen pk-yritykset tarvitsevat tukea verkostomaisen yhteistyön
kehittämiseen ja uusiin yhteistoimintamuotoihin. Tavoitteena on kasvavat yritykset Itä-Lapissa.
2 Toteutus ja tulokset
Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa hankeen toimenpiteistä aiesopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymä hallinnoi hanketta ja toimii
hankkeenprojektipäällikkönä.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?
¨ Kyllä

ý Ei
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Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
¨ Flat rate 24 % palkkakustannuksista
ý 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.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Hanketyöntekijä
Hankepäällikkö (kehittämispäällikkö)
Yritysasiamies
Taloussihteeri
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Kokoaikainen
24
Osa-aikainen
2
Osa-aikainen
1
Osa-aikainen
1
28

2019
37 800
4 300
2 200
2 200
46 500

2020
45 360
5 160
2 640
2 640
55 800

2021 Yhteensä
7 560
90 720
860
10 320
440
5 280
440
5 280
9 300
111 600

Kustannusten perustelut

Hankepäällikön tehtäviä hoitaa osa-aikaisesti kuntayhtymän kehittämispäällikkö. Hän koordinoi hankkeen toimintaa, toimii yhteyshenkilönä osatoteuttajiin ja rahoittajaan.
Hankeeseen palkataan yksi kokoaikainen hanketyöntekijä hoitamaan hankkeen käytännön töitä. Kemijärven kaupungin yritysasiamies tekee osa-aikaisesti yhteistyössä
projektipäällikön kanssa ja kontaktina alueen yrityksiin.
Taloussihteerin tehtäviä hoitaa kuntayhtymän johdon assistentti. Taloussihteeri hoitaa hankkeen taloushallinnointiin liittyviä tehtäviä; laskujen käsittely, hankekirjanpito,
maksatusten kokoaminen, tilitysten tekeminen ja hankkeen talousraporttien tekeminen.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Loppuseminaari
2 Yhteensä

2019
0
0

2020
0
0

Kustannusten perustelut

Hanke järjestää loppuseminaarin, jossa esitellään hankkeen tuloksia. Ostopalveluihin varataan summa tarjoilu- ym seminaarin järjestämiskuluihin.
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3 Matkakustannukset
Kustannus
Matkakustannukset
3 Yhteensä

2019
2 500
2 500

2020
4 000
4 000

2021 Yhteensä
500
7 000
500
7 000

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
6 975
6 975

2020
8 370
8 370

2021 Yhteensä
1 395
16 740
1 395
16 740

Kustannusten perustelut

Hankkeessa työskenteleville henkilöille on varattu matkakustannukia hankealueella liikkumiseen sekä tutustumismatkaan.
4 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
4 Yhteensä
Kustannusten perustelut

5 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Muut kustannukset
Kustannus
6 Yhteensä
Kustannusten perustelut

7 Flat rate
Kerroin
15.00 %
7 Yhteensä
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1 - 7 Hankkeen kustannukset
1 - 7 Yhteensä

2019
55 975

2020
68 170

2021 Yhteensä
13 195
137 340

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
55 975

2020
68 170

2021 Yhteensä
13 195
137 340

2019
44 780

2020
54 536

2021 Yhteensä
10 556
109 872

2019
11 195
11 195

2020
13 634
13 634

2021 Yhteensä
2 639
27 468
2 639
27 468

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
11 195

2020
13 634

2021 Yhteensä
2 639
27 468

8 Tulot
Tulot
8 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
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3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
55 975

2020
68 170

2021 Yhteensä
13 195
137 340

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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Hankkeen nimi: Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinke...

Hankekoodi:

1 (12)

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Geologian tutkimuskeskus

0244680-7

Tutkimuslaitos

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

PL 77, Lähteentie 1

96101

Rovaniemi

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Jukka Konnunaho

0405798259

jukka.konnunaho@gtk.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on puolueeton valtion sektoritutkimuslaitos, joka on kiinnostunut esimerkiksi tässä hankkeessa selvitettävistä malminetsinnän
aluetaloudellisista vaikutuksista. GTKn yhtenä merkittävänä tehtävänä on tukea alueellista kehittymistä omalla toimialallaan ja näin ollen tämä hanke tukee näitä
päämääriä. Hankkeen uutuusarvona on malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset sekä niiden merkitys yrityselämälle Itä-Lapin alueella.
2 Toteutus ja tulokset
Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

GTK vastaa hankkeessa alueen malmipotentiaali ja geologian taustoituksesta, joka luo pohjan koko hankkeelle. Tähän tullaan käyttämään GTKn laajoja olemassa olevia
tietoaineistoja, joita prosessoidaan malmipotentiaalimalleiksi ja esim. arvioidaan löytymättömiä malmivaroja hankealueelta.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
¨ Flat rate 24 % palkkakustannuksista
ý Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

Tulostettu 1.10.2018 8:17:01

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306092
Hankkeen nimi: Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinke...

Hankekoodi:

2 (12)

Hankkeen kustannukset
ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Erikoistutkija
Erikoistutkija
Geologi
Geologi
Mallinnusgeologi
Geofyysikko
Kartanpiirtäjä
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
2
Osa-aikainen
2
Osa-aikainen
1
Osa-aikainen
1
Osa-aikainen
3
Osa-aikainen
1
Osa-aikainen
1
11

2019
4 600
3 300
1 250
2 500
9 000
1 500
1 000
23 150

2020
5 500
4 000
1 500
3 000
9 000
1 500
1 000
25 500

2021 Yhteensä
900
11 000
700
8 000
250
3 000
500
6 000
0
18 000
0
3 000
0
2 000
2 350
51 000

Kustannusten perustelut

Erikoistutkijat
Osallistuvat geologisen sekä malmigeologisen aineiston koostamiseen, sen prosessoimiseen ja raportoimiseen. Lisäksi he osallistuvat hankkeessa järjestettyihin
tilaisuuksiin asiantuntijatehtävissä
Geologit
Osallistuvat hankkeessa sosiaalisten vaikutusten arviointiin asiantuntijoina kuin myös osallistuen järjestettäviin tilaisuuksiin. Geologit osallistuvat yhdessä
erikoisasiantuntijoiden kanssa löytymättömien mineraalivarojen arvioimiseen.
Mallinnusgeologi
Osallistuu Itä-Lapin malmipotentiaalin arviointitehtäviin luoden alueen malmipotentiaalista ns. prospektiivisuusmallin.
Geofyysikko
Osallistuu geofysikaalisten aineistojen prosessointiin, joita tarvitaan mallinnuksessa sekä geologisissa ja malmigeologisissa tulkinnoissa
Kartanpiirtäjä
Auttaa prosessoimaan karttoja ja kuvia sekä osallistuu raportin laadintaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
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2 Ostopalvelut
Kustannus
Käännöspalvelut
2 Yhteensä

2019
0
0

2020
1 500
1 500

2021 Yhteensä
0
1 500
0
1 500

2019
5 500
5 500

2020
6 600
6 600

2021 Yhteensä
1 100
13 200
1 100
13 200

Kustannusten perustelut

Hankkeen loppuraportti täytyy kielitarkastaa suomen, ruotsin ja englannin osalta ennen julkaisemista.
3 Matkakustannukset
Kustannus
Hankehenkilöstön matkakustannukset
3 Yhteensä
Kustannusten perustelut

Hankkeen aikana toteutetaan useita matkoja Itä-Lapin kuntiin, joissa toteutetaan työpajoja, esitelmätilaisuuksia ja seminaareja. Tämän lisäksi on suunnitteilla toteuttaa
opintomatka Torontoon PDAC-konferenssiin.
4 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
4 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

5 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Muut kustannukset
Kustannus
6 Yhteensä
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Kustannusten perustelut

7 Flat rate
Kerroin
15.00 %
7 Yhteensä

2019
3 473
3 473

2020
3 825
3 825

2021 Yhteensä
353
7 651
353
7 651

2019
32 123

2020
37 425

2021 Yhteensä
3 803
73 351

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
32 123

2020
37 425

2021 Yhteensä
3 803
73 351

2019
25 698

2020
29 940

2021 Yhteensä
3 042
58 680

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

1 - 7 Hankkeen kustannukset
1 - 7 Yhteensä
8 Tulot
Tulot
8 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
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2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
6 425
6 425

2020
7 485
7 485

2021 Yhteensä
761
14 671
761
14 671

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
6 425

2020
7 485

2021 Yhteensä
761
14 671

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
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4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
32 123

2020
37 425

2021 Yhteensä
3 803
73 351

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä

Tulostettu 1.10.2018 8:17:01

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306092
Hankkeen nimi: Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinke...

Hankekoodi:

7 (12)

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Lapin yliopisto

0292800-5

Yliopisto

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

PL 122

96101

Rovaniemi

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Timo Aarrevaara

0404844267

timo.aarrevaara@ulapland.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Hankkeella haetaan ratkaisua aluetaloudellisten vaikutusten määrittämiseen. Oleellista on saada tietoa siitä, miten Itä-Lapissa malminetsintä voi vaikuttaa infrastruktuurin
rakentumiseen, onko sillä vaikutuksia myös muille sektoreille ja voivatko malminetsinnän taloudelliset vaikutukset tukea yritysten sijoittumista Itä-Lappiin. Hankkeessa
kartoitetaan riittävästi ja kattavasti malminetsinnän aluetalouden vaikutukset. Tämä tieto on merkittävä lähtökohta tietoon perustuvassa päätöksenteossa ja kansalaisten
käsityksissä malminetsinnästä. Arvioinnin tuloksien myötä saatu jaettu yhteinen tieto on merkityksellinen argumentti yritysten päätöksenteolle.
2 Toteutus ja tulokset
Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Lapin yliopiston hankehenkilöstö toteuttaa hankkeessa aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin. Lähtötilanteen arvioimiseksi toteutetaan dokumenttianalyysi. Arvioinnin
aineisto hankitaan osallistavilla menetelmillä kuten työpajoin sekä haastatteluin. Näitä menetelmiä tarvitaan, jotta malminetsinnän tietopohja ja toimintamalli voidaan
määritellä.
Aluetaloudellisten vaikutusten arviointityö painottuu vuoteen 2019, jolloin analysoidaan lähtötilanne sekä hankitaan haastatteluaineisto ja toteutetaan aineiston analyysi
sekä fasilitoidaan työpajoja. Vuonna 2020 toteutetaan arvioinnin tulosten raportoiminen, tulosten julkaiseminen sekä loppuseminaarityöskentely.
Professorin tehtävät sisältävät arvioinnin johtamisen ja ohjaamisen. Vastuu aineiston kokoamisen menetelmistä, sekä raportoinnista ja infograafin toteutuksesta sekä
fasilitointi työpajoissa ja loppuseminaarityöskentely.
Tutkijan työnkuvaan kuuluu lähtötilanteen arvion tuottaminen, , aineiston hankinta ja analyysi sekä arvioinnin raportointi ja tulosten julkistaminen.
Hankesihteerille kuuluu taloushallinnolliset tehtävät.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
¨ Flat rate 24 % palkkakustannuksista
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ý 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.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Asiantuntija 50%
Asiantuntijat 25%
Hankesihteeri
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
6
Osa-aikainen
3
Osa-aikainen
1
10

2019
25 220
14 500
500
40 220

2020
0
0
500
500

2021 Yhteensä
0
25 220
0
14 500
0
1 000
0
40 720

Kustannusten perustelut

Lapin yliopiston hankehenkilöstö toteuttaa hankkeessa aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin. Lähtötilanteen arvioimiseksi toteutetaan dokumenttianalyysi. Arvioinnin
aineisto hankitaan osallistavilla menetelmillä kuten työpajoin sekä haastatteluin. Näitä menetelmiä tarvitaan, jotta malminetsinnän tietopohja ja toimintamalli voidaan
määritellä.
Aluetaloudellisten vaikutusten arviointityö painottuu vuoteen 2019, jolloin analysoidaan lähtötilanne sekä hankitaan haastatteluaineisto ja toteutetaan aineiston analyysi
sekä fasilitoidaan työpajoja. Vuonna 2020 toteutetaan arvioinnin tulosten raportoiminen, tulosten julkaiseminen sekä loppuseminaarityöskentely.
Professorin tehtävät sisältävät arvioinnin johtamisen ja ohjaamisen. Vastuu aineiston kokoamisen menetelmistä, sekä raportoinnista ja infograafin toteutuksesta sekä
fasilitointi työpajoissa ja loppuseminaarityöskentely.
Tutkijan työnkuvaan kuuluu lähtötilanteen arvion tuottaminen, , aineiston hankinta ja analyysi sekä arvioinnin raportointi ja tulosten julkistaminen.
Hankesihteerille kuuluu taloushallinnolliset tehtävät.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Aiantuntijapalvelut
2 Yhteensä

2019
2 500
2 500

2020
2 500
2 500

2021 Yhteensä
0
5 000
0
5 000

Kustannusten perustelut

Asiantuntijapalveluilla hankitaan ja varmistetaan tarvittava ympäristöoikeuden asiantuntemus hankkeen käyttöön. Tähän sisältyy myös raporttien ympäristöoikeudelliset
tarkastelut.
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3 Matkakustannukset
Kustannus
Matkakustannukset
3 Yhteensä

2019
4 000
4 000

2020
3 500
3 500

2021 Yhteensä
0
7 500
0
7 500

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
6 033
6 033

2020
75
75

2021 Yhteensä
0
6 108
0
6 108

Kustannusten perustelut

Aineistonhankintaan liittyviä ja työpajojen sekä osallistuvien mentelmien toteutukseen kohdistuvia matkakustannuksia.
4 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
4 Yhteensä
Kustannusten perustelut

5 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Muut kustannukset
Kustannus
6 Yhteensä
Kustannusten perustelut

7 Flat rate
Kerroin
15.00 %
7 Yhteensä
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1 - 7 Hankkeen kustannukset
1 - 7 Yhteensä

2019
52 753

2020
6 575

2021 Yhteensä
0
59 328

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
52 753

2020
6 575

2021 Yhteensä
0
59 328

2019
42 202

2020
5 260

2021 Yhteensä
0
47 462

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

8 Tulot
Tulot
8 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
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3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä

2019
10 551
10 551

2020
1 315
1 315

2021 Yhteensä
0
11 866
0
11 866

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
10 551

2020
1 315

2021 Yhteensä
0
11 866

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
52 753

2020
6 575

2021 Yhteensä
0
59 328

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021
_______________________________________________________________________________________
1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ JA TOIMINTA-AJATUS
Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunta.
Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Sallan, Posion, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat. Kuvassa 1 on kuvattu Itä-Lapin kuntayhtymän organisaatiokaavio.
Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa. Tärkein
tehtävä on Itä-Lapin alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävänä on alueen
yhteisen kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö.
Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta
suuntaavissa työryhmissä.
Itä-Lapin kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa yhtymähallitus. Yhtymähallitus koostuu jäsenkuntien
kunnanjohtajista ja nimetyistä luottamushenkilöistä. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä vuotta. Yhtymähallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa käsittelemään alueen edunvalvontaa ja kehittämistoimenpiteitä.

Jäsenkunnat
Kemijärvi, Salla, Savukoski, Posio, Pelkosenniemi

Tarkastuslautakunta
Yhtymähallitus
Seudulliset tiimit ja
työryhmät
Kehittämispäällikkö

Kuntayhtymän
hallinto

Itä-Lapin edunvalvonta

Kehittämishankkeet

Kansallinen - ja kunnallinen yhteistyö

Kuva 1. Itä-Lapin kuntayhtymän organisaatiokaavio.
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2. ITÄ-LAPIN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Isoja asioita on tapahtumassa Itä-Lapissa. Kemijärven biojalostamohanke etenee vauhdilla. Biojalostamo vaikuttaa erittäin suuresti Itä-Lappiin ja sillä on myös merkittäviä vaikutuksia koko Lapin ja Suomen
tasolla. Yli kaksi vuotta kestävä rakentamisvaihe tuo alueelle noin 2700 rakentajaa, asentajaa ja asiantuntijaa. Tämä tuo merkittävän lisän kunnalliseen ja yksityiseen palveluntuotantoon. Valmis jalostamo
tarjoaa työtä suoraan 185 henkilölle. Välillisesti Biojalostamon myötä syntyy Itä-Lappiin yli 1100 pysyvää työpaikkaa eri aloille. Jalostus käyttää raaka-aineena pohjoissuomalaista harvennuspuuta ja haketta
2,8 miljoonaa kuutiota vuodessa. Paikalliset yritykset, metsänomistajat ja asukkaan hyötyvät kaikki
hankkeesta, joka antaa alueelle merkittävästi lisää ostovoimaa, pääoma- ja verotuloja.
Itä-Lapissa kehittyvät myös muut elinkeinot. Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy vahvasti, esim. Sallan
osalta rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna 22% ja PyhäLuosto alueella 16%. Matkailun työllisyysvaikutus on noin 500 htv ja rekisteröityjä yöpymisiä oli viime
vuonna lähes 300 000. Kaivosyhtiö Yara sai ympäristö- ja vesitalousluvan Soklin kaivokselle kesällä
2018. Soklin fosfaattikaivos toisi töitä suoraan ja välillisesti noin 2000 henkilölle. Kemijärvellä puunjalostusyritys Keitele Group kehittyy ja rakentaa pellettitehtaan. Kemijärvellä Keitele työllistää suoraan
noin 120 henkilöä. Tärkeäksi nähdään myös alueen perinteiset ja luonnosta saataviin voimavaroihin perustuvat elinkeinot, kuten maa- ja porotalous sekä luonnontuoteala.
Erityisenä haasteena on valmistautuminen maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tavoitteena on varmistaa riittävät ja toimivat sote-palvelut alueella. Kuntien painopisteenä tulee olemaan
elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Itä-Lapin kunnat yhdessä Lapin liiton ja järjestöjen kanssa ovat
perustaneet Hyvinvointityöryhmän. Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa tukemalla kuntia hyvinvointistrategian ja toimenpideohjelman laatimisessa, sekä
kannustaa kuntalaisia ja etenkin nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan oman elämäänsä liittyvissä asioissa.

3. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TOIMINTA
Itä-Lapin kuntayhtymä edistää ja vahvistaa alueensa toiminnan mahdollisuuksia ja elinkeinojen kehittämistä sekä lisää kuntien yhteistoimintaa.
Toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö.
Kuntayhtymän yhtymähallitus kokoontuu tarvittaessa käsittelemään perussopimuksen ja toimintasuunnitelman mukaisia asioita. Sen jäseninä ovat jäsenkuntien valitsemat johtavat luottamushenkilöt ja
kunnanjohtajat. Yhtymähallituksen jäsenten tehtävä on edistää yhtymähallituksen tekemien linjausten
ja yhteistoiminta-aloitteiden etenemistä kuntien päätöksenteossa. Asioiden valmistelussa ja käsittelyssä on tukena kuntayhtymän johtoryhmä, toimialatiimien, hyvinvointityöryhmän ja luottamushenkilöiden sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden osaaminen. Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat kehittämispäällikkö ja kuntajohtajat.
Toiminnassa hyödynnetään yhtymähallituksen ja jäsenkuntien osaamista ja verkostoja.
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valvovat ulkoisesti hallinnon ja talouden toimintaa. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi yhtymähallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista.
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Kuntayhtymä valmistelee vuonna 2019 Itä-Lapin elinvoima/toimenpide-ohjelman, joka pohjautuu kuntien strategioihin. Ohjelmaa hyödynnetään mm. edunvalvonnassa ja hankkeiden suunnittelussa.

4. EDUNVALVONTA
Kuntayhtymä toteuttaa tehokasta valtakunnallista ja alueellista edunvalvontaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan keinoja ovat osallistuminen työryhmien toimintaan, vierailujen ja tapaamisten järjestäminen ja muu yhteydenpito toimijoihin, erilaiset lausunnot ja kannanotot sekä mediavaikuttaminen. Lisäksi kuntayhtymä edistää sidosryhmiensä etuja sopivissa tilanteissa. Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö toteuttaa toimia yhtymähallituksen päätöksellä.
Edunvalvontatehtävät jaetaan kolmeen ryhmään:
4.1. Vaikuttaminen laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun


Valtakunnalliseen ja maakunnalliseen suunnitteluun ja kehittämiseen vaikuttaminen



Kuntien palveluiden ja vaikutusvallan turvaaminen maakunta- ja sote-uudistuksessa



Kuntien valmistautuminen biojalostamon tuloon



Itä-lapin saavutettavuus, tietoliikenne – ja liikenneyhteydet, väylästö



Venäjä-yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen

4.2. Alueen elinvoimaisuutta tukeva edunvalvonta


Kemijärven biojalostamohankkeen edunvalvonta



Suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen kansallisesta ja alueellisesta suunnittelusta ja päätöksentekosta vastaaviin tahoihin



Metsä-, kaivos-, matkailu-, luonnontuote-alojen edunvalvonta



Matkailukeskusten ja Sokli -hankkeiden edunvalvonta



Elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen



Työllisyyden hoidon edistäminen



Kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeämien edustajien osallistuminen työryhmien työskentelyyn



Aluemarkkinointi yhteistyössä House of Laplandin (HOL) kanssa



Vaikuttaminen normeihin niin, että verotuloista tai maksuista vähintään nykyisen suuruinen
(metsätalous) tai nykyistä suurempi (kaivostoiminta) osa ohjautuu tulevaisuudessa toiminnan
sijaintikuntaan
-

Kuntayhtymä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan valtion päätösvalmisteluihin, jotka koskevat
Itä-Lappia. Tehtävässä hyödynnetään kansanedustajia ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.
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Toisen asteen koulutuksen turvaaminen alueella
-

Toisen asteen koulutusyhteistyötä koulutuskuntayhtymän (REDU) kanssa pyritään tiivistämään. Koulutuksen järjestäminen tulee vastata alueen elinkeinoelämän tarpeita.



Lähialueyhteistyön turvaaminen ja kehittäminen



Yhteistyö yliopistojen kanssa
-



Yhteistyötä Lapin ja Helsingin yliopiston (Värriön tutkimusasema) ja ammattikorkeakoulun kanssa edistetään hankkeissa ja muissa mahdollisissa toimenpiteissä. Itä-Lappia koskeva tai sitä sivuava tutkimus tukee alueen kehittämistä. Tutkimustuloksilla pyritään
edistää alueen elinkeinoelämää (esim. tutkitusti maailman puhtaimman ilman hyödyntäminen matkailu- ja imagomarkkinoinnissa).

Muu elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen
-

Paikallisten raaka-aineiden käyttöä ja jalostusta edistetään hankkeilla ja aktiivisella tiedottamisella.



Yhteydenpito Euroopan Unioniin (Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto)



Akuutit edunvalvontatehtävät

4.3. Saavutettavuutta parantava edunvalvonta


Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen: 100 megan laajakaista kaikille
-

Huomioidaan mahdollisuudet edistää etätyöskentelyä matkailu- ja kuntakeskuksissa, vaikutus alueen väestökehitykseen ja esim. koulutus- ja hyvinvointipalveluiden saatavuuteen.



Rautatie- ja lentoasemien liityntäliikenteen edistäminen ja kehittäminen



Kemijärven henkilöjunaliikenteen kehittäminen ja yöjunavuoron säilyttäminen



Kantatie 82:n tieluokituksen nostaminen valtatieksi ja tien peruskorjaus



Muun tieverkon peruskorjaus ja siihen osoitetun rahoituksen saaminen alueelle



Tieverkoston peruskorjaus kattaa alempaan tieverkostoon tehtävät parannukset ja siltatyöt, jotka edistävät alueen elinkeinojen toimintaedellytyksiä.
Perämereltä Sallan raja-asemalle kulkevan reitin liittäminen TEN-T –ydinverkkoon



Salla-Kantalahti -ratayhteyden edistäminen



Elintarviketarkastuspisteen saaminen Sallan rajanylityspaikan yhteyteen



72 tunnin viisumivapauden edistäminen Itä-Lapin ja Venäjän lähialueiden välillä



Suurhankkeiden mukanaan tuoman perusinfran kehittäminen ja parantaminen

-

Vuona 2019 on tarkoitus lähteä Kuntamarkkinoille ja käydä samalla Eduskunnassa.
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5. ALUEELLINEN KEHITTÄMISTYÖ
Alueellista kehittämistä toteutetaan hanketoiminnalla sekä kuntien välisellä yhteistyöllä seudullisella ja
maakunnallisella tasolla.
Kuntayhtymällä on eri toimialatiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti: elinkeino-, sote-,
tekninen- ja sivistystiimi sekä hyvinvointityöryhmä.
Elinkeinotiimin tehtävänä on edistää Itä-Lapin alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää ja kehittää alueen elinkeinoelämää sekä ideoida ja saada aikaan koko aluetta palvelevia kehittämis-, investointi- ja yritysryhmähankkeita.
Hyvinvointityöryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen Itä-Lapissa yhdessä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointityöryhmään kuuluvat myös Lapin liiton
edustajat ja järjestöjen edustajat. Sote-, tekninen- ja sivistystiimi käsittelevät oman toimialansa yhteistyöhön liittyviä asioita.
Kuntayhtymä toteuttaa yhtymähallituksen linjauksia ja kuntien päätöksiä kehittämistoimien ja hankkeiden suunnittelijana, rahoituksen hakijana, hankkeiden hallinnoijana sekä hankeyhteistyökumppanina.

5.1. Kuntayhtymän hankkeet


Yhteisten hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ohjaaminen ja valvonta
-



Hanketyön jatkuvuuden turvaaminen ja hankeyhteistyö
-



Hankkeiden suunnittelu ja toteutus edellyttää kuntarajat ylittävää yhteistyötä, mikä
varmistaa paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta. Tulevaisuudessa tehdään yhä
enemmän laajoja alueellisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita.

Lapin liiton kehittämisohjelmiin osallistuminen
-



Kuntayhtymä kuuntelee jäsenkunnista ja toimijoilta saapuvia hankealoitteita ja osallistuu
niiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimii hankkeiden hallinnoijana tai partnerina.
Hallinnoijana voi toimia myös yksittäinen kunta. Elinkeinotiimissä käsitellään ja suunnitellaan hankeideoita ja hankkeita. Lisäksi elinkeinotiimissä käsitellään hankkeiden valmistelurahoituksen ja omarahoitusosuuksien jakosuhteet sekä perustelut ja niistä tehdään
esitys yhtymähallitukselle.

Lapin liiton kehittämisohjelmiin osallistutaan, silloin kun niiden avulla edistetään jäsenkuntien ja koko seutukunnan etua. Usein osallistuminen tuo mukanaan synergiaetuja sekä säästöjä resurssien käytössä.

Hanketoiminta
-

Taulukossa kuvataan käynnissä ja suunnitteilla olevia sekä muita hankkeita, joilla on kosketuspintaa Itä-Lapin kuntiin. Tarkasteltavina ovat olleet taustaorganisaatio, hankeaika ja
tärkeimmät tavoitteet. Lisäksi on ilmoitettu hankkeen kokonaiskustannukset ja tiedossa
oleva jäsenkuntien kuntaosuus.
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HANKE

TAUSTAORGANISAATIO

KESTO

TAVOITTEET

RAHOITTAJA/ KUSTANNUS

KUNTAOSUUDET

Forest In
Palvelutarve ja
resurssit Itä-Lapin
metsätalousinvestoinneissa

Itä-Lapin kuntayhtymä

1/20185/2020

EAKR
Lapin liitto
328 378 €

98513€

Itä-Lapin kulttuurimatkailu
hanke

Itä-Lapin kuntayhtymä

1/20182/2019

Tukea alueen pk-yritysten osallistumista Boreal Bioref Oy:n
valmisteleman biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle.
Jälleenrakennusajan historian
tallentaminen ja sotahistorian
kohteiden tuotteistaminen
matkailu/palvelutuotteiksi

-

VÄRI-Värriön tutkimusaseman
huippututkimus
hyödyntämään ItäLapin elinkeinoelämää

Itä-Lapin kuntayhtymä ja Helsingin
yliopisto Värriön
tutkimusasema

8/20187/2020

Leader
80000 €
(Leader 90%
+ 10% yksityinen)
EAKR
Lapin liitto
297029 €

Osta paikallista Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke

Itä-Lapin kuntayhtymä ja yrittäjäyhdistykset

10/201811/2019

Leader
80000 €
(Leader 90%
+ 10% yksityinen)

-

Itä-Lapin kesämatkailu-hanke

Sallan kunta

1/201712/2019

Lapin ELYkeskus
208600 €

20110 €

VähäC Vähähiilisyyden
edistäminen ItäLapissa

Itä-Lapin kuntayhtymä (hallinnoija)
Lapin AMK

2/20191/2021

EAKR
Lapin liitto
228352 €

37932 €

ILPOMalminetsinnän
aluetaloudelliset
vaikutukset ja
niiden hyödyntäminen Itä-Lapin
elinkeinoelämässä

Itä-Lapin kuntayhtymä (hallinnoija),
Lapin yliopisto, GTK

2/20191/2021

EAKR
Lapin liitto
270019 €

27468€

KÄYNNISSÄ
OLEVAT

Hankkeen tavoitteena on lisätä
Värriön tutkimusaseman ja
paikallisen elinkeinoelämän
yhteistyötä sekä saada
tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten
hyödynnettäviksi.
Hankeen tavoitteena on ItäLapin yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien yhteistyön tiivistäminen
paikallisen ostovoiman kehittämiseksi ja paikallisten ostojen
lisäämiseksi.
Selvitetään kansainvälisesti
vetovoimaisimmat kesämatkailutuotteet ja etsitään niille
uudet kohdemarkkinat

33801€

HAKEMUKSET
JÄTETTY
Hankkeessa valmistellaan ItäLapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, jonka tavoitteena on
lisätä paikallisten, uusiutuvien
energialähteiden sekä materiaalien käyttöä.
Hankkeen tavoitteena on selvittää niitä aluetaloudellisia vaikutuksia (hyödyt/haitat), joita
malminetsintävaiheen työt
tuottavat alueellisesti. Hanke
tuottaa yrityksille ja yhteisöille
informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien
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yritysalojen ja palveluiden tarpeesta alueella. Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja
se, että voidaan tunnistaa uusia
elinkeinomahdollisuuksia esim.
malminetsinnän piirissä.
SUUNNITTEILLA
OLEVAT
EU Kolarctic ENI
Matkailun arktinen
lähialueverkosto
Arctic (CBC) Tourism Network

Itä-Lapin kuntayhtymä, Inari, Sodankylä? Kantalahti,
Kuolan kaupunki/Venäjä, Murmansk?
Vardo/Norja

20192022

20192021

Moottorikelkkahanke

Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin liitto,
Lapin sosiaali- ja
terveysturvajärjestö
Itä - Lapin kuntayhtymä

Luonnontuotealanjatkohanke
Elokuva-lokaatiot
hanke

Itä - Lapin kuntayhtymä
Itä - Lapin kuntayhtymä

Itä-Lapin kuntien
hyvinvointihanke

-Arktisen matkailualueen tunnettuuden lisääminen
-Kesämatkailun edistäminen
vetovoimatekijöinään luonto,
kansallispuistot, paikalliskulttuuri
-Olemassa olevien palvelujen
jalostaminen valituille markkina-alueille sopiviksi sekä yrittäjien osaamisen tason nostaminen
-Eri toimijoiden, etenkin yritysten, välisen verkoston luominen
-Markkinointi
-Viisumivapauden edistäminen
-Investoinnit
Saada alueelle osallisuuskoordinaattori, tehdä alueellinen
hyvinvointikysely ja suunnitelma. Nuorten miesten
syrjäytymisen ehkäisy
Tavoitteena on kunnostaa ja
parantaa Itä-Lapin kelkkareitistöä matkailuelinkeinotoiminnan
tukemiseksi ja palvelurakenteen
kehittämiseksi.
Tarpeet käydään yrittäjäkentän
kanssa lävitse.
Houkutella alueelle elokuva ja
filmituotantoja.

Kolarctic ENI
-ohjelma

?

2 M€?

ESR, Lapin
liitto

?

Leader
Leader
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5.2. Yhteistyö kunnallisissa palveluissa


Kuntien palveluiden ja vaikutusvallan optimointi maakunta- ja sote-uudistuksissa
-



Kuntayhtymän edustaja osallistuu erilaiseen työryhmätyöskentelyyn tarvittaessa. Vuosina
2019 – 2020 toimivia työryhmiä ovat:
-



Maakuntahallinnon uudistus tuo mukanaan muutoksia kuntien tehtäväkenttään. Palvelujen toteuttaminen muutoksen jälkeen haastaa kunnat miettimään uusia ratkaisuja ja
toimintamalleja. Näitä toimenpiteitä kuntien tulee suunnitella yhteistuumin ja hyödyntää niissä jo toimivia ja hyviksi havaittuja malleja.

Elinkeinojen edunvalvojien verkosto, Dina Solatie
Avoin hallinto virkamiesverkko, Dina Solatie
Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä ja Lapin saavutettavuuden kattohanke/ohry, Atte
Rantanen, varalla Erkki Parkkinen
Helsingin yliopiston Itä-Lapin yhteistyöryhmä, Dina Solatie
Yritys Suomi verkosto, Dina Solatie
Lapin Elämystuotanto Oy hallitus, Erkki Parkkinen
Lapin Elämystuotanto Oy yhtiökokous, Antti Mulari
Maakuntauudistuksen Kiinteistöt ja toimitilat työryhmä, Markku Kankaanranta, Olli Aatsinki varalla

Kuntien välinen yhteistyö toimialatiimeissä
-

Toimialatiimit kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Työskentely lisää
tiedonkulkua ja mielipiteiden sekä kokemusten vaihtoa. Tiimit suunnittelevat yhteisiä
toimenpiteitä. Alakohtaisissa tiimeissä on jäseninä kunkin alan asiantuntijoita.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Itä-Lapin kuntien sijainti Venäjän naapurissa luo edellytykset tehdä kansainvälistä yhteistyötä eri aloilla.
Osalla kunnista on ystävyyskuntia Murmanskin alueella, Norjassa ja Ruotsissa. Kemijärven ystävyyskunnat ovat Kantalahti Murmanskin alueella, Vadsö ja Vardö Norjassa sekä Sobetsu Japanissa. Salla – Kovdor Murmanskin alueella, Arjeplog Ruotsissa ja Båtsfjord Norjassa. Savukoski - Jona Murmanskin alueella ja Övertorneå Ruotsissa.
ENI-ohjelmakausi toteutetaan ajalla 2014–2020. Kuntayhtymä hakee yhteen hankkeeseen rahoitusta
ENI-ohjelmasta.
Itä-Lapin kuntayhtymällä on yhteistyösopimukset Kiinassa Anhuin maakunnassa sijaitsevan Suixin alueen kanssa. Lisäksi samalla alueella sijaitsevan Huangshan piirin kanssa on sopimus elinkeinoyhteistyöstä. Anhuin maakunnassa sijaitsevan Huainan kaupungin kanssa on lisäksi erikseen ystävyyssopimus.
Molemmilta alueilta on tehty tutustumismatkoja, joiden aikana on perehdytty alueiden matkailuun,
elinkeinoihin ja kulttuuriin.
Kevät/kesällä 2019 järjestetään Kuolan kaupungissa lähialueyhteistyöpäivät. Kuolan kaupungin kanssa
on tarkoitus allekirjoittaa matkailun yhteistyöaiesopimus. Vuonna 2019 on suunnitteilla kaksi matkaa
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Venäjälle ja yksi Kiinaan. Kiinan matkan tavoitteena on edistää Kemijärven biojalostamohanketta ja tiivistää yhteistyötä mm. matkailun suhteen.
7. SISÄISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Itä-Lapin kuntayhtymä valmistautuu uuteen rahoituskauteen ja kehittää hankevalmistelutyöt, kuntayhtymään palkataan hankkeiden valmistelija/valmistelijat osa-aikaiseksi yht. 10htkk.
8. VIESTINTÄ
Viestinnän keskeisenä tavoitteena ja tehtävänä on tiedottaa kuntayhtymän toiminnasta ja tuloksista
niin sisäisesti kuin ulkoisesti sekä tuoda esiin alueen edunvalvontaa. Pääasiallisia viestinnän kanavia
ovat sähköposti, puhelin, oma internet-sivu, sähköinen uutiskirje, paikallis- ja maakuntalehdet sekä Lapin radio.
Kuntayhtymä tekee tarvittaessa tiedotteen jälkikäteen edunvalvontamatkojen keskeisestä sisällöstä.
Sisäiseen viestintään kuuluvat kunnanjohtajat, yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän henkilöstö.
Ulkoisen viestinnän kohteina ovat kunnat, maa- ja seutukunnan poliittiset päättäjät, kuntalaiset, rahoittajat sekä laajemmin koko maakunta ja valtakunnan päättäjät. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään
myös HOL:ia välineenä viestiä Itä-Lapista positiivisia uutisia maailmalle.
Vastuuhenkilöinä ovat kuntayhtymän kehittämispäällikkö sekä johdon assistentti. Hankkeissa viestinnästä vastaa projektipäällikkö.
Vuonna 2019 uusitaan kuntayhtymän viestinnällinen ilme.

9. HENKILÖSTÖ
Kuntayhtymän palveluksessa vakituisissa virka- ja työsuhteissa ovat kehittämispäällikkö ja johdon assistentti. Lisäksi hankkeissa on palkattuna tarvittava määrä henkilöstöä. Hankehenkilöstön määrä vaihtelee vuosittain. Vuosina 2011 - 2018 henkilöstömäärä on vaihdellut 2 - 10 henkilöön.
Henkilöstön osaamista kehitetään. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin ja seminaareihin.
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10. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

TALOUSARVIOESITYS 2019

SUUNNITELMA SUUNNITELMA
2020
2021

HALLINTO
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

305230
305230
0

290000
290000
0

300000
300000
0

454840
454840

610000
610000

700000
700000

760070
760070

900000
900000

1000000
1000000

0

0

0

KEHITTÄMISTOIMINTA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
YHTEENSÄ
Toimintatuotot
Toimintakulut

TOIMINTAKATE
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021
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LIITE 1
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN VUOSIKELLO 2019
Loka-Joulukuu
- budjetti jäsenkuntiin 15.10. mennessä
- talousarvion ja toiminnan esittely valtuustoissa
(kp)
- kokoukset: johtoryhmä (2), yhtymähallitus (2)
- toimialatiimien kokoukset
- seutuseminaari
- tarkastuslautakunta 11/2019
- edunvalvonta
- edunvalvontamatkat
- hankevalmistelut

Tammi-Maaliskuu
- tilinpäätöksen valmistelu, toimintakertomus (toimisto)
- kokoukset: johtoryhmä (1), yhtymähallitus (2)
- toimialatiimien kokoukset
- edunvalvontamatkan suunnittelu
- uuden viestinnällisen ilmeen suunnittelu
- edunvalvonta
- hankevalmistelut

Heinä-Syyskuu
- budjetin ja toimintasuunnitelman
valmistelu (8-9/2019)
- kokoukset: johtoryhmä (1), yhtymähallitus (1)
- toimialatiimien kokoukset
- edunvalvonta
- Kuntamarkkinat 11.-12.9.
- hankevalmistelut
- kesälomat

Huhti-Kesäkuu
- edunvalvontamatkojen valmistelu ja toteutus
Suomeen ja ulkomaille
- vierailujen suunnittelu
- kokoukset: johtoryhmä (2) ja yhtymähallitus (2)
- toimialatiimien kokoukset
- tarkastuslautakunta 4-5/2019
- edunvalvonta
- lähialueyhteistyöseminaari Kuolan kaupungissa
- ENI hankkeen aloitus?
- hankevalmistelut
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LIITE 4, YHTYMÄHALLITUS
24.10.2018, § 76

TALOUSARVIOESITYS 2019
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
TA
V. 2018
TOIMINTATUOTOT
3001 Jäsenkuntien maksuosuudet
3002 Muut myyntituotot

Muutos
%:na

254900
50330

47760
3830

253640

305230

51590

20,3 %

108540
6000
0
-23400
18200
3100
1200
1750
1100
500
100
117090

136200
6000
5000
-28000
24200
3400
1600
2200
1400
700
150
152850

27660
0
5000
-4600
6000
300
400
450
300
200
50
35760

30,5 %

PALVELUJEN OSTOT
Tilintarkastuspalvelut
Palkanlaskentapalvelut
Hallinto- ja tukipalvelut
Pankkipalvelut
Painatukset
Postipalvelut
Telepalvelumaksut
ITC-palvelut
Vakuutukset
Ilmoitukset
Asiantuntijapalvelut
Koneiden ja laitteiden kunnossapito
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
Matkustus- ja kuljetuspalvelut
Neuvottelupalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Koulutus- ja kulttuuripalvelut
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ

7000
1600
14000
1100
500
300
3200
7000
2000
600
5000
800
12300
15600
2300
2000
1000
76300

6400
1600
14000
1100
500
300
3200
7980
2000
600
17000
800
18200
21600
1700
2000
1000
99980

-600
0
0
0
0
0
0
980
0
0
12000
0
5900
6000
-600
0
0
23680

31,0 %

AINEET JA TARVIKKEET
Toimisto- ja koulutarvikkeet
Elintarvikkeet
Kirjallisuus
Sanoma-, ammatti- ja aikakausilehdet
Kalusto
Huomionosoitukset
Virkistystoiminta
Edustus
Muu materiaali
Sisäiset ostot
AINEET JA TARVIKKEET YHTEENSÄ

2200
1100
200
400
500
800
2000
2200
200
1000
10600

2200
900
200
800
1000
800
2000
2000
200
900
11000

0
-200
0
400
500
0
0
-200
0
-100
400

3,8 %

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
4000 Kuukausipalkat
4010 Kokouspalkkiot ja vuosipalkkio
4015 Muut palkkiot
4080 Sisäiset palkat projekteille
4100 Kuel-maksut
4105 Kuel eläkemenoperusteiset
4106 Kuel-varhemaksut
4150 Sotu-maksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturmavakuutusmaksut
4180 Ryhmähenkivakuutus
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

4500
4520
4525
4530
4640
4652
4653
4654
4655
4660

Muutos
ed. vuoteen

207140
46500

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

4340
4341
4342
4345
4350
4360
4365
4366
4370
4375
4390
4400
4410
4420
4425
4430
4440

TA
V. 2019

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE
4740 Avustukset yhteisöille
4755 Rahoitusosuudet projekteille
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE YHTEENSÄ

35500
5000
40500

30500
0
30500

-5000
-5000
-10000

-24,7 %

4800 Toimistovuokrat
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat
4860 Tilavuokrat
4940 Muut kulut
4955 Jäsenmksut
MUUT KULUT YHTEENSÄ

5000
3100
1100
200
0
9400

5800
3300
1100
200
500
10900

800
200
0
0
500
1500

16,0 %

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

253890

305230

51340

20,2 %

TOIMINTAKATE

-250

0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Maksuliikennetilien korot
Muut rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

-200
300
150
250

-200,00
100,00
100,00
0

0

0

6000
6240
6380

VUOSIKATE
Maksuosuus v. 2019
(verotiedot 2016 lopullinen)
Kemijärvi
Salla
Savukoski
Pelkosenniemi
Posio
Maksuosuus v. 2018
(verotiedot 2015 ennakko)
Kemijärvi
Salla
Savukoski
Pelkosenniemi
Posio

%-osuus

%-osuus

48,1
20,3
7,4
6,1
18,1
100

48
20,8
7,7
5,6
17,8
100

Summa
Muutos ed. vuoteen
122606,90
23120,21
51744,70
8712,41
18862,60
2813,67
15548,90
3939,83
46136,90
9173,88
254900,00
47760,00
Summa

99487
43032
16049
11609
36963
207140

LIITE 5, YHTYMÄHALLITUS
24.10.2018, § 76

KOKONAISTALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
1.1.-31.12.2019

KULTTUURIMATKAILU
1.1.-28.2.2019

FOREST IN
1.1.-31.12.2019

OSTA PAIKALLISTA
1.1.-30.11.2019

VÄRI
1.1.-31.12.2019

ILPO
1.3.-31.12.2019

VÄHÄ C
1.2.-31.12.2019

BUDJETTI
YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT
Jäsenkuntien maksuosuudet
Muut myyntituotot
Muut
EU-tuki kehittämisprojekteihin
Valtion avustukset
Yksityinen rahoitus
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

254 900,00
34 000,00
16 330,00
305 230,00

2 322,00
4 876,00
4 412,00
1 290,00
12 900,00

50 148,00
58 506,00
58 506,00
167 160,00

10 163,00
20 326,00
20 326,00
12 705,00
63 520,00

7 932,00
12 156,00
24 395,00
24 395,00
822,00
69 700,00

13 580,00
20 370,00
20 370,00
54 320,00

21 810,00
32 715,00
32 715,00
87 240,00

348 370,00
34 000,00
40 971,00
161 188,00
160 724,00
14 817,00
760 070,00

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

152 850,00

7 560,00

123 820,00

34 520,00

33 800,00

37 560,00

44 020,00

434 130,00

Palvelujen ostot

99 980,00

4 450,00

31 940,00

24 870,00

31 800,00

12 260,00

38 900,00

244 200,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

11 000,00

190,00

3 500,00

530,00

800,00

1 000,00

1 120,00

18 140,00

Avustukset yhteisöille

30 500,00

-

-

-

Muut toimintakulut

10 900,00

700,00

7 900,00

3 600,00

3 300,00

3 500,00

3 200,00

33 100,00

305 230,00

12 900,00

167 160,00

63 520,00

69 700,00

54 320,00

87 240,00

760 070,00

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
Rahoitustuotot

0

VUOSIKATE

0

-

HALLINTO= kuntayhtymän yleishallinto, hallitus, tarkastuslautakunta, toimistopalvelut, edunvalvonta ja työryhmät
Kulttuurimatkailu = Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke, rahoituslähde Lapin ELY-keskus/Leader
Forest In = Valmisteluhanke, jolla varaudutaan suurhankkeen (biojalostamo) tuloon, rahoituslähde Lapin liitto/EAKR-rahoitus
Osta Paikallista= Osta paikallista, Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke, rahoituslähteet, Lapin ELY-keskus, PLL ja Koillismaan Leader
VÄRI= Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinekinoelämää, rahoituslähde Lapin liitto/EAKR
ILPO= Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä
VÄHÄ C= Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

-

-

30 500,00

