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4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Hankkeen päämääränä on heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden
yhteistyön vahvistamisen avulla. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja
uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen
kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella.
Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään alueen yhteistä osallisuuskoordinaattori-toimintamallia, jossa koordinaattori toimii
verkostojen rakentajana, yhteistyön sparraajana ja käytännön toimenpiteiden edistäjinä kunnissa. Hankkeessa
tehostetaan hyvinvointityön resurssien käyttöä, vahvistamalla olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamista ja
käyttöönottoa eri toimijoiden (kunnan eri toimialat, kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja muut yhteistyötahot) välillä.
Hankkeessa myös pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla
tavoitellaan asukkaiden osallisuuden vahvistumista ja syrjäytymisen ehkäisyä (erityisesti harvaanasutulla ja pitkien
välimatkojen alueella). Asukkaiden hyvinvointia edistävää työtä tehdään näkyväksi ja tunnetummaksi viestinnän avulla.
Tällä tavoitellaan toimintakulttuurillista muutosta, jossa asukkaiden hyvinvointi tunnistetaan yhdeksi keskeiseksi
tulevaisuuden kunnan tehtäväksi.
Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet, sekä
toimintakyky vahvistuvat. Hankkeessa luotua seutukunnallista hyvinvointityön rakennetta voidaan hyödyntää myös
muilla alueilla. Hankkeen tuloksena hyvät käytänteet leviävät kuntien ja eri toimijoiden välillä ja uusia käytänteitä on
syntynyt heikoimmassa asemassa olevien eri-ikäisten väestöryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi ja ongelmien ennalta
ehkäisemiseksi. Hankkeen tuloksena hyvinvointia edistävä työ on näkyvämpää ja tunnetumpaa Itä-Lapin alueella.
4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä
High five - More wellbeing through co-operation in Eastern Lapland
4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä
The aim of the project is to improve the wellbeing of the most vulnerable citizens in Eastern Lapland, with the
cooperation of different sector actors. Objectives are to exploit existing good practices and develop new practices that
improve the wellbeing of citizens, construction of structures to health promotion in the region and making health
promotion work more visible and well known in the area.
The project aims at developing and piloting ”a participation coordination model”. There will be a participationcoordinator working in the project and his tasks are to build networks, to promote cooperation and to help with the
concreate operations in the municipalities. The project aims at making better use of the resources that are used in
health promotion by increasing the distribution of good practices between actors (municipalities, third- and private
sector actors). The operation models and practices that are piloted in the project aims at strengthen the participation of
citizens and to prevent social exclusion (in especially rare populated area, where the travelling distances are long).
The health promotion is made more visible and known with improved communication. This aims at cultural change
where the wellbeing of citizens is recognised to be one of the main tasks in municipalities in the future.
As a result of the project the participation and well-being of the most vulnerable citizens is improved. There are
regional structures in the health promotion -work in Eastern Lapland, that can be exploited also in other regions. As a
results the good practices spreads between the municipalities and between the different sector actors and new
practices are developed and piloted. The health promotion is also more visible and well-known in Eastern Lapland.

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
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5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?
Itä-Lapin kuntien: Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken yhteisenä haasteena on
väestörakenteen muutos: väestön vähentyminen, väestön ikääntyminen, lapsiperheiden väheneminen ja nuorten
poismuutto. Haasteita aiheuttavat myös muun muassa korkea sairastavuus, sosiaaliset ongelmat, työttömyys ja
työvoiman, sekä työpaikkojen kohtaamattomuus. Alueen työttömyysprosentit vaihtelevat vuoden 2018 tilastojen
mukaan Kemijärven 13 prosentista Pelkosenniemen 16,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttöminä oli alueella vuoden 2018
tilastojen mukaan 233 henkilöä (Työ- ja elinkeinoministeriö) Nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta huolestuttavaa on
syrjäytyminen. Eri-ikäisten parissa on yksinäisyyttä ja alueella on tarvetta vertaistuelle. Pitkät välimatkat tuovat
osaltaan haasteita. Työikäisten inhimillinen huono-osaisuus (Indikaattorit: koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret,
nuorisotyöttömät, pitkäaikaistyöttömät, pitkäaikaisesti toimeentuloa saaneet 18-24 vuotiaat sekä 25-64 vuotiaat,
lähteenä Sokra-hanke/Reija Paananen 2017, tilastotiedot keskiarvoja vuosilta 2011-2015) on erityisesti Itä-Lapin
kunnista Kemijärven, Posion ja Sallan osalta huolestuttava. Myös toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrät
ovat Itä-Lapissa Lapin keskiarvoa korkeammat (Lähde THL/Sotkanet). THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan Lapissa on
kulunut eniten rahaa sote-palveluihin. Koko maan kunnista kalleimmat sosiaali- ja terveysmenot olivat
Pelkosenniemellä, jonka tarvevakioidut menot olivat 53 prosenttia enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Toisaalta
Itä-Lapin alueen vahvuudeksi on nähty yhteisöllisyys, vapaaehtoistyön laajuus, sekä vahva kolmas sektori. Järjestöjen
määrä vaihtelee kuntien välillä (Pelkosenniemen 45 yhdistyksestä Kemijärven 227 yhdistykseen, yhteensä Itä-Lapin
alueella 585 on rekisteröityä yhdistystä) ja samoin myös kuntien ja järjestöjen yhteistyön muodot ja laajuus.
Itä-Lappia koskevia uhkia ovat muun muassa palveluiden väheneminen ja keskittyminen, terveydenhuoltopalvelujen
siirtyminen muualle, alueiden eriarvoistuminen, kuntatalouden heikkeneminen, hyvinvointityön lyhytjänteisyys,
taloudellinen huoltosuhde, lapsiperheiden huono-osaisuus, koulutuksen ulkopuolelle jääminen, syrjäytyminen (nuoret,
työttömät) ja osaajien saatavuus. Mahdollisuuksia löytyy digitalisaatiosta, seutukunnallisesta yhteistyöstä ja
mahdollistavasta toimintakulttuurista. Myös kuntien välinen yhteistyö koulutus- ja sivistyspalveluissa,
harrastusmahdollisuudet, kuntalaisten osallistaminen, yhteisen tahtotilan löytäminen, innovatiivisuus, muutoksissa
mukana pysyminen, hyvinvoivat kuntalaiset ja kolmas sektori nähdään alueen vahvuuksina. (Itä-Lapin hyvinvoinnin
SWOT-analyysi/Itä-Lapin hyvinvointityöryhmä 25.1.2018) Palvelujen saavutettavuus on alueen ja erityisesti sivukylien
asukkaiden näkökulmasta haaste, johon tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Etäisyydet esimerkiksi nuorisopalveluihin,
mielenterveyspalveluihin, sekä myös erilaisiin harrastustoimintoihin ovat monien asukkaiden osalta pitkät. Alueella
tarvitaan matalan kynnyksen toimintoja ja kohtaamispaikkoja, jotka edistävät erityisesti työelämän ulkopuolella olevien
osallistumista ja aktivoitumista sekä vahvistavat myös yhteisöllisyyttä.
Sote- ja maakuntauudistus muuttavat toteutuessaan kuntien roolia yhteiskunnassamme. Toteutuvatpa uudistukset tai
eivät, kunnissa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja palvelujen ja toimintojen järjestämiseksi, sekä asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi. Muutostahti yhteiskunnassamme kiihtyy ja resurssit niukkenevat. Entistä tärkeämmäksi noussee
jatkossa eri sektorien (julkinen-, kolmas- ja yksityinen) toimijoiden välinen yhteistyö, joka mahdollistaa
resurssitehokkaan toiminnan ja erilaisten osaamisten yhdistämisen kautta syntyvät uudet ideat ja toimintatavat.
Kuntien välisellä yhteistyöllä mahdollistetaan kehittämistoiminnan tehokkuus: asioita ei tarvitse keksiä jokaisessa
kunnassa erikseen. Hyvinvointia edistävän työn resurssit ovat Itä-Lapissa vähäiset; kaikissa kunnissa ei ole
esimerkiksi nimettyä vastuuhenkilöä hyvinvoinnin edistämisessä ja työtä tehdään niin sanotusti oman työn ohella.
Hankkeella haetaan uudenlaisia ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen valmistelusta on vastannut Itä-Lapin kuntayhtymä ja hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä mukana
olevien kuntien (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski) sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
kanssa. Hanketta on valmisteltu Itä-Lapin hyvinvointityöryhmässä ja kuntien sekä kuntien välisen yhteistyön tilannetta
ja tarpeita on kartoitettu kunnille tehdyissä haastatteluissa. Haastatteluissa oli mukana myös Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry. Samalla on kartoitettu myös olemassa olevia hyviä käytänteitä ja tarpeita yhteistyöhankkeelle.
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Hankkeen valmistelussa on myös huomioitu Lapin maakuntavalmistelun kehittämistyö ja hankkeella on
yhteistyösuunnitelmia maakunnallisen valmistelun kanssa (kts. toimintamallien pilotoinnit tavoite 3.).
Alkukartoituksessa nousi esille mm. hyvinvointityön koordinaation ja osallisuuskoordinaattorin tarve, tiedon ja hyvien
käytäntöjen jakaminen kuntien välillä (haasteet kunnissa monin osin samanlaisia), seutukunnallisen hyvinvointityön
rakenteen kehittäminen (eri sektorien toimijat, kokemusasiantuntijat), tarve järjestöyhteistyön vahvistamiselle ja
rakenteen kehittäminen kunta-järjestö -yhteistyöhön, asennemuutoksen merkitys hyvinvoinnin edistämistyössä, sekä
hyvinvointityötä koskevan tietoisuuden lisääminen asukkaiden ja luottamushenkilöiden parissa.
Nuorten osalta haasteiksi tunnistettiin mm. osallisuus, syrjäytyminen ja kiusaaminen. Lapsille ja nuorille on monissa
kunnissa vähän harrastustoimintaa ja pitkien välimatkojen vuoksi ongelmana ovat kyyditykset. Työikäisten osalta
haastavat mm. työttömyys, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä korkea sairastavuus. Ikäihmisten osalta haasteena
on mm. kotona pärjääminen ja yksinäisyys.
Itä-Lapin osalta asukkaita ja julkisen sektorin henkilöstöä puhututtivat Lapin maakuntauudistuksen toteuttamalla UUSILAPPI kuntakierroksella mm. lähipalvelujen säilyminen ja palvelujen keskittäminen, kuntalaisten äänen huomioiminen
päätöksenteossa, toimiva julkinen liikenne osallisuuden mahdollistajana sekä asukkaat mukana palvelujen
kehittämisessä (https://lapinmaakunta.fi/wp-content/uploads/sites/3/ita-lappi-uusi-lappi-kuntakierroksenkeskustelunaiheet.pdf).
Hankkeella haetaan ratkaisua seuraavaan ongelmaan/tarpeeseen:
Itä-Lapin alueen hyvinvointityö on lyhytnäköistä, vähäisesti resursoitua ja siltä puuttuu systemaattisuus sekä
yhteistyörakenteet. Alueella on tarvetta löytää ratkaisuja erityisesti heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten
hyvinvoinnin edistämiseen, kuntien-, kolmannen- ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyön avulla. Asukkaiden
osallisuuden tulee olla hyvinvointityön lähtökohta.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen edellyttää rakenteiden luomista kuntien ja eri sektorien (julkinen-, kolmas- ja
yksityinen) toimijoiden väliselle yhteistyölle, sekä uudenlaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistävien toimintatapojen
kehittämistä ja käyttöönottoa. Hyvinvointityön näkyväksi tekeminen mahdollistaa toimintakulttuurin uudistamisen
asukkaiden hyvinvointia korostavaan suuntaan. Tämä puolestaan edesauttaa entistä vahvempaa resursointia ennalta
ehkäisevään ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Hankkeella tavoitellaan alueen resurssien entistä parempaa
kohdentumista heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Aiempien hankkeiden tulosten hyödyntäminen:
Hankkeessa hyödynnetään Itä-Lapin kunnissa ja alueen ulkopuolella toteutettujen hankkeiden kokemuksia sekä
verkostoidutaan käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Aikaisemmin kehitettyjen toimintamallien hyödyntämisessä
olennaista on niiden muokkaaminen paikallisiin konteksteihin sopiviksi. Kuntien, järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten
yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisessä on kehitetty mm. Lapin liiton Arjen turvaa -hankkeissa (Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto, 2009-2011, 2012-2014 ja 2016-2018), joissa myös Itä-Lapin kunnat ovat olleet
mukana. Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestötieto järjestykseen (STEA, 2016-2018) hankkeessa on
puolestaan kehitetty lappilaista järjestökenttää koskevaa tiedontuotantoa vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden
toimijoiden tiedontarpeisiin. Hankkeella on edistetty järjestöjen tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Hankkeen kautta on
toteutettu mm. hyvinvointikyselyjä Lapin kunnissa (mm. Sallan kyselyt).
Nuorten osalta kehittämistyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi Lapin AMK:n toteuttamien Nuorten
työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (ESR: S20203, 2015-2018) ja Luontoa elämään (ESR,
2015-2017) – ja Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa (ESR: S20851, 2017-2018) -hankkeiden tuloksia,
erityisesti nuorten aktivoimisen, osallisuuden vahvistamisen, kuntoutuksen ja vertaistuen sekä nuorten
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kohtaamispaikan kehittämisen parissa. Pohjois-Pohjanmaan liikunnan toteuttamasta nuorten kokemusliikuntaa
kehittävästä, käynnissä olevasta NOVA2 (ESR, 2018-2021) -hankkeesta voidaan myös löytää hyödynnettävissä olevia
malleja Itä-Lapin kuntien nuorisotoimen ja järjestöjen yhteistyöhön. Posion kunnassa toteutetusta Palveluita ja
pienyrittäjyyttä kylille (2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) -hankkeesta saatuja tuloksia
voidaan puolestaan hyödyntää kylien toimintojen/palvelujen kehittämisessä ja asukkaiden aktivoimisessa.
Kokemusasiantuntijuuden kehittämisessä puolestaan voidaan hyödyntää mm. Balanssi ry:n toteuttaman KokemusKohottaa (ESR: S20861, 2017-2018) hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla (STEA, 2018-2020) hankkeiden kehittämistyöstä. Lapin
yliopiston Tulevaisuuden ratkaisuja Lapille (ESR: S21538 1.2.2019-31.10.2019) -hankkeesta puolestaan voidaan
hyödyntää uudenlaisia ratkaisuja osallisuutta vahvistaviin toimintatapoihin ja asiakas- sekä asukaslähtöisiin
palveluihin.
5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Lapin maakuntaohjelman mukaan hyvinvointi on kaikkien asia ja kaikki kantavat siitä vastuuta. Maakuntaohjelmassa
korostetaan eri sektoreiden toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä lappilaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja
syrjäytymisen ehkäisyssä. Maakuntaohjelman mukaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä vahvistetaan viihtyisiä ja
toimivia asuin- ja elinympäristöjä, tuotetaan arjen palveluita sekä lisätään yhteisöllisyyttä ja kansalaisten osallisuutta.
Lapin hyvinvointityössä korostuu ennalta ehkäisevän toiminnan merkitys, sekä digitalisaation mahdollisuudet tasaarvoisten palvelujen tuottamisessa koko maakunnassa, eri-ikäryhmien parissa.
Tämän hankkeen päämääränä on heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin edistäminen eri
toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla.
Hankkeen tavoitteet ovat:
1.Olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen itälappilaisten
hyvinvoinnin edistämiseksi
•Eri alueilla kehitetyt hyvät käytänteet on tunnistettu, koottu ja niitä jatkojalostetaan yhdessä paikallisiin tarpeisiin
sopiviksi.
•Hyvät käytänteet leviävät Itä-Lapin kuntien välillä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Erityisesti on panostettu
hyvien käytänteiden käyttöönottoon, joka tunnistetaan usein haasteellisimmaksi vaiheeksi.
•On kehitetty ja pilotoitu uusia toimintamalleja eri-ikäisten asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, kuten osallisuus- ja
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hyväksi todetut käytänteet ovat juurtuneet
paikalliseen hyvinvointityöhön.
•Alueella on yhteisiä toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä hyvinvointityössä.
2.Seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin
•Itä-Lapin alueella on pysyvät, verkostomaiset yhteistyörakenteet hyvinvointityön parissa. Verkostot toimivat aktiivisesti
ja niiden toiminta muotoutuu paikallisten ja alueellisten tarpeiden mukaisesti.
•Hyvinvointityö on laaja-alaista ja yhteistyössä on mukana eri alojen (kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvinvoinnin
edistäminen, kulttuuri, liikunta) toimijoita, julkiselta, kolmannelta ja yksityiseltä sektorilta.
•Asukkaiden osallisuus on hyvinvointityön lähtökohta. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti oman hyvinvointinsa
edistämiseen ja heillä on uudenlaisia rooleja hyvinvointityössä (kuten erilaiset vertaisryhmät, nuoret tekemässä
kyselyjä ikäihmisille).
•Itä-Lapissa on yhteinen alueellinen hyvinvointisuunnitelma, joka suuntaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen
parissa. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa seudullisen hyvinvointikärjet sekä toimenpidesuositukset ja toimii alueella
yhteiskehittämisen työvälineenä hyvinvointityössä.
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3.Hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen
•Hyvinvointityön merkitys tunnistetaan eri toimijoiden, kuten kuntien ja järjestöjen työntekijöiden, kuntien
luottamushenkilöiden sekä kansalaisten parissa. Hyvinvointityö ymmärretään yhteiseksi asiaksi ja osaksi eri
työntekijöiden työnkuvia.
•Erilaisten toimijoiden yhdessä toteuttama hyvinvoinnin edistämisen työ on laaja-alaisempaa ja sen vaikutukset
asukkaiden hyvinvointiin ovat merkittävämmät.
•Hyvinvointityö ymmärretään asukaslähtöiseksi ja asukkaiden koettua hyvinvointia vahvistavaksi. Kehittämistyössä
hyödynnetään asukkaiden kokemustietoa ja kokemusosaamista.
•Hyvinvointityön tunnettavuuden lisääntymisen kautta toimintakulttuuri ja asenteet muuttuvat, joka mahdollistaa
aikaisempaa merkittävämmän resursoinnin (henkilö/rahalliset resurssit) hyvinvointityöhön.
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
•Hankkeessa luodaan uudenlaisia ratkaisuja (vähäiset resurssit yhdistämällä) heikoimmassa asemassa olevien
väestöryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi ja erilaisten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Uusien toimintamallien
lähtökohtana on asukkaiden osallisuus sekä eri toimijoiden välinen tasavertainen kumppanuus. Digitalisaation
tarjoamia mahdollisuuksia selvitetään ja hyödynnetään.
•Hankkeessa rakennetaan uudenlainen seutukunnallinen yhteistyörakenne harvaan asutun alueen hyvinvointityöhön.
Hankkeessa luodaan alueellista, yhteistä näkemystä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen työhön.
•Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään uudenlaisia kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyömalleja.
Kokemustieto ja kokemusosaajat ovat mukana kehittämistyössä. Hankkeessa saadaan kokemusta paljon
yhteiskunnassa esillä olevan kokemusosaamisen hyödyntämisestä palvelujen ja toimintojen kehittämisessä.
•Hankkeessa luodaan yhteiset toimintatavat hyvien käytänteiden jakamisen tueksi.
•Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja voidaan hyödyntää Itä-Lapin lisäksi myös muilla alueilla, joissa halutaan
löytää uudenlaisia ratkaisuja kunta- ja sektorirajat ylittävään monialaiseen hyvinvointityöhön.
Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
•Hankkeessa halutaan saada aikaan uudenlaisia kumppanuuteen perustuvia toimintatapoja hyvinvointityöhön.
Hyvinvointityötä kehitetään kuntarajojen, hallinnonrajojen ja sektorirajojen yli. Hankkeessa kehitetään seutukunnallista
rakennetta hyvinvointityöhön. Yhteisten toimintatapojen, käytänteiden ja kokeilujen kautta voidaan edistää uudenlaisen
toimintakulttuurin rakentumista ”asukkaiden hyvinvointi keskiöön” -ajattelun mukaisesti.
5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat heikommassa asemassa olevat itälappilaiset, joilla on erilaisia
hyvinvointiin liittyviä haasteita. Esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työmarkkinoiden ulkopuolella eri
syistä (kuten mielenterveys- ja riippuvuusongelmat, sosiaaliset haasteet) olevat työikäiset. Erityisesti kiinnitetään
huomiota väestöryhmiin, joiden ääni ei perinteisten kanavien kautta kuulu ja jotka eivät osallistu ja vaikuta olemassa
olevien mahdollisuuksien kautta. Heikoimmassa asemassa olevien asemaa parantamalla halutaan vähentää
eriarvoisuutta.
Kohderyhmien painotukset voivat vaihdella hankkeen aikana kunnittain. Erityisenä kohderyhmänä alkukartoituksissa
nousivat esille eri kunnissa nuoret. Huolta aiheuttivat myös työttömät, joiden aktivoimiseksi oli kuitenkin alueella
käynnistynyt useita hankkeita. Työttömien hyvinvoinnin edistämisen osalta keskeistä on yhteistyö ja verkostoituminen
jo käynnistyneiden hankkeiden kanssa.
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat myös Itä-Lapin alueella toimivat: kuntien eri hallinnonalojen työntekijät ja
luottamushenkilöt, järjestöjen työntekijät, yrityksissä työskentelevät henkilöt, sekä muiden asukkaiden hyvinvoinnin
parissa toimivien tahojen edustajat (kuten oppilaitosten edustajat). Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä emt. tahojen
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välistä yhteistyötä ja luoda rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi.
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?
Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Itä-Lapin alueella toimivat: kuntien eri hallinnonalojen työntekijät ja
luottamushenkilöt, järjestöjen työntekijät, yrityksissä työskentelevät henkilöt, sekä muut asukkaiden hyvinvoinnin
parissa toimivat tahot (kuten oppilaitokset). Hankkeesta hyötyvät myös eri-ikäiset itälappilaiset, jotka eivät kuulu
hankkeen varsinaiseen kohderyhmään, kuten työelämässä olevat, ikääntyneet ja niin sanotut tavalliset/hyvinvoivat
lapsiperheet. Myös he hyötyvät uudenlaisista matalan kynnyksen palveluista ja toiminnoista, jotka ovat hankkeen
kehittämistyön kautta helpommin saavutettavissa.

6 Toteutus ja tulokset
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
1.Alueen yhteisen osallisuuskoordinaattorin toiminta verkostojen rakentajana, yhteistyön sparraajana ja käytännön
toimenpiteiden edistäjänä kunnissa
Hankkeessa pilotoidaan yhteisen osallisuuskoordinaattorin -toimintamallia, jossa koordinaattori (hanketyöntekijä) toimii
viiden kunnan alueella. Hänen tehtävät kohdistuvat alueen eri toimijoiden välisen yhteistyön koordinointiin ja
tukemiseen, sekä kunnissa toteutettavan toiminnan käytännön tukeen. Koordinaattori toimii myös kuntien
järjestöyhdyshenkilönä.
Koordinaattorin tehtävänä on:
oLuoda, vahvistaa ja koordinoida verkostoja alueen eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on, että hyvinvointityötä tehdään
kunta-, sektori- ja hallinnonrajojen yli. Koordinaattori selvittää yhteisten työryhmien ja verkostojen tarpeen, sekä
kokoaa ja kutsuu tarvittavat toimijat yhteistyöhön ja yhteisiin tapaamisiin.
oYhteisten seminaarien, koulutusten ja työpajojen tarpeen selvittäminen ja em. tilaisuuksien säännöllinen (esim.
kuukausittain/joka toinen kuukausi) järjestäminen Itä-Lapin alueella toimivien henkilöiden työn tueksi. Tilaisuuksien
toteuttamisessa voidaan hyödyntää ulkopuolisia osaajia (esim. koulutukset ja fasilitoinnit).
oTukea kunnissa tehtävää hyvinvointityötä sparraamalla ja osallistumalla käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja
toteutuksen tukemiseen kuntatasolla.
oSelvittää matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen (kuten asukastuvat, nuorten kohtaamispaikat) tarvetta kunnissa,
sekä tukea eri toimijoita näiden kohtaamispaikkojen toiminnan käynnistämisessä paikallisten tarpeiden mukaisesti.
oVerkostomaisen toimintakulttuurin edistäminen kuntien välillä, sekä kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin
toimijoiden välillä. Hankkeella tuetaan verkostojen rakentumista alueella, mm. järjestämällä yhteisiä
kehittämistilaisuuksia, sekä luomalla tiedonvaihdon kanavia yhteistyötä tukemaan. Hyvät kokemukset
verkostomaisesta työskentelystä ja siitä saatavista hyödyistä edistävät verkostomaisen toimintakulttuurin rakentumista.
oAsukkaiden osallisuuteen perustuvien toimintatapojen ja toimintakulttuurin edistäminen, sekä kokemusosaajien
kytkeminen hyvinvointityöhön. Asukkaita kutsutaan mukaan kehittämistyöhön mm. heille järjestettävien tilaisuuksien
avulla ja kokemusosaajien mukaan saamisessa hyödynnetään järjestöyhteistyötä.
oAlueellisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen yhteistyössä eri tahojen kanssa; yhteisen työryhmän kokoaminen ja
koolle kutsu sekä yhteisistä työskentelykäytänteistä sopiminen, sekä hyvinvointisuunnitelmaan liittyvien
hyvinvointikyselyjen suunnittelu ja toteutuksen tuki kunnissa.
2.Hyvien käytänteiden levittäminen eri toimijoiden hyvinvointityötä tukemaan
Hyvinvointityöhön on olemassa runsaasti hyviä käytänteitä, joita on kehitetty Itä-Lapissa ja alueen ulkopuolella. Hyvien
käytänteiden levittäminen vaatii suunnitelmallista työtä ja eri tahojen yhteistyön vahvistamista niiden hyödyntämiseksi.
Hyvät käytänteet sopivat harvoin sellaisenaan eri paikkoihin ja tilanteisiin, jonka vuoksi niitä on tärkeää jatkojalostaa
paikallisiin konteksteihin sopiviksi. Kunnissa on tunnistettu tarve muiden toimijoiden hyvien käytänteiden
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hyödyntämiseksi (alkukartoitus) sekä tuen tarve hyvien käytänteiden käyttöön oton tueksi. Itä-Lapin kunnissa
olemassa olevia hyviä käytänteitä ovat muun muassa Sallassa toteutetut hyvinvointikyselyt ja kylien kehittämistyö,
Sallan aktiivimalli, Posion kuntastrategian laatiminen järjestöjen kanssa, Kemijärven järjestöjen Kiehispirtti,
Savukosken ja Pelkosenniemen yhteistyö hyvinvointi- ja sivistyspalveluissa (mm. yhteinen hyvinvointi- sivistysjohtaja).
Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan Itä-Lapin alueella ja alueen ulkopuolella olevia hyviä käytänteitä asukkaiden
hyvinvointia edistävän työn osalta. Hyvät käytännöt eri-ikäisten osalta kootaan, luokitellaan ja tuodaan alueen
toimijoiden yhteisiin kehittämistilaisuuksiin jatkojalostettavaksi. Säännöllisesti toteutettavissa kehittämistilaisuuksissa
sovitaan yhteisistä työkäytänteistä, tiedonjakamisen kanavista ja -menetelmistä yhdessä toimijoiden kesken. Alueen
kunnissa kokeillaan erilaisia, paikallisiin tarpeisiin vastaavia hyviä käytänteitä ja niistä saatavia kokemuksia voidaan
hyödyntää alueen muissa kunnissa.
Hyvien käytänteiden hyödyntämisellä voidaan säästää rahallisia resursseja ja työntekijöiden työaikaa sekä luoda
uudenlaisia paikallisiin konteksteihin sopivia toimintatapoja. Hyvien käytänteiden leviäminen alueella myös
mahdollistaa entistä yhtenäisemmän hyvinvointityön kokonaisuuden Itä-Lapin alueella, sekä tekee toiminnasta laajaalaisempaa ja vaikuttavampaa.
3.Kunta-järjestö -yhteistyömallien pilotoinneilla uudenlaista kumppanuutta hyvinvointityöhön
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen työssä eri sektoreiden toimijoiden
kesken. Alkukartoituksessa tuli esille kuntien vaihtelevat tilanteet järjestöyhteistyön osalta. Järjestöt tunnistetaan
tärkeäksi osaksi hyvinvointityötä, mutta yhteistyöhön kaivataan rakennetta ja uudenlaisia toimintatapoja. Rakenteiden
ja toimintatapojen, sekä uudenlaisten kokeilujen kautta voidaan vaikuttaa kumppanuutta korostavan toimintakulttuurin
syntymiseen.
Hankkeessa kootaan alueen järjestöjä ja kutsutaan heitä yhteistyöhön kuntien kanssa. Hankkeessa myös kootaan
kuntien käytänteet järjestöyhteistyöhön liittyen, sekä kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä
eteenpäin. Hankkeeseen palkattava osallisuuskoordinaattori (hanketyöntekijä) toimii myös järjestöyhdyshenkilönä.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa tuli esille mahdollisia pilotointi-ideoita kunta-järjestö -yhteistyön osa-alueelle. Jo esille
tulleiden ideoiden lisäksi hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan kehitettyjä toimintamalleja (mm. ESR- ja STEArahoitteinen kehittämistyö) sekä kehitetään ja kokeillaan hankkeen aikana yhteistyössä syntyviä ideoita käytäntöön.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa esille tulleita pilotointi-ideoita ovat:
oSeudullinen järjestöneuvottelukunta
Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Kunnissa
puolestaan järjestöt ovat organisoituneet keskinäiseen yhteistyöhön hyvin vaihtelevasti riippuen paikkakunnasta ja
siitä, toimiiko siellä esim. järjestökeskusta tai muuta vastaavaa järjestöjen yhteistyörakennetta. Myös kunnat ovat
tehneet yhteistyötä kaikkien järjestöjen kanssa hyvin vaihtelevasti eikä monessakaan kunnassa ole pysyviä
järjestöyhteistyön rakenteita vielä olemassa. (Ks. Kunta-järjestöyhteistyön kartoitus vuodelta 2018
https://www.lappilaiset.fi/2018/12/20/lapin-kuntien-ja-jarjestojen-valisen-yhteistyon-kartoitus-valmistunut/)
Järjestöjen kautta kunnalliseen, seutukunnalliseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni
entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös esim. seutukunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.
Seudullisen järjestöneuvottelukunnan tavoitteita voisivat olla esimerkiksi:
•Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen seutukunnassa
•Järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen
•Toimiminen Itä-lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa
•Järjestöjen integroiminen entistä tiiviimmin mukaan seutukunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön
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•Maakunnallisen järjestöstrategian toimenpiteiden seuraaminen ja edistäminen
Seudullisen järjestöneuvottelukunnan tehtäviä voisivat olla:
•Järjestöjen välisen yhteistyön koordinoija alueella
•Järjestöjen ja alueviranomaisten yhteistyöelin
•Maakunnallisen järjestöstrategian seuranta ja toteutus omalla alueella
•Lausuntojen antaminen ja järjestöedustajien nimeäminen seutukunnallisiin työryhmiin.
•Kansalaisten äänen tuominen seutukuntaan ja järjestöjen ja kuntayhtymän välisen yhteistyön syventäminen erityisesti
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä.
Hankkeen valmisteluvaiheessa nousi esille idea seutukunnallisen järjestöneuvottelukunnan pilotoinnista Itä-Lapissa.
Ideaa jatkojalostetaan yhteistyössä viiden kunnan alueella toimivien järjestöjen kesken. Osallisuuskoordinaattori
kutsuu järjestöt hankkeen alkuvaiheessa koolle, toimintamallin mahdollista pilotointia suunnittelemaan. Mahdollista
yhteistyötä viedään eteenpäin yhdessä alueen kuntien ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.
oSocial prescribing-malli
Social Prescribing -malli on kehitetty Iso-Britanniassa ja se on tiivistettynä terveydenhuollon toimintaan integroitu
systemaattinen menettely ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin, ei-lääketieteellisin keinoin erilaisissa tarpeissa, esimerkiksi
elämäntapamuutoksissa, yksinäisyyden lievittämisessä, psykososiaalisen tuen tarpeessa jne. Social prescribingmallissa asetetaan ihminen tarpeineen ja tavoitteineen keskiöön ja integroidaan sote-palvelut, kolmannen sektorin
toiminta, kuntien palvelut, vapaaehtoistyö ja muut yhteisön voimavarat yksilön tarpeisiin. Social prescribing-mallissa
korostuu niin sanotun link-workerin (ohjaaja) tehtävä, joka tukee asiakasta ja auttaa häntä etsimään tukea yhteisössä
olevista palveluista ja käytännössä auttaa toimintoihin hakeutumisessa.
Social Prescribing-malli on herättänyt kiinnostusta Lapin maakuntavalmistelussa. Malli tarvitsee Lapissa pilottialueen
ja Itä-Lappia on alustavasti suunniteltu mahdolliseksi pilottialueeksi. Itä-Lapin harvaanasuttu alue tarjoaa hyvän
mahdollisuuden kokeilla uudenlaista matalan kynnyksen palveluihin ohjautumisen mallia kohtuullisten kokoisen alueen
palveluissa. Yhteistyö Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa on olennaista mallin pilotoinnin näkökulmasta,
sillä yhdistyksellä on kokemusta ja osaamista järjestötoimintaan ohjaamisen kehittämisestä. Kehittämistyön suunnittelu
etenee mallin osalta Lapissa kevään aikana ja Itä-Lapin kuntayhtymä on mukana valmistelussa.
oPOP-UP -hyvinvointipalvelut sivukylillä
Sivukylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja erityisesti palvelujen ja toimintojen vähäisyys on tämän päivän ja
tulevaisuuden haaste. Pitkät välimatkat aiheuttavat monenlaisia haasteita lapsille, perheille, nuorille, työikäisille ja
ikäihmisille. Hankevalmistelun aikana on kannettu huolta erityisesti siitä, miten voidaan edistää sivukylillä asuvien
ihmisten hyvinvointia, ennalta ehkäistä ongelmien syntyä ja mahdollistaa mahdollisimman tasa-arvoinen palvelujen
saatavuus eri puolille Itä-Lapin kuntia.
Hankevalmistelun yhteydessä pidetyssä ryhmätyöskentelyssä syntyi ajatus ns. POP-UP -hyvinvointipalvelujen
kehittämisestä sivukylille. Ajatuksena olisi kartoittaa erilaisten asukkaiden hyvinvointia edistävien toimintojen tarve
sivukylillä ja pilotoida toimintamallia yhdessä kuntien, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Ideaa jatkojalostetaan
hankkeen alkuvaiheen kehittämistilaisuuksissa ja pilotoidaan valituissa hankekunnissa.
oKokemusosaamiseen hyödyntäminen
Hankkeen yhtenä ydinajatuksena on kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen, sekä
kuntalaisten kokemustiedon kytkeytyminen hyvinvointityöhön. Kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen
tunnistetaan tärkeäksi osaksi hyvinvointityötä ja erilaisia toimintamalleja on kehitetty eri alueilla asian toteuttamiseksi.
Hankkeessa kytketään kokemustieto ja kokemusosaajat osaksi hyvinvoinnin edistämistyötä. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kokemusosaajia kutsutaan mukaan yhteiseen kehittämistyöhön (tilaisuudet, kokoukset

Tulostettu 27.2.2019 10:23:02

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 105028
Hankkeen nimi: High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin

Hankekoodi:

10 (18)

jne.), toimintamallien pilotoinneissa on mukana kehittäjäasiakkaita (esim. sivukylien POP UP-palvelut) ja hankkeen
aikana kokeillaan asiakasraateja, sekä muita hyväksi havaittuja keinoja tuoda esille asiakkaiden/asukkaiden
kokemustietoa kehittämistyöhön. Kokemusosaamisen kytkemisessä hyvinvointityöhön hyödynnetään jo tehtyä
kehittämistyötä (kuten Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kokemus-Kohottaa -hanke).
Kehittämistyössä hyödynnetään myös maakuntavalmistelun osallisuustyötä, jossa on tunnistettu kokemustiedon
hyödyntämisen merkitys ja kehitetään parhaillaan erilaisia keinoja sen toteuttamiseksi.
4.Hyvinvointityön tunnetuksi tekeminen viestinnän avulla
Viestinnällä on keskeinen rooli hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Viestinnän merkitys on keskeinen
hyvinvointityön verkostojen rakentamisen näkökulmasta, hyvien käytänteiden jakamisessa sekä yleisestikin
hyvinvointityön merkityksen tunnistamisessa eri alojen ja sektorien toimijoiden, luottamushenkilöiden sekä asukkaiden
parissa.
Hankkeen viestinnässä hyödynnetään kuntien ja kuntayhtymän, sekä muiden yhteistyökumppanien olemassa olevia
viestintäkanavia. Hankkeelle myös perustetaan omat sometilit (mm. facebook, twitter ja instagram). Viestinnällä
tehdään kuntien hyvinvointityötä näkyväksi, tuomalla esille muun muassa hyviä olemassa olevia käytänteitä ja
kehittämistyössä saatuja onnistumisia. Viestinnällä myös vahvistetaan Itä-Lapin myönteistä kuvaa asukkaiden
hyvinvointiin panostavana alueena. Hankkeelle laaditaan hankkeen alkuvaiheessa oma viestintäsuunnitelma ja
hankehenkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan viestintäosaaminen.
Alueen sisäisen viestinnän avulla tiivistetään yhteistyötä ja vahvistetaan tiedon leviämistä ja hyvien käytänteiden
jakamista kuntien ja eri toimijoiden välillä. Hyvinvointityön vaikuttavuuden edistämiseksi on tärkeää tuoda työtä esille
viestinnän avulla. Hyvistä ja vaikuttavista toimintamalleista viestimällä voidaan edistää hyvinvointityön ymmärrystä eri
sektoreiden toimijoiden parissa, lisätä työn merkittävyyttä ja sitä kautta myös vaikuttavuutta. Alueellisen hyvinvointityön
rakenteiden ja mallien avulla Itä-Lapin kuntien hyvinvointityö on yhtenäisempää, vaikuttavampaa ja eri kuntien
asukkaiden näkökulmasta tasa-arvoisempaa.
6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Tulokset:
•Heikommassa asemassa olevien itälappilaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien, sekä toimintakyvyn
vahvistuminen.
•Asukkaat osallistuvat toimintojen, palvelujen, kohtaamispaikkojen ja erilaisten kokeilujen kehittämiseen.
•Seutukunnallinen hyvinvointityön verkostomainen rakenne, jota voidaan hyödyntää Itä-Lapin lisäksi myös muilla
alueilla. Yhteisiä kehittämistilaisuuksia järjestetään hankkeen aikana noin 6-8 per vuosi.
•Uudenlaiset käytänteet ja toimintamallit heikoimmassa asemassa olevien eri-ikäisten väestöryhmien hyvinvoinnin
edistämiseksi ja ongelmien ennalta ehkäisemiseksi, lähtökohtana asukkaiden osallisuus ja eri sektoreiden välinen
kumppanuus toimintojen toteuttamisessa. Hankkeessa pilotoidaan hankkeen aikana noin 2-5 toimintamallia per kunta.
•Kuvaus hyvien käytänteiden levittämisen prosessista kuntien ja eri toimijoiden välillä.
•Hyvinvointityön näkyvyyden vahvistuminen Itä-Lapin alueella, eri toimijoiden (kuntien ja järjestöjen työntekijät,
päättäjät, asukkaat ym. parissa).

Lyhyen aikavälin vaikutukset:
•Yhteistyön lisääntyminen ja vahvistuminen eri toimijoiden välillä
•Hyvinvointityön merkityksen ymmärtäminen
•Hyvinvointityön resurssoinnin (henkilöstö, rahalliset resurssit) vahvistuminen
Pitkän aikavälin vaikutukset:
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•Heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin vahvistuminen
•Itälappilaisten hyvinvointierojen kaventuminen
•Uudenlaisen kumppanuuteen perustuvan toimintakulttuurin rakentuminen
•Yhteisöllisyyden vahvistuminen
Toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointi perustuu kohderyhmille tehtäviin kyselyihin ja haastatteluihin (otokset eri
kunnissa) ja toimintakyvyn parantumisen osalta voidaan hyödyntää esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin
kehitettyä kykyviisaria. Hankkeessa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit arvioidaan seuraamalla kävijämääriä ja
osallistujia, sekä tekemällä kyselyitä ja/tai haastatteluja osallistujille ja toimintojen järjestäjille. Alueen eri toimijoiden
(kunnat, järjestöt, yritykset, muut toimijat) yhteistyön kehittymistä arvioidaan hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä ja/tai
haastatteluilla.
6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen?
-Hankkeessa luodaan pysyvä rakenne seutukunnalliselle hyvinvointityölle, joka jatkuu myös hankekauden jälkeen.
-Hankkeessa luodaan rakenteet hyvien käytänteiden jakamiselle, jota voidaan hyödyntää myös hankekauden jälkeen.
-Hankkeessa pilotoidut ja jatkokehitetyt toimintamallit kuvataan (mm. Innokylä), joka mahdollistaa niiden
hyödyntämisen myös muilla alueilla, myös hankekauden jälkeen.
-Osallisuuskoordinaattori-toimintamallille pyritään löytämään pysyvä rahoitus kunnista, jos toimintamalli koetaan
hyödylliseksi.
-Hankkeessa tehdään yhteistyötä maakunnallisten toimijoiden kanssa ja kehittämistyön tuloksia levitetään myös sitä
kautta Lapin alueelle.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä

ý Ei

Kustannusmalli

Flat rate 15 % palkkakustannuksista
A Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Matkakustannukset
4 Muut kustannukset
5 Flat rate
Kustannukset yhteensä
6 Tulot
Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä €
177 000
32 000
27 000
2 000
26 550
264 550
0
264 550

Rahoitus

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)

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

211 640
52 910
0
0

80,00
20,00
0,00
0,00

Rahoitus yhteensä

264 550

100,00

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja
valtion rahoitusta)
Kustannukset
7 Kunnat
8 Muu julkinen
Yhteensä

Kustannusarvio yhteensä
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8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen
rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?
Itä-Lapin kunnat maksavat omarahoitusosuutensa itse. Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös (kokous
14.3.19) lähetetään hakemukseen liitteeksi.
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.)
Lapin liiton Arjen turvaa -hankkeissa (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, 2009-2011, 2012-2014 ja
2016-2018), joissa myös Itä-Lapin kunnat ovat olleet mukana.
Kemijärven kaupungin RohKa-hankkeessa (ESR: S21542, 2019-2021) kehitetään mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien palvelukokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda kynnyksetön ja portaaton toimintamalli ja
palvelukokonaisuus ehkäisemään syrjäytymistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 18-60 vuotiaille
syrjäytymisvaarassa oleville asiakkaille. Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja riippuvuusongelmista sekä
sosiaalisista haasteista kärsivät asiakkaat. Hankkeen kohderyhmä on nyt haettavan hankkeen kanssa sama ja
hankkeiden välinen yhteistyö Kemijärven osalta tärkeää, mm. kohderyhmän tavoittamisessa ja toimintojen
toteuttamisessa.
Sallan kunnassa toteutettava Kylistä voimaa -hankkeessa (Leader 2018-2019) luodaan Sallan kyliin työhön
kuntoutumisympäristöjä, jotka tarjoavat työttömille ympäri vuoden mahdollisuuksia osallistua lähellä asuinpaikkaansa
työllistymistä edistävään toimintaan. Hankkeella tavoitetaan nyt haettavan hankkeen kohderyhmää ja Sallan osalta
hankkeiden välinen yhteistyö onkin tärkeää muun muassa kohderyhmän tavoittamisessa ja toimintojen
toteuttamisessa. Myös esimerkiksi sivukylien POP-UP -hyvinvointipalvelujen kehittämisen osalta hankkeiden välinen
tiedonvaihto ja kehittämistyö ovat tärkeitä.
Nuorten osalta kehittämistyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi Lapin AMK:n toteuttamien Nuorten
työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (ESR, 2015-2018) ja Luontoa elämään (ESR, 20152017) – ja Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa (ESR, 2017-2018) -hankkeiden tuloksia, erityisesti
nuorten aktivoimisen, osallisuuden vahvistamisen, kuntoutuksen ja vertaistuen sekä nuorten kohtaamispaikan
kehittämisen parissa. Pohjois-Pohjanmaan liikunnan toteuttamasta nuorten kokemusliikuntaa kehittävästä, käynnissä
olevasta NOVA2 (ESR, 2018-2021) -hankkeesta voidaan myös löytää hyödynnettävissä olevia malleja Itä-Lapin
kuntien nuorisotoimen ja järjestöjen yhteistyöhön.
Kokemusasiantuntijuuden kehittämisessä puolestaan voidaan hyödyntää mm. Balanssi ry:n toteuttaman KokemusKohottaa (ESR, 2017-2018) hanketta.
Lapin yliopiston Tulevaisuuden ratkaisuja Lapille (ESR, 1.2.2019-31.10.2019) -hankkeesta puolestaan voidaan
hyödyntää uudenlaisia ratkaisuja osallisuutta vahvistaviin toimintatapoihin ja asiakas- sekä asukaslähtöisiin
palveluihin.
Lapin yliopiston käynnissä oleva VOITTO – Voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta Lappiin -hankkeessa (ESR:
S21063, 2017-2020) ehkäistään Lapin hankalimmin työllistyvien syrjäytymistä, edistetään heidän mahdollisuuksia
edetä kohti työllistymistä ja kohennetaan heidän elämänlaatua ja osallisuutta. Hankkeessa myös kehitetään ja
Tulostettu 27.2.2019 10:23:02
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mallinnetaan syrjäytymistä ehkäiseviä ja osallisuutta lisääviä ohjaus- ja neuvontapalveluja. Erityisesti hankkeen
ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyvän kehittämistyön tulokset ovat kiinnostavia tämän hankkeen näkökulmasta, jossa
kohderyhmä on osittain sama.
9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja
miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)
THL Asukastupa hanke (Kemijärvi)
Sinipulssin Matalan kynnyksen päivätoiminnan kehittämishanke (STEA 2018-2020), toimii Pelkosenniemellä ja
Savukoskella. Hankkeessa toteutetaan erilaisia matalan kynnyksen toimintoja eri-ikäisille asukkaille, jotka ovat
esimerkiksi yksinäisiä, työttömiä tai kärsivät päihdeongelmista. Hankkeessa on tavoitettu hyvin kohderyhmää
ruokailun, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien avulla. Hankkeen edustaja on ollut mukana nyt haettavan hankkeen
suunnittelussa ja yhteistyö hankkeen toteutuessa on tärkeää mm. kohderyhmän tavoittamisen ja erilaisten yhteisten
tapahtumien, tilaisuuksien ja toimintojen toteuttamisen näkökulmasta.
Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestötieto järjestykseen (STEA, 2016-2018) hankkeessa on puolestaan
kehitetty lappilaista järjestökenttää koskevaa tiedontuotantoa vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden
tiedontarpeisiin. Hankkeella on edistetty järjestöjen tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Hankkeen kautta on toteutettu mm.
hyvinvointikyselyjä Lapin kunnissa (mm. Sallan kyselyt).
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla (STEA,
2018-2020) hanke.

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

Postinumero

Postitoimipaikka

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 kuntayhtymällä on perustettu Hyvinvointityöryhmä vuonna 2017. Jäseninä ovat kuntien edustajat, Lapin liitto
ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys. Työryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen
Itä-Lapissa yhdessä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointityöryhmän jäsenet osallistuvat hankkeen
toteuttamiseen ja arvioivat hankkeen toteutumista.
11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
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Riski
Itä-Lapin pitkät etäisyydet

Hankkeen kohderyhmän, eli heikoimmassa asemassa
olevien itälappilaisten tavoittaminen hankkeessa
järjestettävän toiminnan pariin.

Julkisen, kolmannen sektorin ja yritysten työntekijät
eivät sitoudu yhteiseen kehittämistyöhön.

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat erityisesti
kunnissa tehtävään hyvinvoinnin edistämisen
kehittämistyöhön.

Hankkeessa hyödynnetyt ja kehitetyt hyvät käytänteet
ja toimintamallit eivät juurru osaksi kuntien ja alueen
toimijoiden toimintaa

Hankekoodi:

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi
Tilaisuuksia järjestetään jokaisessa Itä-Lapin kunnassa.
Hankkeen kohderyhmän aktivoiminen on oletettavasti
haastavaa. Hankkeessa hyödynnetään jo hyväksi
osoittautuneita käytänteitä itälappilaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi. Hyviä käytänteitä kehitetään paikallisiin
tarpeisiin sopiviksi. Hankkeessa kehitetään myös uusia
käytänteitä ja yhteistyömalleja, joita pilotoidaan
hankekunnissa. Uusien käytänteiden ja toimintojen
kehittämisessä ovat mukana kuntien edustajien lisäksi
järjestöjen edustajat, joilla on vahva kokemus mm.
heikommassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvoinnin
edistämisestä, osallisuuden vahvistamisesta ja
toimintakyvyn edistämisestä. Lisäksi kehittämistyöhön
kutsutaan mukaan asukkaita/kokemusosaajia, jolla
varmistetaan kehittämistyön perustuminen paikallisten
asukkaiden tarpeisiin. Hankkeessa kokeillaan monenlaisia
toimintoja (kuntien erilaiset pilotoinnit), joiden avulla
saadaan näkemystä siitä, millaisilla toimenpiteillä
kohderyhmä tavoitetaan ja heidän toimintakykyään
edistetään.
Hankkeen kehittämistyö perustuu dialogisuudelle ja
tasavertaiselle kumppanuudelle. Hankkeen alkuvaiheessa,
toimijoiden ensimmäisissä yhteisissä
kehittämistilaisuuksissa käydään yhteistä keskustelua
kehittämistyön ja yhteistyön tarpeista, tavoitteista,
odotuksista, toteutusmuodoista jne. Yhteisen kehittämistyön
toteutusmuodot suunnitellaan osallistujien tarpeista lähtien,
jolloin sitoutuminen hankkeen toimintaan oletettavasti
paranee. Yhteistyöhön perustuva toimintakulttuuri on
edennyt Itä-Lapissa ja seutukunnallisen
hyvinvointityöryhmän työskentelyn kautta ja myös
hankevalmistelu perustui vahvasti yhteiselle tekemiselle.
Kumppanuuteen perustuvan, avoimen toimintakulttuurin
rakentamiseen kiinnitetään erityistä huomiota koko
hankkeen toteuttamisen ajan.
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen vaikuttaa
kunnissa toteutettavaan toimintaan. Hankkeen
valmisteluvaiheessa kyseisten uudistusten toteutuminen ja
erityisesti niiden aikataulu ovat epäselviä. Hankkeen
tarpeellisuuteen ei liity se, toteutuvatko uudistukset vai
eivät, mutta hankkeen toteutuksessa on otettava huomioon
kuntien tilanne tulevina vuosina. Hankkeen kehittämistyö on
aluelähtöistä ja paikallisiin tarpeisiin perustuvaa. Hankkeen
kehittämistyö muotoutuu sen mukaan, miten kansalliset
uudistukset etenevät. Käytännössä tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että yhteiset kehittämistilaisuudet
suunnitellaan sen mukaisesti, mitä niissä mukana olevat
henkilöt oman työnsä ja erityisesti yhteistyön edistämisen
tueksi tarvitsevat (selvitetään kyselyin ja haastatteluin
hankkeen aikana). Kehittämistyön sopivuus esim.
maakunnalliseen kehittämistyöhön varmistetaan tekemällä
yhteistyötä Lapin maakuntavalmistelun kanssa.
Yhteistyöstä on käyty keskusteluja jo hankkeen
valmisteluvaiheessa.
Kaikki hankkeessa hyödynnettävät hyvät käytänteet ja pilotit
suunnitellaan paikallisiin konteksteihin ja rakenteisiin
sopiviksi. Hankkeen henkilöstön tehtävänä on tukea
yhteistyötä ja käytännön toimenpiteiden toteutusta
paikallisesti. Henkilöstö ei siten esimerkiksi yksinään vastaa
kohderyhmälle järjestettävien toimintojen toteuttamisesta,
vaan toimii paikallisten toimijoiden tukena valmistelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa. Näin voidaan varmistaa
hyviksi osoittautuneiden käytänteiden jatkuvuus myös
hankkeen toteutuksen jälkeen.

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi
Itä-Lapin kuntayhtymä: Kehittämispäällikkö Dina Solatie
Itä-Lapin kunnat ja Lapin liitto nimeävät omat edustajansa ohjausryhmään.
Tulostettu 27.2.2019 10:23:02
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Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen nimeämä edustaja.
Itä-Lapin hyvinvointityöryhmä nimeää kokemusosaajia alueelta ohjausryhmään.
Rahoittajan edustaja.
Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijajäseniä.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä
Henkilöstömäärä
Mikroyritys
Pieni yritys
Keskisuuri yritys
Suuryritys
Yhteensä

Yritysten lukumäärä
15
10
3
2
30

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,
naisten määrä eriteltynä

Alle 25-vuotiaita
25-29-vuotiaita
30-54-vuotiaita
Yli 54-vuotiaita
Yhteensä
Joista naisia

Yleissivistävässä
Työttömät (ml.
/ ammatillisessa
pitkäaikaistyöttö koulutuksessa
Työssä olevat
mät)
olevat
(ml. yrittäjät)
10
10
15
2
30
58
113
12

5
10
10
10
35

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat
Yhteensä
5
30
5
32
5
45
5
73
20
180
0

12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

Lähiopetuspäiviä
Etäopetuspäiviä
Tukityöllistämispäiviä
Ohjaus- tai
konsultointipäiviä
Muita henkilötyöpäiviä
Yhteensä

Yhteensä
100
100
0
160
0
360

12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,
naisten määrä eriteltynä
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
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Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
Osallistujat ilman perusasteen
perusasteen
(ISCED 2)
(ISCED 1)
koulutuksen
koulutusta
suorittaneet
Alle 30-vuotiaita
30-54-vuotiaita
Yli 54-vuotiaita
Yhteensä
joista naisia

0
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Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

0

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet

0

Yhteensä

0

0
0
0
0
0

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden
lukumäärä, naisten määrä eriteltynä
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Yhteensä
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
joista naisia

13 Horisontaaliset periaatteet
13.1 Sukupuolten tasa-arvo
Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta
ý
Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)
ý
Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen

¨

Ei
¨
¨

ý

Perustelu
Analyysi on tehty Lapinletka mallilla
suvauskoneella. Hanke edistää miesten ja
naisten asioita tasapuolisesti.
Toiminnot kehitetään siten, että huomioidaan
molemmat sukupuolet tasa-arvoisesti.
Tämän hankkeen päämääränä on
heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten
hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden
yhteistyön vahvistamisen avulla.

13.2 Kestävä kehitys
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Vaikutuksen kohde
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys

Hankekoodi:

Vaikutusaste
Välitön
Välillinen
vaikutus vaikutus
1
0
0
0
0

Perustelu
1 Hanke toteutetaan pääasiassa toimistotyönä.
Hanke ei vaikuta ilmastonmuutoksen
0 aiheuttamiin riskeihin.
0 Ei vaikutusta.
Hanke ei heikennä pinta- ja pohjevesiä,
0 maaperää eikä ilmaa.
0 Hankkeella ei ole vaikutusta Natura-alueisiin.

Materiaalit ja jätteet

1

5

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

0

3

6

9

5

7

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen
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Liikkuminen ja logistiikka
5
8
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen

8

8

Tasa-arvon edistäminen

5

5

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen

6
3
0

6
3
0

Hanke ei kuluta materiaaleja tai tuota
merkittävästi jätettä, koska dokumentit ja
tiedonvaihto hoidetaan ensisijaisesti sähköisesti.
Hanke hyödyntää yhteiskunnan infrastruktuuria
ja energiaa sen mukaan mistä kohteiden
energiaa tuotetaan.
Hankkeella on myönteinen vaikutus
elinkeinorakenteeseen. Hanke edistää
heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten
hyvinvointia.
Hanke kehittää Itä-Lapin ainettomia tuottteita ja
palveluita luodessaan uuden toimintamallin.
Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia
hyödyntää digitaalisia palveluja kohderyhmän
hyvinvoinnin edistämiseksi. Esimerkkejä ovat
esimerkiksi erilaiset nuorten ryhmät ja eriikäisten vertaisryhmät, joita voidaan toteuttaa
myös sähköisesti. Hankkeen
kehittämiskokouksia pidetään skypen
välityksellä, mikä vähentää fyysistä liikkumista
alueen kuntien välillä.
Hankkeen päämääränä on heikoimmassa
asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin
edistäminen eri toimijoiden yhteistyön
vahvistamisen avulla.
Hankkeessa luodaan uudenlaisia ratkaisuja
(vähäiset resurssit yhdistämällä) heikoimmassa
asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin
edistämiseksi ja erilaisten ongelmien ennalta
ehkäisemiseksi
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä miehiin
että naisiin tasa-puolisesti.
Hankkeen toiminta perustuu heikoimmassa
asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin
edistämiseen ja ajatuksena on, että kaikilla
asukkailla tulee olla yhdenvertaiset
mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa, sekä
esimerkiksi saada omaa hyvinvointia tukevia
palveluja asuinpaikastaan riippumatta.
Hanke auttaa huomioimaan kulttuuriympäristön.
Ei vaikutusta.

14 Liitteet
Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä
muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.
Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen
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Hakijan taustalomake
Hakijan nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Itä-Lapin Kuntayhtymä

1044651-6

Kuntayhtymä

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kuumaniemenkatu 2A

98100

Kemijärvi

Hakijan yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Dina Terese Solatie

0403548370

dina.solatie@kemijarvi.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus

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
¨ Flat rate 17 % palkkakustannuksista
ý Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
A Hankkeen kustannukset
¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
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1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Osallisuuskoordinaattori
Hanketyöntekijä
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Kokoaikainen
24
Osa-aikainen
240
264

2019
16 000
13 500
29 500

2020
48 000
40 500
88 500

2021 Yhteensä
32 000
96 000
27 000
81 000
59 000
177 000

Kustannusten perustelut

Hankkeeseen palkataan osallisuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on luoda, vahvistaa ja koordinoida verkostoja alueen eri toimijoiden välillä. Koordinaattori selvittää
yhteisten työryhmien ja verkostojen tarpeen, sekä kokoaa ja kutsuu tarvittavat toimijat yhteistyöhön ja yhteisiin tapaamisiin. Osallisuuskoordinaattori toimii hankkeen
projektipäällikkönä. Hän vastaa hankkeen toimenpiteiden toteuttamsesta, yhteydenpidosta sidosryhmiin ja hankkeen raportoinnista.
Hankkeeseen palkataan myös hanketyöntekijä, joka osallisuuskoordinaattorin työparina hoitaa hankkeen toimenpiteiden organisointia, tiedottamista, hankehallinnointia ja
raportointia sekä toimii ohjausryhmän sihteerinä. Hanketyöntekijä toimii järjestöjen ja kuntien yhteyshenkilönä sekä edistää kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Asiantuntijapalvelut; koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin
Tiedotus ja markkinointikulut
2 Yhteensä

2019
3 000
3 000
6 000

2020
10 000
6 000
16 000

2021 Yhteensä
7 000
20 000
3 000
12 000
10 000
32 000

Kustannusten perustelut

Hankkeen koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin ostetaan tarvittavat asiantuntijapalvelut mm. fasilitaattoreita eri tilaisuuksiin.
Hankkeen tiedotukseen ja markkinointiin varataan määräraha, jolla saadaan tietoisuutta hankkeen tilaisuuksista ja yhteistyöverkostoista levitettyä hankealueella. Kulut ovat
ilmoituskuluja ja painatuskuluja.
3 Matkakustannukset
Kustannus
Hankehenkilöstön matkakulut; kilometrikorvaukset, päivärahat, majoituskulut, matkaliput ym. matkakulut
3 Yhteensä

2019
4 000
4 000

2020
15 000
15 000

2021 Yhteensä
8 000
27 000
8 000
27 000

Kustannusten perustelut

Koska hankealue on laaja (koko Itä-Lappi), jossa etäisyydet kuntakeskuksien välillä ovat pitkiä ja työ vaatii paljon kulkemista hankealueella, on matkakustannuksiin
hankehenkilöstölle varattu budjettiin tarvittavat määrärahat.

Tulostettu 27.2.2019 10:23:02

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 105028
Hankkeen nimi: High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin

Hankekoodi:

3 (6)

4 Muut kustannukset
Kustannus
Tilavuokrat; koulutus- ja kehittämistilaisuudet
4 Yhteensä

2019
400
400

2020
800
800

2021 Yhteensä
800
2 000
800
2 000

2019
4 425
4 425

2020
13 275
13 275

2021 Yhteensä
8 850
26 550
8 850
26 550

2019
44 325

2020
133 575

2021 Yhteensä
86 650
264 550

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
44 325

2020
133 575

2021 Yhteensä
86 650
264 550

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

Hankkeen järjestämiin koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin on varattu vuokrakuluja sopivien tilojen vuokraamiseksi.
5 Flat rate
Kerroin
15.00 %
5 Yhteensä
1 - 5 Hankkeen kustannukset
1 - 5 Yhteensä
6 Tulot
Tulot
6 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä
B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)
7 Kuntien kustannukset
Kustannus
7 Yhteensä
Kustannusten perustelut
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8 Muut julkiset kustannukset
Kustannus
8 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
44 325

2020
133 575

2021 Yhteensä
86 650
264 550

2019
35 460

2020
106 860

2021 Yhteensä
69 320
211 640

2019
8 865
8 865

2020
26 715
26 715

2021 Yhteensä
17 330
52 910
17 330
52 910

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

7 - 8 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset
7 - 8 Yhteensä
A + B Kustannukset yhteensä
A + B Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
A Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava ESR- 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
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2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä

2019
8 865

2020
26 715

2021 Yhteensä
17 330
52 910

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

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
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
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1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä

2019
44 325

2020
133 575

2021 Yhteensä
86 650
264 550

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
44 325

2020
133 575

2021 Yhteensä
86 650
264 550

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus
5 Kuntien rahoitus
6 Muu julkinen rahoitus
5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä
5 - 6 Yhteensä
A + B Rahoitus yhteensä
A + B Yhteensä
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1. Tilinpäätössäännökset
Kuntalain (410/2015)113 §:n mukaan
Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen jäsenkuntien valtuustojen
käsiteltäväksi. Jäsenkuntien valtuustojen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kehittämispäällikkö.
Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymähallituksen ja jäsenkuntien valtuustojen
asettamien
toiminnan
ja
talouden
tavoitteiden
toteutumisesta
kuntayhtymässä.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

1.1. Tilinpäätösasiakirjat
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat.
Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja
arviointikertomus.

1.2. Tasekirja
Kuntayhtymän tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, luettelot ja
selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja
talouden
kokonaistarkasteluun
ja
talousarvion
toteutumisvertailuun.
Talousarvion
toteutumisvertailu on osa kuntayhtymän toimintakertomusta.
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Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja
tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3.8 §:n mukaisesti.

1.3. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat
Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

2. Toimintakertomus
2.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset
Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista,
jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

2.2. Kehittämispäällikön katsaus
Kuntayhtymän päätehtävänä on edunvalvonta. Vuonna 2018 kuntayhtymä antoi 23 lausuntoa/
kirjelmää liittyen laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun, elinvoimaisuuteen ja saavutettavuuteen.
Vuonna 2018 tehtiin yksi yhteinen edunvalvontamatka Helsinkiin ja matka Kantalahteen lähialueyhteistyöseminaariin. Kuntayhtymä järjesti Seutuseminaarin Pyhälle lokakuussa, jonka aiheet olivat
Itä-Lapin kasvualat kasvua biotuotannosta, tutkimus, osaaminen ja teknologia. Vuosi 2018 oli
kuntayhtymässä myös hankkeiden valmisteluvuosi. Hankkeita valmisteltiin Leader hakuun (1 kpl),
Lapin liiton hakuun (EAKR 2 kpl) ja neljä kansainvälistä hanketta valmisteltiin EU Kolarctic hakuun.
Kuntayhtymässä alkoi lisäksi Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke (Leader), Forest In- Palvelutarve ja –
resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa hanke (EAKR), Osta paikallista – Itä-Lapin
elinvoiman kehittämishanke (Leader) sekä Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään
Itä-Lapin elinkeinoelämää VÄRI – hanke (EAKR). Itä-Lapin kiviaines- ja luonnonkivi ILLKKA-hanke
päättyi tammikuun lopussa. Itä-Lappi ja Metsähallituksen vuositapaaminen järjestettiin
helmikuussa. Tapaamisessa keskusteltiin Itä-Lapin kuntien ja Metsähallituksen välisen yhteistyön
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kehittämisestä. Lisäksi kuntayhtymä järjesti Itä-Lapin kivi- ja malmitapahtuman 24.1.
Kuntayhtymän elinkeinotiimi ja hyvinvointityöryhmä kokoontuivat säännöllisesti.

2.3. Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Alla on kuvattuna kuntayhtymän organisaatio- ja päätöksentekorakenne. Vuoden 2018 alusta
Posion kunta liittyi kuntayhtymän jäseneksi. Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on
yhtymähallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Kuntayhtymän toimintaa säätelevät kuntayhtymän perussopimus ja hallintosääntö.

2.4. Tilivelvolliset
Tilivelvollisia ovat yhtymähallituksen jäsenet ja viranhaltijoista kehittämispäällikkö.

2.5. Luottamushenkilöorganisaatio
Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksessa on 15 jäsentä; 5 Kemijärveltä, 3 Sallasta, 3
Posiolta, 2 Pelkosenniemeltä ja 2 Savukoskelta. Esittelijänä toimii kuntayhtymän
kehittämispäällikkö Dina Solatie.
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Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Erkki Parkkinen, 31.5.2018 saakka
Pertti Severinkangas, 31.5.2018 saakka
Annika Kostamo, 1.6.2018 alkaen
Heli Knutars, 1.6.2018-10.12.2018
Eija Ahola 11.12.2018 alkaen

Yhtymähallituksen jäsenet

Atte Rantanen, Kemijärvi
Suvi Nampajärvi, Kemijärvi
Anita Ruokamo, Kemijärvi, 11.11.2018 saakka
Lea Koskela, Kemijärvi, 12.11.2018 alkaen
Esa Kangas, Kemijärven
Pirkka Aalto, Kemijärvi
Erkki Parkkinen, Salla
Lauri Ainasto, Salla
Terttu Värriö-Pohtila, Salla
Heli Knutars, Posio, 10.12.2018 saakka
Eija Ahola, Posio, 11.12.2018 alkaen
Olavi Lehtiniemi, Posio
Antti Hämeenniemi, Posio
Pertti Severinkangas, Pelkosenniemi,
31.7.2018 saakka
Mirja Lampela, Pelkosenniemi, 1.8.2018 alkaen
Annika Kostamo, Pelkosenniemi
Antti Mulari, Savukoski, 31.12.2018 saakka
Anu Luiro, Savukoski

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Marja Tuomivaara
Pentti Pyykönen
Sirkka Pikkuvirta, Kemijärvi
Raija Kiiskinen, Salla
Jouni Halonen, Savukoski
Pentti Pyykönen, Pelkosenniemi
Marja Tuomivaara, Posio
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2.6. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Taulukko 1. Itä-Lapin kehitysnäkymät (Lapin luotsi)

Itä-Lappi

Tilanne nyt
verrattuna vuoden
takaiseen

Tilanne 6 kk
kuluttua verrattuna
nykyhetkeen

Tilanne 12 kk
kuluttua verrattuna
nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja
yritystoiminta

+

++

++

Työttömyyden määrä ja
rakenne

++

+

++

-

-

-

Työvoiman saatavuus

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon
heikompi

Työvoima- ja työllisyystilastot
Itä-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2018 kesäkuun lopussa 16 251 henkilöä. Viime vuoden
kesäkuusta väestö väheni 371 henkilöllä. Vuoden 2018 kesäkuun lopussa työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 897 (lähde: Lapin
luotsi).
Taulukko 2. Itä-Lapin seutukunnan väkiluku eri vuosina
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2.7. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
Kuntayhtymän toimintaan tuli yksi jäsenkunta lisää Posion liittyessä kuntayhtymään vuoden
alusta. Perussopimus uusittiin ja yhtymähallituksen edustajien määrä nousi kahdestatoista
viiteentoista edustajaan. Kemijärvellä on 5, Sallalla ja Posiolla 3, Pelkosenniemellä ja
Savukoskella 2 edustajaa yhtymähallituksessa.
Kuntayhtymän peruspääoma jakaantuu omistajien kesken seuraavasti.

Kemijärven kaupunki
Pelkosenniemen kunta
Posion kunta
Sallan kunta
Savukosken kunta

Omistusosuus
48,59 %
6,79 %
17,84 %
19,45 %
7,33 %

Osuus peruspääomasta
126.354,28 €
17.648,16 €
46.400,00 €
50.579,53 €
19.061,58 €

Kuntayhtymän talousarviota muutettiin toimintavuoden aikana yhden kerran (yhtymähallitus
27.11.2018 § 85). Muutos koski kehittämistoimintaa. Hallinnon talousarvio ei muuttunut.
Kehittämistoiminnan talousarviota pienennettiin 315.990 €. Talousarviota laadittaessa
kehittämistoiminnan volyymi arvioitiin suuremmaksi kuin mikä toteutui. Suurin muutoksen
aiheuttaja oli Kolarctic ENI-hanke joka oli budjetoitu, mutta jolle ei saatu rahoitusta.
Talousarvion loppusumma muutoksen jälkeen oli 418.070 €, josta hallinnon osuus on
253.640 € ja kehittämistoiminnan osuus 164.430 €.

2.8. Arvio tulevasta kehityksestä
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. Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy vahvasti. Kaivosyhtiö Yara
sai ympäristö- ja vesitalousluvan Soklin kaivokselle kesällä 2018. Soklin fosfaattikaivos toisi
töitä suoraan ja välillisesti noin 2000 henkilölle. Itä-Lapissa tärkeäksi nähdään myös alueen
perinteiset ja luonnosta saataviin voimavaroihin perustuvat elinkeinot, kuten maa- ja
porotalous sekä luonnontuoteala.

3. Kuntayhtymän toiminta 2018
3.1. Edunvalvonta
Edunvalvontamatka Helsinkiin 10.-11.1.
Matkalla tavattiin valtiovarainministeri Petteri Orpo. Keskustelussa oli metsä-erä. Metsäerän
jakoperusteiden muuttaminen tulee tehdä niin, että metsämaiden sijaintikunnat saavat
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oikeudenmukaisen ja perustellun osan yhteisöveron metsäerästä. Tavattiin myös Annika
Saarikko, jonka kanssa keskusteltiin sote- ja maakuntauudistuksesta. Tavattiin lisäksi
ministeri Vehviläisen avustaja Matias Hilden, jonka kanssa keskusteltiin metsäerästä.

Tilaisuudet, matkat, tapahtumat 2018
-

Edunvalvontamatka Helsinkiin 10-11.1.2018 ; Annika Saarikko, Petteri Orpo. Vehviläisen
avustaja Matias Hilden
Itä-Lapin kivi- ja malmitapahtuma 24.1.2018 (ILLKKA hanke) (54 osallistujaa)
Yhtymähallituksen ja Metsähallituksen edustajien tapaaminen 14.2. Opastuskeskus
Korvatunturi
Alakurtin hotelli Tuntsan avajaiset 14.3.
Suomi-Venäjä-Seuran ja Pohjois-Suomen piirijärjestön Kevätseminaari ja piirikokous
14-15.4.2018, ky osallistui kustannuksiin ja liittyi Suomi-Venäjä seuran jäseneksi
Itä-Lapin hankepäivä 27.4.2018 Heralammella (35 osallistujaa)
Tapaaminen Sodankylän Jääkäriprikaatin kanssa 2.5.2018
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harjun ja Naturpolis Oy:n Jari Hentilän
tapaaminen 14.5.
Lapin yliopiston edustajien tapaaminen JORYn kanssa 18.5.
Vierailu Sodankylään 6-7.6.2018; Kevitsan kaivos ja Tähtelä, keskustelut Sodankylän
edustajien kanssa
Lähialueyhteistyöseminaarimatka Alakurtille ja Kantalahteen 28-30.6.2018
REDUn edustajat tavattu 12.9. Kemijärvellä
Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän Hyvien käytäntöjen opintomatka 4-5.10 Pudasjärvelle
Kolarctic matkailuhankkeet hankeneuvottelut Vardø, Murmansk ja Kantalahti 14.-17.10.
Itä-Lapin seutuseminaari 11-12.10.2018 Pyhätunturilla, 58 osallistujaa
Lappi seuran vierailu Kemijärvelle 24.10.2018
Lapin liikennepäivät 2018 Rovaniemellä, rata-asiamies Kari Väyrynen

Kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2018
10.1. Peruspalveluministeri Annika Saarikko / Metsäerän jako-osuuden muuttaminen
11.1. Valtiovarainministeri Petteri Orpo / Metsäerän jako-osuuden muuttaminen
21.3. Sisäministeri Kai Mykkänen / Kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen
supistamiseen liittyen
21.3. Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen/ Kannanotto Sallan
raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
21.3. Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen / Kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen
supistamiseen liittyen
23.3. Kirjelmä elintarviketarkastuspisteestä / Kantalahden piiri, Polarnye Zori, Alakurtti,
Kantalahti
6.5. Pääministeri Juha Sipilä/ Rautatieyhteydet, Kemijärven biojalostamo,
Elintarviketarkastuspiste
Tiestön kehittäminen, Matala lentoväylä Sallan raja-aseman kautta
6.5. Pääministeri Juha Sipilä / Kielteinen kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen
supistamiseen
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7.5. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner/ Lausunto jäämeren rataselvityksen
jatkotyöstä
15.6. Valtiovarainministeri Petteri Orpo/ Lausunto metsäerän jako-osuuden perusteiden
muuttamisesta
16.8. Liikennevirasto/ Kannanotto alueen tieverkon parantamiseen
28.9. Liikenne- ja viestintäministeriö, lausuntopalvelu.fi / Lausunto
runkoverkkoasetusluonnoksesta
29.9. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner / Biojalostamo, Kantatie 82, valtatie 5,
rautatie Rovaniemi-Kemijärvi runkoverkkoon, raideliikenne, Kemijärven yöjuna,
viisumivapaus ja helikopterimatkailu
3.10. Sisäministeri Kai Mykkänen 7 Lausunto poliisi ja pelastustoimen resursseista
23.10. liikenne- ja viestintäministeriö / Lausunto alueellisen junaliikenteen osto- ja
velvoiteliikenteen kehittämisestä 2020-2022
24.11. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen/ Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja
paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä/ Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja
paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner/ Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja
paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Elinkeinoministeri Jari Lintilä / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien
toimintaedellytykset
24.11. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset
ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen / Posti Oy:n jakeluhintojen
korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Pääministeri Juha Sipilä / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien
toimintaedellytykset
28.11. Sidosryhmäjohtaja Timo Anttila Posti Group Oyj / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset
ja paikallislehtien toimintaedellytykset
Vierailukutsut
27.11. Vierailukutsu Sisäministeri Kai Mykkäselle

3.2. Seudullinen yhteistyö
Sektorikohtaiset toimialatiimit
Toimialatiimit ovat: 1) Elinkeinotoimi 2) Sivistystoimi, 3) Tekninen toimi 4) Sote-tiimi
Elinkeinotiimi kokoontui viisi kertaa. Tiimi on edistänyt käytännön tasolla kuntien välistä
elinkeinoyhteistyötä sekä elinkeinotoimintaa alueella. Kokoontumisissa on keskusteltu
erityisesti hanketoiminnasta ja uusien hankkeiden suunnittelusta, muun kuntien välisen
yhteistoiminnan kehittämisestä ja lähialueyhteistyöstä. Elinkeinotiimin jäsenet ovat
valmistelleet hankehakemuksia yhdessä.
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Sosiaali- ja terveystiimi, Sivistystiimi ja tekninen tiimi eivät kokoontuneet.
Hyvinvointityöryhmä
Itä-Lapin Hyvinvointityöryhmä kokoontui neljä kertaa. Työryhmän Jäseninä ovat kuntien
edustajat, Lapin liitto ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys. Lisäksi kokouksiin kutsutaan
järjestöjen edustajia kokouspaikan ja/tai teeman mukaan. Työryhmän tavoitteena on
hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen Itä-Lapissa yhdessä kuntalaisten ja muiden
toimijoiden kanssa.
Tehtävänä mm.
- yhteinen toimintamalli kuntien roolista hyvinvoinnin edistämisessä
- kuntien ja järjestöiden/yhdistysten yhteistyön tiivistäminen ja konkreettiset toimenpiteet
- hyvien käytäntöjen levittäminen
- tehdä rohkeita yhteisiä kokeiluja ja pilotteja
- hankkeiden suunnittelu
- maaseudun arjen palveluverkoston työn tuominen paremmin esiin kuntiin
Vuonna 2018 Itä-Lapin maaseudun arjen palveluverkoston jäsenet yhdistyivät
Hyvinvointityöryhmään. Hyvinvointityöryhmä järjesti opintomatkan Pudasjärvelle 4.-5.10.18.
Tutustuttiin mm. maan kuuluun hirsikampukseen, hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä
projekteissa kehitettyihin hyviin käytänteisiin (Laavu –hanke: osallistava budjetointi ja
ryhmätyöllistäminen, InfoLango, monikielinen neuvontapalvelu ja Hyvän mielen paikat –
hankkeet). Työryhmässä suunniteltiin myös ESR hanketta.

3.3. Kehittämistoiminta ja kansainvälisyys
Kuntayhtymän alueellinen kehittämistoiminta painottui rahoituspäätöksen saaneiden
hankkeiden hallinnointiin ja toteutukseen sekä uusien hankkeiden valmisteluun ja
elinkeinotiimiin. Pääpaino kehittämistyössä oli kehittämishankkeisiin tähtäävissä
hankevalmistelussa.
Kansainvälistä toimintaa on ollut lähialueyhteistyöhankevalmistelun ja Venäjän matkojen
kautta. Toimintavuonna ei ole ollut käynnissä kansainvälisiä hankkeita.
Kuntayhtymä järjesti lähialueyhteistyöseminaarimatkan Alakurtille ja Kantalahteen 2830.6.2018. Matkalle osallistui 31 henkilöä Itä-Lapista. Päivien tarkoituksena oli edistää
Kuolan alueen ja Suomen lähialueen taloudellista kehittymistä, luoda olosuhteita yhteistyölle
taloudessa, liikenteessä, elinkeinojen kehittämisessä, koulutuksessa, nuorisopolitiikassa,
ympäristössä, kulttuurissa ja matkailussa; sekä kehittää ja vahvistaa alueiden välisiä
ystävällisiä suhteita.
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Toimintavuonna käynnissä olleet hankkeet
ILLKKA – Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshanke
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa yhteishankkeena ajalla 1.2.2015 – 31.1.2018
toteutettava ILLKKA -projekti päättyi tammikuun lopussa. Hankkeen tavoitteena oli etsiä
neljän projektiin osallistuvan kunnan alueelta luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvia
kallioalueita alan yritysten hyödynnettäväksi. ILLKKA-projektin väli- ja loppuraportteja on
jaettu sähköisenä ja paperiversiona Suomessa toimiville luonnonkivi- ja kiviainesyrityksille,
viranomaisille ja maanomistajille. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 24.1.2018 Kemijärvellä,
paikalla oli noin 50 kuulijaa.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 450.271 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion
rahoitusosuus on 315.190 €, kuntien 45.027 €, GTK:n 71.054 € ja yksityisten yritysten osuus
19.000 €
Projektipäällikkönä toimi kehittämispäällikkö ja projekti-/taloussihteerinä Kaarina Imponen.
Projektin käytännön toimenpiteitä johti geologi Risto Vartiainen GTK:sta.

ABC Arctic Business Cluster-hanke
Kuntayhtymä oli mukana ABC-hankkeessa. Hankeaika on 1.6.2015 - 30.9.2018
Osallistujat: Kemin Digipolis, Kunnat: Rovaniemi-Ranua, Sodankylä-Itä-Lappi 1/3,
Torniolaakso ja Tunturi-Lappi
Budjetti: 1,6 M€: EAKR + valtio 75%/1,2 M€, kunnat 346881 €, yksityinen 60000 €
ABC-hanke tuotti teollisuuspalveluyrityksille uusia kasvunmahdollisuuksia, kehitti
kilpailukykyä ja kannattavuutta loi uusia korkeasti koulutettujen alojen työpaikkoja sekä
edisti kansainvälistymistä. Hankkeen tuloksena Lappi edistyi tavoitteessaan olla EU:ssa
edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen. Lappiin
kehittyy edelleen myös vahva ja tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden sekä
sidosryhmien muodostama klusteri, joka hyödyttää myös koko Barentsin alueen teollisuuden
kestävää kasvua.
Vuonna 2018 ABC - hanke teki toteutettavuusselvityksen Sallan elintarviketarkastuspisteestä
Itä-Lapille.

Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke
Hankeaika 1.10.2018 – 30.9.2019
Itä-Lapin kuntayhtymän alueella toteutetaan Osta paikallista -hanketta Leader Pohjoisin
Lappi ja Koillismaan Leaderin rahoituksella. Hankkeessa työskentelee 80% työajalla
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hankevetäjä. Ohjausryhmän rungon muodostavat alueen yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat.
Ohjausryhmä on kokoontunut Kemijärvellä, Posiolla ja Pelkosenniemellä.
Hanke on järjestänyt 2-3 tiedotustilaisuutta/paikkakunta paikallisten ostojen ja hankintojen
merkityksestä paikkakunnan elinvoimaisuuteen. Tilaisuuksiin osallistujat ovat yrittäjiä,
kuntapäättäjiä ja kuntien ostoista ja hankinnoista päättäviä. Kestävistä hankinnoista
tilaisuuksissa on puhunut Lapin Yrittäjät ry hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus.
Osallistujat kokivat tilaisuudet vuorovaikutukseltaan antoisiksi ja informaatioltaan
hyödyllisiksi. Kemijärven lukion yrittäjäkurssilaiset perehtyivät paikallisen ostamisen
vaikutuksiin. Paikkakunnilla on virinnyt selkeä vuoropuhelu hankintojen vaikutuksesta,
vahvistunut tarve uudistaa/laatia kunnan hankintastrategiaa ja -ohjeita, pienhankintaohjeita
sekä harkita sähköisen hankintajärjestelmän hankkimista. Kunnissa uudistetaan strategisia
linjauksia pakallisen elinvoiman vahvistamiseksi (esim. ruokatarvikkeista tavoitellaan 30 %
lähituotettua/kunta).
Hanke on julkaissut artikkeleita paikallisissa lehdissä. LAMKissa valmistellaan
mittaristohanketta, jonka rahoituksella kehitetään yksityisten ja yhteisöjen käyttöön
ostopäätösten vaikutuksia kuvaava mittari. Kemijärvellä mallinnetaan opinnäytetyönä
asiakkaiden ostopäätöksien perusteita selvittävä kysely, joka soveltuu toteutettavaksi myös
muille paikkakunnille.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 79.435 €. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin
maaseuturahasto, Leader Pohjoisin Lappi, Koillismaan Leader ja yksityiset rahoittajat.

Forest In – Palvelutarve ja –resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa
Hankeaika 1.4.2018 - 31.5.2020
Hanke aloitettiin 1.4.2018. Hankkeessa aloitti tällöin projektisihteeri, joka oli jo aiemmin
Kemijärven kehityksen ja Kemijärven kaupungin palveluksessa aloittanut hankkeeseen
liittyvien tietojen keruun. Itä-Lapin yritystietojen, vapaiden asuntojen ja liiketilojen tietojen
keruutyö jatkui hankkeen alkaessa ja tietojen päivitys jatkuu edelleen. Hankkeen alussa
julkaistiin forestin.fi –verkkosivut. Sivuilta löytyy tietoa Itä-Lapin alueen kunnista ja
yhteystiedot hankehenkilöstöön sekä kuntien elinkeinotoimiin. Sivuilla on linkit alueen
vapaisiin liike- ja toimistotiloihin. Koulutus ja rekrytointi sekä muut sivut täydentyvät kun
tietoja saadaan lisää.
Biojalostamon rakentamisen mukaan pääseminen kiinnostaa laajasti ympäri Suomen.
Maailman laajuisesti, valtakunnallisesti ja Lapin alueella toimivia yrityksiä on käynyt
tutustumassa alueeseen. Projektisihteeri on esitellyt tapaamisissa vapaita asuntoja, toimi- ja
yritystiloja sekä lähettänyt tarvittavia yrityslistauksia ko. yritysten käyttöön.
Elokuun alussa hankkeelle tilattiin visuaalinen ilme Mainostoimisto Seven 1:lta. Hankkeen
www-sivut, facebook –sivut, uutiskirjeet ja ilmoitukset saivat näin yhtenäisen ilmeen.
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Hanke valmistutti kilpailutuksen kautta ostopalveluna lyhyen esittelyvideon/animaation,
jossa esitellään Patokankaan ekoteollisuuspuistoalueen toimintoja ja mahdollisuuksia.
Animaatiovideota
hyödynnetään
sähköisissä
kanavissa,
informaatioja
verkostoitumistilaisuuksissa ym. tapaamisissa julkisten ja yksityisten palvelutuottajien,
yleisön ja median kanssa. Video löytyy forestin.fi sivuilta sekä Forest In –hankkeen facebook
sivuilta. Lisäksi hankkeelle avattiin YouTube kanava jossa sekä suomen- että englanninkieliset
versiot ovat nähtävillä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 328.378 €. Hankkeessa on EAKR-rahoitusta 70% ja kuntien
rahoitusta 30%

Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (VÄRI)
Hankeaika 27.8.2019 – 31.7.2020
VÄRI (Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää) hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän
yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten
hyödynnettäviksi. Hankkeessa pyritään kansantajuistamaan tutkimusaseman tuloksia,
kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä sekä kehittämään
alueen innovaatiopotentiaalia.
Hankeen projektityöntekijäksi 80%:n työajalla valittiin FM Janne Mukkala Pelkosenniemeltä.
Hän aloitti työt 19.11.2018.
Hankkeen käynnistämisvaiheessa on tavattu useita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmien
edustajia, joissa on keskusteltu hankkeen tarkemmista suuntaviivoista hankkeen
kokonaistoteutuksesta. Hanke on tavannut kuntien yrittäjäyhdistysten puheenjohtajistoa ja
sihteeristöä sekä alueellisesti merkittävien yritysten edustajia.
Hanketyötekijä on osallistunut paikallisiin tapahtumiin ja esittelyt hanketta tapahtuman
osallistujille. Hankkeessa tullaan järjestämään yrittäjyystyöpajoja, jossa tarkennetaan
hankkeen toimenpiteiden kohdentumista elinkeinoelämään.
Hankkeesta on myös tiedotettu mediassa sekä avattu sosiaalisen median profiilit niin
facebookiin kuin twitteriin. Näiden kanavien kautta jaetaan tietoa hankkeen tapahtumista.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 297 029 euroa. Hanketta rahoittavat Lapin Liitto EAKR –
rakennerahasto 70% (207 920 euroa), Itä-Lapin kunnat ja kuntayhtymä (yhteensä 33 800
euroa) sekä Helsingin yliopisto (51 808 euroa). Lisäksi hanke saa yksityistä rahaa 3 500 euroa.

Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke
Hankeaika 1.1.2018 – 31.3.2019
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Hankkeessa on tuotteistettu Itä-Lapin historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön. Hanke
alkoi vuoden 2018 alusta. Hankkeessa on haastateltu noin 70 ikäihmistä siitä, miten elämä
lähti alueella uuteen alkuun evakosta palattua. Haastattelut tallennetaan kansallisarkistoon.
Haastattelujen jälkeen hanke järjesti yrittäjille ja kyläyhdistyksille (mukana oli 15 toimijaa)
neljä työpajaa, jossa kehitettiin matkailutuotteita erityisesti kesä- ja kylämatkailua varten.
Niitä kehitettiin noin 20, ja ne liittyvät mm. sauna-, uitto- ja ruokaperinteeseen. Lisäksi
kehitettiin yksi sotahistoriareittituote, jonka Lapin maanpuolustusyhdistyksen väki testasi
syysretkellään. Koululaiset tekivät kaksi testi- ja tutustumismatkaa Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museoon.
Kehitetyistä ja jo olemassa olevista aihepiiriin liittyvistä tuotteista ja kohteista koottiin yli 35
kohdetta sisältävä Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti matkailijoille ja seudun matkailutoimijoiden työkaluksi. Reitti laitetaan Citynomadiin, ja siitä tehdään sähköinen esite ja paperinen
esittelylehtinen.
Ihmisiltä on kerätty myös ruokaperinnettä videoille. Isäntä Matin museossa järjestetystä
perinneruokapäivästä tehtiin video, ja työohjeet ja reseptit ovat YouTubessa.
Lisäksi hanke järjesti kansalaisopistojen kanssa kyläopaskurssit Pelkosenniemellä,
Kemijärvellä ja Sallassa sekä osallistui Kairalan kylän uuden Syksyn satoa ja sapuskaa –
tapahtuman kehittämiseen ja järjestämiseen.
Hanke on kuntayhtymän oma hanke ja toimii Kemijärven, Sallan, Savukosken ja
Pelkosenniemen alueilla.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 79.867 €. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin
maaseuturahasto ja Leader Pohjoisin Lappi. Hankkeessa on myös yksityistä rahoitusosuutta.

Toimintavuonna suunnitellut hankkeet
VähäC - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa
Vähä C on Itä-Lapin kuntayhtymän ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa
valmistellaan Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten,
uusiutuvien energialähteiden sekä materiaalien käyttöä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 352 €, josta Itä-Lapin kuntayhtymän osuus on 189.664 €.
Hankkeeseen on haettu EAKR-rahoitusta 80%. Omarahoituksen 20% kattavat kunnat ja Lapin
AMK.

ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin
elinkeinoelämässä
ILPO –hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän , Geologian tutkimuskeskuksen ja Lapin yliopiston
yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää niitä aluetaloudellisia vaikutuksia (hyödyt/
haitat), joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti. Hanke tuottaa yrityksille ja
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yhteisöille informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien yritysalojen ja
palveluiden tarpeesta alueella. Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen
monipuolistaminen ja se, että voidaan tunnistaa uusia elinkeinomahdollisuuksia esim.
malminetsinnän piirissä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 285.855 €, josta Itä-Lapin kuntayhtymän (hallinnoija) osuus on
162.646 €. Hankkeeseen on haettu EAKR-rahoitusta 80%. Omarahoituksen 20% kattavat
kunnat, GTK ja Lapin yliopisto.

EU Kolarctic ENI Matkailun arktinen lähialueverkosto - Arctic (CBC) Tourism Network
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,9 M€, josta Suomen osuus on 1M€. Rahoitusta on haettu
90% Kolarctic ohjelmasta. Hankkeen yhteistyöosapuolia ovat Itä-Lapin kuntayhtymä, Inari,
Sodankylä Kantalahti, Murmansk, Vardo/Norja
Hankkeen tavoitteita:
- Arktisen matkailualueen tunnettuuden lisääminen
- Kesämatkailun edistäminen vetovoimatekijöinään luonto, kansallispuistot, paikalliskulttuuri
- Olemassa olevien palvelujen jalostaminen valituille markkina-alueille sopiviksi sekä
yrittäjien osaamisen tason nostaminen
- Markkinointi, viisumivapauden edistäminen
EU Kolarctic ENI Moottorikelkka-hanke, The Arctic Tracks in the Arctic Circle
Hankkeen kokonaisbudjetti 0,9 M€, josta Suomen osuus on 0,7 M€. Rahoitusta on haettu
90% Kolarctic ohjelmasta. Hankkeen yhteistyöosapuolia ovat Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin
AMK, Kantalahti, Murmansk.
-investoinnit reiteille ja urille
-turvallisuusosaamisen vienti Venäjälle
EU Kolarctic ENI Eventour
Lapin AMK, Itä-Lapin kuntayhtymä, 6 kuntaa Venäjältä
Tavoitteena on tukea alueen elinkeinoja kehittämällä paikallisia tapahtumia matkailun
vetovoimatekijöiksi sekä lisätä rajat ylittävää yhteistyötä.
EU Kolarctic ENI Northern Axis- Barents Link
1,25M€, Kainuun liitto päähakijana, kumppaneita Norjasta, Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä
- Taivalkoski-Kemijärvi radan esiselvitys
- Matalalentokäytävän edistäminen Pohjoisen Suomen ja Venäjän välillä
Elokuva-lokaatiot hanke, Itä - Lapin kuntayhtymä
Hankkeen tavoitteena on houkutella alueelle elokuva ja filmituotantoja sekä kehittää
paikallisia asukkaita ja yrittäjiä vastaamaan tuotantoyhtiön tarpeisiin. Hankkeeseen kuvattiin
kuntien erillisrahoituksella syksyllä kuvia. Kuvaajaksi valittiin Locationhouse Ilkka Mukkala.
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3.4. Kuntayhtymän henkilöstö
Kuntayhtymällä on kaksi vakituista työntekijää. Määräaikaisen henkilökunnan määrä
vaihtelee vuosittain riippuen hankevalmisteluista ja käynnissä olevista hankkeista.

Henkilöstö 31.12.
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

Palkat ja palkkiot
sivukuluineen eur

2010
2
6
8

2011
2
3
5

2012
2
7
9

2013
2
8
10

2014
2
6
8

2015
2
0
2

2016
2
1
3

2017
2
1,5
3,5

2018
2
5
7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

229 214

271 016

355 315

488 167

412 027

200 306

134 157

162 154

236 043

3.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Toiminnan riski
Kuntayhtymällä on vain kaksi vakinaista työntekijää. Vakinaisen työntekijän äkillinen
poissaolo voi johtaa toiminnan halvaantuminen, sillä sijaisia on vaikea tai mahdoton
järjestää. Lakisääteiset lomat on pystytty järjestämään pääasiassa sopimalla loma-aikojen
jaksottamisesta.
Riskejä arvioitaessa on huomioon otettava myös kuntayhtymän toiminnan luonne ja
toimintaympäristön muutosten vaikutus kehittämistehtävien määrään, resursointiin ja
sisältöön.
Rahoitusriskit
Kuntayhtymän perustoimintaa rahoittavat jäsenkunnat vuosittain hyväksyttävän
talousarvion mukaan. Hanketoiminnassa rahoitusriskin voi aiheuttaa tilanne, jossa rahoittaja
ei hyväksy rahoitettavaksi syntyneitä kustannuksia. Rahoitusriskiä minimoidaan hyvällä
hankehallinnoinnilla ja tarkalla kustannusseurannalla. Hanketoiminnan volyymin voimakkaan
kasvun johdosta kuntayhtymä voi joutua käyttämään väliaikaisesti luotollista tiliä ja
hakemaan tilapäisrahoitusta muista lähteistä.
Vahinkoriskit
Kuntayhtymä on varautunut vahinkoriskiin kattavalla vakuutusturvalla. Kuntayhtymän
henkilökunta on vakuutettu tapaturmien varalta. Lisäksi kuntayhtymällä on vastuu- ja
oikeusturvavakuutus toiminnan ja hallinnon osalta sekä matkavakuutus koko henkilökunnalle
työmatkoja varten.
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3.6. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä
Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuntayhtymän
hallinnon toimintaa ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Kehittämistoiminnassa
noudatetaan kuntayhtymän toimintaohjeita ja rahoituspäätöksessä annettuja ohjeita.
Perussopimuksessa on määrätty kuntayhtymän tehtävät, toimielimet, talous sekä muut
määräykset. Hallintosäännössä on määräykset päätösvallasta, kokousmenettelystä,
organisaatiosta, kehittämispäällikön tehtävistä, puhevallasta sekä nimenkirjoitusoikeudesta.
Kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta vastaa yhtymähallitus.
Yhtymähallitus hoitaa sisäistä valvontaa seuraamalla talousarvion toteutumaa ja päätösten
toimeenpanoa.
Yhtymähallituksen alaisena toimiva kehittämispäällikkö vastaa kuntayhtymän operatiivisesta
toiminnasta. Kehittämispäällikköä koskevat henkilöstöhallinnon päätökset hyväksyy hallituksen
puheenjohtaja ja tarvittaessa yhtymähallitus. Kehittämispäällikön laskut hyväksyy
yhtymähallituksen puheenjohtaja. Kehittämispäällikkö hyväksyy kuntayhtymän muut laskut.
Kuntayhtymän laskujen asiatarkastajina toimivat johdon assistentti ja projektihenkilöstö.
Kuntayhtymä ei itse hoida laskujen ym. suoritusten maksuun laittamista, vaan se hoidetaan
ostopalveluna Kemijärven kaupungin toimesta. Vaarallista työyhdistelmää ei synny, koska
laskulla on eri asiatarkastaja, hyväksyjä ja maksaja.

3.7. Tilikauden tuloksen käsittely
Tilikauden tulos on 320,37 euroa ylijäämää, jonka yhtymähallitus esittää siirrettäväksi omaan
pääomaan yli- tai alijäämä tilille.

4. Toteutumisvertailu
4.1. Tavoitteiden toteutuminen
Kuntayhtymän toiminta toteutui pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaan. Merkille
pantavaa vuodessa on ollut voimakas panostus hakevalmisteluun, jolla on pyritty saamaan
alueelle yhteisesti suunniteltuja seutukunnallisia EU-rahoitteisia hankkeita. Edunvalvontatyötä
tehtiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa osallistumalla työryhmien toimintaan, vierailujen ja
tapaamisten kautta sekä pitämällä yhteyttä eri toimijoihin, antamalla lausuntoja ja
kannanottoja sekä median kautta. Vuonna 2018 kuntayhtymä antoi 23 lausuntoa/ kirjelmää
liittyen laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun, elinvoimaisuuteen ja saavutettavuuteen.
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4.2. Talousarvion toteutumavertailu
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
RAHAYKSIKKÖ: EURO

TALOUSARVION TOTEUTUMA

TALOUSARVIO
1.1.2018 31.12.2018

TOTEUTUMA
1.1.2018 31.12.2018

EROTUS
+/-

KÄYTTÖ
%

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET

283 650,00
134 420,00

302 061,52
118 264,07

18 411,52
-16 155,93

106,5
88,0

TOIMINTATUOTOT

418 070,00

420 325,59

2 255,59

100,5

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT KULUT

203 350,00
144 210,00
14 410,00
40 500,00
15 300,00

236 042,86
128 640,11
10 202,68
34 900,00
10 356,69

-32 692,86
15 569,89
4 207,32
5 600,00
4 943,31

116,1
89,2
70,8
86,2
67,7

TOIMINTAKULUT

417 770,00

420 142,34

-2 372,34

100,6

300,00

183,25

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
KORKOKULUT

-300,00

234,17
-97,05

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-300,00

137,12

VUOSIKATE

0

320,37

TILIKAUDEN TULOS

0

320,37

0

320,37

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ
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4.3. Tuloslaskelman toteutuminen

Alkuperäinen TA TA muutokset

TA muutoksen
jälkeen
Toteutuma 2018

Poikkeama

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

327 164,00
406 896,00
734 060,00

-

43 514,00
272 476,00
315 990,00

283 650,00
134 420,00
418 070,00

302 061,52
118 264,07
420 325,59

- 18 411,52
16 155,93
- 2 255,59

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Ostopalvelut
Aineeet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset yhteisöille
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

315 190,00
330 940,00
19 220,00
40 500,00
28 460,00
734 310,00

-

111 840,00
186 730,00
4 810,00
13 160,00
316 540,00

203 350,00
144 210,00
14 410,00
40 500,00
15 300,00
417 770,00

236 042,86
128 640,11
10 202,68
34 900,00
10 356,69
420 142,34

- 32 692,86
15 569,89
4 207,32
5 600,00
4 943,31
- 2 372,34

300,00

183,25

300,00

137,12

-

320,37

TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE

-

-

250,00
250,00

-

-

-

-
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5. Tilinpäätöslaskelmat
5.1. Tuloslaskelma
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
TULOSLASKELMA
01.01.-31.12.2018
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate

302 061,52
118 264,07
0,00

01.01.-31.12.2017

420 325,59

244 770,22
145 803,49
0,00

-195 472,53

-134 112,45

-36 596,73
-3 973,60
-128 640,11
-10 202,68
-34 900,00
-10 356,69

-28 000,71
-41,06
-200 103,48
-9 840,77
-41 950,00
-10 085,04

26,17
208,00
-12,78
-84,27

-420 142,34
183,25

137,12
320,37

184,00
184,09
-4,67
-80,00

390 573,71

-424 133,51
-33 559,80

283,42
-33 276,38

Tilikauden tulos

320,37

-33 276,38

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

320,37

-33 276,38
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5.2. Rahoituslaskelma
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta

2018

320,37

320,37

-33 276,38

-33 276,38

0,00

0,00
320,37

500,00

500,00
-32 776,38

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos0,00
Saamisten muutos
36 619,80
Korottomien velkojen muutos
7 963,45
Rahoituksen rahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

2017

46 400,00

44 583,25
90 983,25

-32 776,38
1 327,51
-161 778,57
53 281,03

91 303,62

201 116,04
109 812,42

91 303,62

-107 170,03
-139 946,41
-137 246,37

109 812,42
247 058,79

-137 246,37
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5.3. Tase
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ
TASE
31.12.2018

31.12.2017

8 161,00
8 161,00
8 161,00

8 161,00
8 161,00
8 161,00

3 432,00

3 432,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT

470,35
6 575,73
118 112,69
125 158,77
201 116,04
326 274,81

12 878,61
1 106,94
147 793,02
161 778,57
109 812,42
271 590,99

VASTAAVAA

337 867,81

283 183,99

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
260 043,55
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
11 499,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
320,37
OMA PÄÄOMA
271 862,92

213 643,55
44 775,38
-33 276,38
225 142,55

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VASTATTAVAA

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Saadut ennakot
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA

4 759,51
4 759,51

4 759,51
4 759,51

1 710,74
1 710,74

15 523,70
15 523,70

22 939,31
36 595,33
59 534,64
61 245,38

21 860,75
15 897,48
37 758,23
53 281,93

337 867,81

283 183,99
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6. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot
6.1. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

PALKAT JA PALKKIOT
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

2018

2017

195 472,53
36 596,73
3 973,60
236 042,86

134 112,45
28 000,71
41,06
162 154,22

2018

2017

118 112,69
6 575,73
124 688,42

147 793,02
1 106,94
148 899,96

21 548,65
1 710,74

15 897,48

23 259,39

15 897,48

126 354,28
19 061,58
17 648,16
50 579,53
46 400,00
260 043,55
11 499,00
320,37
271 862,92

126 354,28
19 061,58
17 648,16
50 579,53
0,00
213 643,55
44 775,38
-33 276,38
225 142,55

6.2. Tasetta koskevat liitetiedot

SIIRTOSAAMISET
Projektirahoitus
Muut

SIIRTOVELAT
Lomapalkkavelka
Projektirahoitus ennakot
Muut

OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
Kemijärvi
Savukoski
Pelkosenniemi
Salla
Posio
Edell.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden alijäämä
Oma pääoma 31.12.2018
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7. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat
KIRJANPITOKIRJALUETTELO

Tasekirja
Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma ja tase

sidottu
atk-tulosteena
atk-tulosteena
atk-tulosteena

Apukirjat
Kustannuspaikat

atk-tulosteena

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Kassatositteet
Ostotositteet
Muistiotositteet

paperitositteina
osittain paperitositteina
ja rondo-sähköisessä arkistossa
paperitositteina

Hakemusnumero: 306671
Hankekoodi:
Hankkeen nimi: Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinke...
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LIITE 3 § 7 / Yhtymähallitus 14.3.2019

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

Viranomaisen merkintöjä
Saapumispäivämäärä

Diaarinumero

26.2.2019

EURA 2014/7993/09 02 01 01/2019/LL

Käsittelijä

Puhelinnumero

Hakemusnumero

Hankekoodi

306671
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

Tulostettu 26.2.2019 13:24:06
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Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Hanke jakautuu kolmeen selkeään osa kokonaisuuteen yhteistyötahojen asiantuntijuuden mukaan. Nämä ovat
jaettu projektia toteuttavien organisaatioiden kesken seuraavasti:
1)Geologian tutkimuskeskus (GTK) vastaa asiantuntijaorganisaationa Itä-Lapin malmipotentiaalin arvioinnista
hyödyntämällä sen ydinosaamista ja sen hallussa olevia tietoaineistoja. GTK prosessoi tietoaineistoja projektin
tarkoituksia varten kuin myös tuottaa asiantuntija arvioita alueen malmipotentiaalista sekä tuo mukaan vahvan
asiantuntijataustoituksen esimerkiksi aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin.
2)Lapin yliopisto vastaa aluetaloudellisesta mallinnuksesta ja aineiston siihen perustuvasta analyysista
kasvattamaan Itä-Lapin elinkeinoelämää. Tavoite ei ole tutkimuksellinen vaan kukin osallistuja tuo hankkeeseen
toisiaan täydentävän osaamisalueen. Lapin yliopiston osalta se liittyy aineiston koostamiseen, aineiston analyysiin
ja muuntamiseen tietoon perustuvan päätöksenteon käyttöön.

3) Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa yhdessä Lapin yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa hankkeessa
tuotetun tiedon soveltamisesta elinkeinoelämän kehittämiseksi. Kuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä alueen
kuntien elinkenopalveluiden ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa joilla yhdessä on selkeä kuva alueen
elinkeinoelämästä, sen rakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Osallistuvat tahot ovat nähneet selkeän potentiaalin malminetsinnän tuomissa mahdollisuuksissa alueellisen
yritystoiminnan kehittämisessä. Hankkeella saavutetut tiedot ja tulokset potentiaalisista
liiketoimintamahdollisuuksista ja niiden volyymeistä auttavat yrityksiä kohdentamaan ja kehittämään palveluitaan
malminetsintää tekeville tahoille, joita ovat malminetsintäyritysten lisäksi mm. itse kaivosyhtiöt, jotka etsintää
rahoittavat. Yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittäminen vastaamaan kansainvälisten yritysten standardeja ja
sertifikaatteja luo yrityksille myös selkeän mahdollisuuden päästä mukaan alueen muihin isoihin
investointihankkeisiin. Lisäksi hanke on luonteeltaan pioneerityötä, koska vastaavia julkisia projekteja ei ole
aikaisemmin Lapissa tehty malminetsinnän vaikutusten osalta vaan valtaosa tutkimuksista on keskittynyt kaivosten
aluetaloudellisiin vaikutuksiin.
Hankkeessa GTK ja Lapin yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä Itä-Lapin kuntayhtymään palkattujen työntekijöiden 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.
Haettavassa hankkeessa tuotetut tiedot tuotetaan mahdollisen hankerahoituksen turvin, koska haluttuja tietoja ei
ole saatavissa kyseisistä organisaatioista prosessoidussa muodossa suoraan hankkeen käyttöön. Esimerkiksi
GTK:n budjettirahoitteinen tutkimustoiminta on vahvasti projektoitu tiettyjen teemojen ympärille, jotka vahvistetaan
vuotuisissa projektisuunnittelussa. Näiden ulkopuolella olevaan toimintaan GTK ei saa valtion budjettirahaa. Näin
ollen esimerkiksi tässä hankkeessa tarvittava tieto ja osaaminen täytyy osin rahoittaa ulkopuolisten
rahoituslähteiden turvin. Eli hankkeen työ ei kuulu GTK:n perustutkimustoimintaan. Aluetaloudellisten vaikutusten
analyysi ja arviointi on Lapin yliopiston osaamisaluetta, mutta tässä hankkeessa kerättävä aineisto ja sen käsittely
eivät ole yliopiston tavanomaista tutkimustoimintaa.

3 Hankkeen perustiedot
Hankkeen julkinen nimi

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

Päättymispäivämäärä

1.6.2019

31.5.2021

Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

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. Kuitenkaan pelkästään malminetsinnän aluetaloudellisia
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vaikutuksia ei ole tarkasteltu Suomessa, vaan ne on huomioitu vain osana kaivostoimintaan johtavaa prosessia.
Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia Itä-Lapissa ja hyödyntää
selvitystä alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Itä-Lapin alueella tehdään tällä hetkellä suhteellisen paljon
malminetsintää, jonka potentiaalia yritysten liiketoiminnassa ei tunneta kunnolla. Tällä hankkeella pureudutaan niihin
esille nouseviin liiketoimintapotentiaaleihin, joissa paikallisilla yrityksillä olisi liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa
tuotettu tieto auttaa yritysten kehittäjiä sekä yrityksiä suoraan kohdentamaan ja kehittämään omia tuotteita ja palveluita
juuri näihin mahdollisuuksiin. Yritysten toiminnan ja palveluiden tason nostaminen kansainvälisten kaivostoimijoiden
vaatimalle tasolle mahdollistaa niitä tarjoamaan palveluitaan myös muihin investointi ja keittämishankkeisiin.
Hankkeen toiminta-alueena on valittu 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 harvaanasuttujen alueiden kattavia malleja, joihin Itä-Lapin
tiedot voisivat perustua. Kuitenkin merkittävä osa tämän sektorin työstä tehdään malminetsintävaiheessa ja vain
harvat niistä realisoituvat koskaan toimiviksi kaivoksiksi.
Tällä 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) sekä Aurionin Aamurusko (Au). Malminetsinnän
aktiivisuutta voi helposti seurata ilmaiseksi esimerkiksi online karttapalvelusovelluksen kautta (
http://gtkdata.gtk.fi/MDaE/index.html). On tärkeä tunnistaa malminetsinnän tarjoamat mahdollisuudet, jotka ovat
hyödynnettävissä alueen elinkeinoelämälle.
Hankkeen lähtötilanteena on selvittää alueen malmipotentiaalin GTK:n olemassa olevia aineistoja hyödyntäen kuin
myös soveltamalla uusia menetelmiä esimerkiksi löytymättömien mineraalivarojen arviointia sekä prospektiivisuus
mallinnusta.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on määrittää ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt
tuottavat alueellisesti. Tavoitteena on kehittää tarkastelutapoja, joilla taloudellista arvoa tuottavat ketjut voidaan
määrittää, ja joista saatavan tiedon perusteella yritykset voivat tehdä investointipäätöksiä. Malminetsinnän
aluetalouden vaikutuksien määrittämisestä 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 varmistettua tietoa päätöksenteon
tueksi. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan soveltaa muilla alueilla Suomessa.
Itä-Lapin kuntayhtymällä on tehtävänä tunnistaa ne mahdollisuudet malminetsintään liittyen, jotka ovat
hyödynnettävissä alueen elinkeinoelämälle. Tästä syystä malminetsintäprosessi pyritään purkamaan paloihin ja
miettimään jokaisen vaiheen mahdollisuudet elinkeinoelämää ajatellen.
Lisäksi hankkeella kartoitetaan alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, laatu ja referenssit
malminetsintäyritysten 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. Hankkeen tavoitteena on myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja se, että voidaan
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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 ruotsinkieliset ja englanninkieliset tiivistelmät ja
joka on vapaasti saatavilla verkkojulkaisuna. Julkaisu on monipuolinen katsaus alueen malmipotentiaaliin sekä
malminetsintä teollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista ajatellen Itä-Lapin elinkeinoelämää. Nämä mahdollisuudet
raamitetaan ensi kertaa tehtävällä julkisella malminetsinnän aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnilla.
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.
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
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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 ja suunniteltu yhteisesti kaikkien hankkeen toteuttajien kesken. Hankkeesta on käyty valmistelevia
keskusteluja Lapin liiton edustajien kanssa ja Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa. Hanke on näissä keskusteluissa saanut
tukea ja se on todettu toteutettavissa organisaatioissa tärkeäksi.
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
(https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2017.pdf).
Yllä esitettyyn pohjautuen tämän hankkeen tutkimusalueeksi on valittu Itä-Lapin kuntayhtymän alue (Kemijärvi, Salla,
Posio, Savukoski ja Pelkosenniemi), jonka malmipotentiaalia tullaan tarkastelemaan esimerkiksi uusia
mallinnusmenetelmiä sekä löytymättömien mineraalivarojen arviointiprosessia hyväksi käyttäen GTK:n toimesta.
Hankkeessa pyritään näillä menetelmillä konkretisoimaan niitä mahdollisuuksia ja potentiaalia mitä Itä-Lapin kuntien
kallioperään voisi liittyä. Tämä tapahtuu GTK:n tietovarantoja hyväksikäyttäen ja prosessoimalla siellä olevaa dataa
tätä hanketta ajatellen. 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/MDaE/index.html). Itä-Lapin osalta liitekartassa 1 on havainnollistettu hankealueen
kaivosrekisteritilanne.
Malminetsinnällä ja kaivostoiminnalla on ajateltu olevan merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia etenkin Pohjois- ja ItäSuomessa. Kaivostoiminnan aluetaloudellista merkitystä on tutkittu Sodankylän Kevitsan ja Kittilän Suurikuusikon
kaivoksien osalta sekä myös mahdollisesti perustettavien kaivosten aluetaloudellista merkitystä Kanta-Hämeessä
EAKR rahoituksen turvin. Tässä 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 ja referenssit 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. Hankkeessa on myös tarkoitus ”osittaa” malminetsintäprosessi ja
pohtia kunkin osa-alueen mahdollisuuksia hankealueen elinkeinoelämälle.
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.
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Hankkeen tuloksia voidaan käyttää tietoon perustuvan päätöksenteon tukena ja lisäksi tuloksia 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 hankkeessa tuottamaa
tietoa käytetään lappilaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen pohjana. Tätä tietoa ei ole mahdollisuus saada
käyttöön GTK:n ja Lapin yliopiston budjettirahoitteisen toiminnan kautta tässä yhteydessä. 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 on esitetty hankkeen tavoitteet kolmena toisiinsa linkittyvinä osakokonaisuuksina toteuttajineen:
1) Itä-Lapin malmipotentiaali ja sen arviointi sekä malminetsintä ilmiöpohjaisena tarkasteluna
GTK tuottaa ja prosessoi hallussaan olevia tietoaineistoja Itä-Lapin malmipotentiaalista. Tätä tietoa käytetään pohjana
aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnille. Tämä myös pohjustaa geologisen ja mineraalipotentiaalisen raamituksen
koko hankkeelle. GTK tulee käyttämään arvioinnissa uusia mallinnusmenetelmiä kuten löytymättömien
mineraalivarojen arviointia ja prospektiivisuusmallinnusta Lisäksi GTK toimii asiantuntija roolissa malminetsinnän
asiakokonaisuuden hallinnassa. GTK osallistuu myös yhdessä muiden hankkeen toteuttajien kanssa järjestettyihin
workshopeihin ja yleisötilaisuuksiin.
2) Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden arviointi hanke alueella
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 aluetaloudellinen tietopohja ja toimintamalli. Malminetsinnän aluevaikutuksia
tarkastellaan suorien ja välillisten vaikutusten sekä sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Tiedon hyödyntäjinä ovat
erityisesti Lapin pk-yritykset, kuntien päätöksentekijät ja laajemmin 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 ja mahdollinen uuden luominen.
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. Hankkeen
tarkoituksena on ”hajottaa” malminetsintäprosessi ja tarkastella erikseen jokaista sen vaihetta ja niiden tarjoamia
mahdollisuuksia Itä-Lapin elinkeinoelämälle.
Näiden kolmen edellä kuvatun osa-alueen tulokset koostetaan raporttimuotoiseksi elektroniseksi julkaisuksi, joka on
julkinen. Lisäksi hanke järjestää hankealueella erilaisia tilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa yllämainituista asioista ja
keskustellaan teemaan liittyvistä kysymyksistä.
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
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Kaivostoiminnan aluetaloudellista merkitystä on tutkittu useissa tapauksissa esimerkiksi Sodankylän Kevitsan osalta.
Tässä hankkeessa tarkastellaan laajasti arvoketjua malmipotentiaalista-malminetsintään ja niiden aluetaloudellisia
vaikutuksia (positiiviset/negatiiviset). Hakijoilla ei ole tiedossa, että tämän kaltaista tarkastelua olisi aikaisemmin
toteutettu Lapin alueella, joka korostaa hankkeen ”pioneerityön” luonnetta. Näin ollen projektin tuloksia voidaan myös
hyödyntää muissa kunnissa, joissa malminetsinnän vaikutuksia pohditaan.
Hanke tuottaa vahvaa tietopohjaa yritysten ja päätöksentekijäiden sekä laajemmin intressiryhmien päätöksen teon
tueksi. Se tuottaa laajaa tietopohjaa malminetsintään liittyvistä hyödyistä ja haitoista, joihin voidaan näin ennakolta
varautua. Näin luodaan vapaasti saatavilla olevaa faktuaalista 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?
Erityisiä hyödynsaajia ovat Itä-Lapin kunnissa toimivat PK-yritykset, elinkeinojenkehittäjät, kuntapäättäjät, hallinto ja
asukkaat. Hanke tuottaa tietoa päätöksentekijöille erityisesti kunta ja maakuntatasolla kuin myös aluesuunnittelijoille
erityisesti malmipotentiaalisten alueiden suhteen.Lisäksi hankkeen tulokset hyödyttävät malminetsintä- ja
kaivannaissektoria laajasti kuten esimerkiksi malminetsinnälle palveluja tarjoavia yrityksiä.
Näiden lisäksi hanke tuottaa arvokasta tietoa laajasti kaikille toimijoille joilla on intressi ymmärtää malminetsinnän
prosesseja niin yliopistollisella kuin tutkimusorganisaatiotasolla kuin myös kansalaisjärjestöille, joiden intressipiirin
hanke liittyy.
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?
Yritykset, valtion ja kuntien viranomaiset (esim. ELY, AVI, TUKES). 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.
Lisäksi erilaiset meneillään olevat projketit ja hankkeet voivat hyödyntää tässä hankkeessa tuotettuja tuloksia.
Hankkeen linkittyminen esimerkiksi meneillään olevan MIREU (Mining and Metallurgy regions of EU) projektin kanssa
tuo sille EU tasoista ulottuvuutta.

6 Toteutus ja tulokset
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
1)Itä-Lapin malmipotentiaali ja malminetsintä (GTK)
GTK prosessoi, analysoi ja koostaa sen tietokannoissa olevia tietoaineistoja tämän hankkeen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tavoitteeseen pyritään esimerkiksi erilaisia mallinnusmenetelmiä ja löytymättömien malmivarojen
arviointiprosessia hyväksi käyttäen. Tämä luo pohjan ja taustoittaa mm. aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin.
Lisäksi GTK tuottaa asiantuntemustietoa malminetsintäprosessista ja sen osista hankkeen muille toteuttajille, että he
voivat osaltaan saavuttaa tavoitteensa. Lisäksi GTK tulee osallistumaan asiantuntijana järjestettyihin tilaisuuksiin
hankkeen toiminnan aikana.
2)Itä-Lapin malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset (Lapin-yliopisto)
Lapin yliopisto toteuttaa aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi aineiston hankinnan, johon kuuluu
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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. Lapin
yliopiston henkilöt osallistuvat myös yhteisluomisen periaattein toteutettuihin tilaisuuksiin aineistonkeruun vaiheessa,
yhteiseen viestintään, työpajoihin ja loppuseminaariin.
3)Hankealueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantaminen (Itä-Lapin kuntayhtymä)
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. Tietoa jaetaan siitä, miten yritykset voivat kehittää omia tuotteitaan ja osaamistaan
palvelemaan entistä paremmin malminetsintäyrityksiä. Yrityksiä aktivoidaan kehittämiseen. Hanke järjestää vierailun
malminetsintäpalveluja tarjoavien yritysten luo. Itä-Lapin kuntien elinkeinokehittäjät ja hankkeen projektipäällikkö
auttavat alueen yrittäjiä kehittämään palvelujaan ja osaamistaan vastaamaan malminetsintäyritysten tarpeita. ItäLapin kuntayhtymä vastaa tämän toimeenpiteen toteuttamisesta yhdessä GTKn ja Lapin yliopiston kanssa.
4)Malminetsintäyritysten toiminnan kehittäminen vähähiiliseksi
Hanke järjestää malminetsintäyritysten kanssa tapaamisia, jossa käydään läpi yritysten toimintatapoja ja -menetelmiä,
joita voisi kehittää vähähiilisiksi. Esimerkikiksi diesel korvata kaasuksi ja moottorikelkkojen mahdollinen korvaaminen
sähkökelkoilla yms. Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa tämän toimeenpiteen toteuttamisesta.

5)Hallinnolliset tehtävät
Hankkeen hallinnointi tapahtuu Itä-Lapin kuntayhtymän toimesta. Lisäksi Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa projektissa
tapahtuvista käytännön järjestelyistä. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (80%) ja projektisihteeri (50%). Lisäksi
hankkeeseen perustetaan ohjausryhmä.
6)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
- hankkeesta tiedotetaan myös kuntayhtymän facebook-sivuilla.
Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa tämän toimeenpiteen toteuttamisesta yhdessä GTKn ja Lapin yliopiston kanssa.
7)Raportointi
Hankkeen tulokset kootaan julkiseksi raportiksi. Raportti jää hankkeen toiminnan jälkeen kaikkien kohderyhmien
käyttöön ja sitä voidaan käyttää hyväksi myöhemmissä tutkimuksissa lähdeaineistona ja referenssimateriaalina.
Raportti laaditaan yhteistyössä hankkeen toteuttajien kesken ja se tullaan julkaisemaan Suomeksi sähköisenä
versiona.
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6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Hankkeen tuloksena on kasvavat yritykset Itä-Lapissa lähtökohtana älykäs erikoistuminen.
Hankkeen tuloksena on Itä-Lapin hankealueen malmipotentiaalin arviointi 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 Itä-Lapissa. 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. Tulokset kiinnostavat myös suoraan malminetsintää suunnittelevia
yrityksiä, jolloin valmiiksi prosessoitu data alentaa investointikynnystä yrityksissä.
Hankkeen keskeisenä, pioneerityönluonteisena, 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
tietomalminetsinnän vaikutuksista aluetalouteen sekä tuottaa tietoa päätöksen teon tueksi. Hankkeen tarkoituksena on
pilkkoa malminetsintäprosessi osiin ja tarkastella myös malminetsinnän eri vaiheiden vaikutuksia elinkeinoelämään
alueilla. Lisäksi hankkeessa saatuja tuloksia voidaan soveltaa muilla alueilla Suomessa, joille kohdistuu malminetsintä
toimenpiteitä.
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 ja mahdollisesti
aloittaa myös uutta elinkeinotoimintaa. 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.
Hankkeen tuloksena on myös tarkoitus saada malminetsintäyrityksiä hyödyntämään vähähiilisiä ratkaisuja omassa
toiminnassaan.
Tässä 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
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. Tuotettua tietoa voidaan käyttää myöhemmin alueen malmipotentiaalin
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promootiossa ja malminetsintäyhtiöt voivat käyttää hankkeessa tuotettuja malmipotentiaalin arviota päätöksenteossa.
Hankkeessa tuotettua aluetaloudellisten vaikutusten arviointia ja siitä saatuja kokemuksia ja tuloksia voidaan
hyödyntää elinkeinoelämän sekä 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.
Aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin tulosta voidaan laajasti käyttää hyväksi tarkasteltaessa malminetsintää
Suomessa ja etenkin Pohjois-Suomessa.
Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa muihin Lapin kuntiin, joka korostaa tämän työn ”pioneeriluonnetta”. Lisäksi
projektissa tuotettu raportti jää laajasti kohderyhmien käyttöön projektin päätyttyä.

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 €
219 640
13 500
0
0
0
52 715
285 855
0

Rahoitus

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)

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

228 683
32 529
24 643
0

80,00
11,38
8,62
0,00

100,00

Nettokustannukset yhteensä

285 855

Rahoitus yhteensä

285 855

Kustannusarvio yhteensä

285 855

Rahoitussuunnitelma
yhteensä

285 855

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 olisi mahdollista saada rahoittavia yrityskumppaneita. Hankeessa selvitetään esimerkiksi
malminetsinnnän aluetaloudellisia vaikutuksia ja nämä ovat luenteeltaan sellaisia joiden puoluettomuus voi kärsiä tai
syntyä eturistiriitatilanteita.Tämä voisi tapahtua ottamalla tulosten hyödyntäjiä hankkeen lähtökohtien määrittelyyn.
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.)
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EAKR Sodankylän kunta, Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus-hanke.

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
EAKR VähäC- hanke (Itä-Lapin kuntayhtymä)
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.
Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä KATEPAL ja MIREAU verkostojen kanssa.

10 Maantieteellinen kohdealue
ý

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

Maakunnat

Lappi
Seutukunnat

Itä-Lapin
Kunnat

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

Postinumero

Postitoimipaikka

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 on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Asiakaslähtöinen
toimintamme tuo ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. 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.
Hankkeessa toteutettava työ nojautuu GTK:n hallussa oleviin laajoihin tietoaineistoihin, joita prosessoidaan, tulkitaan
ja jäsennetään GTK:n asiantuntijoiden toimesta tässä hankkeessa. Lisäksi GTK osallistuu asiantuntijaroolissa
hankkeen muuhun toteuttamiseen. Näitä toimia GTK ei voi toteuttaa valtiolta saamansa budjettirahoituksen turvin.
GTK:n budjettirahoitteinen toiminta on vahvasti sidoksissa sen omaan projektitoimintaan, joiden linjaukset tehdään
vuotuisissa projektisuunnitteluissa organisaatiotasoisesti. Näin ollen sen ulkopuolinen toiminta on toteutettava
esimerkiksi erilaisten rahoitusinstrumenttien kautta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuten suunnitteilla oleva
hanke.
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, vertaileva tutkimus,
avoimen tieteen 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).Tämän hankkeen toiminta ei ole muun Lapin yliopiston piirissä
olevaa tutkimustoimintaa tai yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
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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 Esko Rautiainen
Geologian tutkimuskeskuksen nimeämä edustaja.
Lapin yliopiston nimeämä edustaja
Lapin liitto: Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen (rahoittajan edustaja)
Markku Ilijina, Geoconsulting oy
Pekka Suomela, toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry
MIREUn (Mining and Metallurgy Regions of EU) Juha Kaija
Sodankylän kunnan malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus-hankkeesta edustaja
Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijajäseniä.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
Tuotosindikaattorit
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Yritykset, jotka kehittävät uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille (<b>tuote on uusi
markkinoilla</b>)
Yritykset, jotka kehittävät uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille (<b>tuote on uusi
yrityksille</b>)
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai
tutkimuslaitosten kanssa
Yritykset, joihin syntyy uusiutuviin energiaratkaisuihin tai vähähiilisyyden tukemiseen perustuvaa uutta
liiketoimintaa
Start-up yritykset, joilla on merkittävät valmiudet uuden tuotteen, palvelun tai tuotantomenetelmän
kehittämiseen
Yritysten avoimen tiedon ja rajapintojen avulla toteuttamat uudet sovellukset
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset

13 Horisontaaliset periaatteet
13.1 Sukupuolten tasa-arvo
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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

Perustelu

Luonnonvarojen käytön kestävyys

8

8

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen

4

4

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 ja
päätöksenteossa.
Hankkeessa käydään läpi malminetsintäyritysten
toimintatavat ja -menetelmät ja mietitään
ratkaisuja vähähiilisyyteen. Lisäksi kun palveluja
tulee saataville alueelle vähentää se
kuljetustarpeita ja edistää vähähiilisyyttä.
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 Natura 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 infrastruktuuria
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
infrastruktuuriin. 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
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Pakolliset liitteet
Yhteishankkeen sopimus
Muut liitteet
Kartta
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

26.2.2019

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 kuntayhtymään Palkataan projektipäällikkö ja osa-aikainen
hankesihteeri.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
hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tuloksena saadaan kasvavia yrityksiä Itä-Lappiin ja lisää tietoa päätöksen teon tueksi.

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
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Kustannusmalli
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
Hankkeen kustannukset
ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
1 Palkkakustannukset
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
19
Osa-aikainen
12
31

Tehtävä
Projektipäällikkö (80%)
Projektisihteeri (50%)
1Yhteensä

2019
23 310
13 300
36 610

2020
39 960
22 800
62 760

2021 Yhteensä
16 650
79 920
9 500
45 600
26 150
125 520

Kustannusten perustelut

Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektipäällikkö (80%)ja projektisihteeri (50%). Projektipäällikkö koordinoi hankkeen toimintaa, toimii yhteyshenkilönä osatoteuttajiin ja
rahoittajaan sekä sidosryhmiin, vastaa hankkeen raportoinnista, vastaa ja hoitaa yhteydet yrittäjiin, järjestää vierailut ja tapaamiset malminetsintäyritysten kanssa, laatii
tiedotteita ja nettisivut, kehittää, aktivoi ja sparraa yrityksiä yhdessä alueen elinkeinokehittäjien kanssa sekä vastaa vähähiilisyys työpaketista. Projektipäällikön työparina
toimii projektisihteeri, joka hoitaa hankkeen toimintaan liittyviä tehtäviä; tilaisuuksien järjestäminen, tiedottaminen, raportointi, hankehallinnointi ja ohjausryhmän sihteerinä
toimiminen.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Markkinointi- ja viestintä
Hankkeen työpajan fasilitaattori
Loppuseminaarin järjestämiskulut
2 Yhteensä

2019
600
0
0
600

Kustannusten perustelut

Hankkeen tiedotukseen varataan määräraha. Hankkesta tiedotetaan lehtien, radion, somen ja nettisivujen kautta.
Hankkeessa järjestetään yksi isompi työpaja, johon hankitaan ulkopuolinen fasilitaattori.
Hanke järjestää loppuseminaarin, jonka kustannukset (vuokra ja tarjoilukulut sekä mahdollinen asiantuntija) varataan hankebudjettiin.
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2020
800
3 000
0
3 800

2021 Yhteensä
600
2 000
0
3 000
2 000
2 000
2 600
7 000
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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
8 787
8 787

2020
15 063
15 063

2021 Yhteensä
6 276
30 126
6 276
30 126

2019
45 997

2020
81 623

2021 Yhteensä
35 026
162 646

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

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
1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä
7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
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Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

2019
45 997

2020
81 623

2021 Yhteensä
35 026
162 646

2019
36 798

2020
65 298

2021 Yhteensä
28 021
130 117

2019
9 199
9 199

2020
16 325
16 325

2021 Yhteensä
7 005
32 529
7 005
32 529

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
9 199

2020
16 325

2021 Yhteensä
7 005
32 529

2019

2020

0

0

2021 Yhteensä
0
0
0
0

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
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
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3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä

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
45 997

2020
81 623

2021 Yhteensä
35 026
162 646

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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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
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
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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
2 700
1 000
24 350

2020
5 500
4 000
1 500
3 000
9 000
2 700
1 000
26 700

2021 Yhteensä
900
11 000
700
8 000
250
3 000
500
6 000
0
18 000
0
5 400
0
2 000
2 350
53 400

Kustannusten perustelut

Erikoistutkijat
Osallistuvat geologisen sekä malmigeologisen aineiston koostamiseen, sen prosessoimiseen ja raportoimiseen. Lapin geologiaan perehtyneet erikoistutkijat koostavat
kokonaiskuvan alueen malmipotentiaalista. Lisäksi he osallistuvat asiantuntijaroolissa malminetsintään liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuvat hankkeessa järjestettyihin
tilaisuuksiin
Geologit
Toinen geologeista osallistuu hankkeessa sosiaalisten vaikutusten arviointiin asiantuntijaroolissa. Toinen geologi tekee yhdessä erikoisasiantuntijoiden kanssa
löytymättömien mineraalivarojen arvioinnin prosessoimalla GTK:n tietoaineistoja ja tuottamalla ennusteen alueen löytymättömistä malmiesiintymistä
Mallinnusgeologi
Osallistuu Itä-Lapin malmipotentiaalin arviointiin luoden alueen malmipotentiaalista ns. prospektiivisuusmallin, joka perustuu GTK:n aineistoihin ja niiden uudelleen
prosessointiin ja tulkintaan
Geofyysikko
Osallistuu geofysikaalisten aineistojen prosessointiin, joita tarvitaan mallinnuksessa sekä geologisissa ja malmigeologisissa tulkinnoissa
Kartanpiirtäjä
Auttaa prosessoimaan tuotettuja karttoja ja kuvia sekä osallistuu raportin laadintaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
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2 Ostopalvelut
Kustannus
Asiantuntijapalvelu
2 Yhteensä

2019
0
0

2020
1 500
1 500

2021 Yhteensä
0
1 500
0
1 500

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
5 844
5 844

2020
6 408
6 408

2021 Yhteensä
564
12 816
564
12 816

Kustannusten perustelut

Ostopalveluna ostetaan hankkeen loppuraportin kielentarkistus.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä
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
30 194

2020
34 608

2021 Yhteensä
2 914
67 716

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
30 194

2020
34 608

2021 Yhteensä
2 914
67 716

2019
24 155

2020
27 686

2021 Yhteensä
2 331
54 172

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

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
6 039
6 039

2020
6 922
6 922

2021 Yhteensä
583
13 544
583
13 544

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
6 039

2020
6 922

2021 Yhteensä
583
13 544

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
30 194

2020
34 608

2021 Yhteensä
2 914
67 716

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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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
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
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¨ 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
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
6
Osa-aikainen
3
Osa-aikainen
1
10

Tehtävä
Professori (50%)
Tutkija (25%)
Hankesihteeri
1Yhteensä

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

Professorin tehtävänä on vahvistaa hankeessa aineiston kokoamisen ja analysoinnin menetelmäosaamisen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon tukemisen aineoston.
Lisäksi professori osallistuu raportointiin ja infograain toteutukseen sekä fasilitoi työpajoja.
Tutkijan työnkuvaan kuuluu lähtötilanteen arvion tuottaminen, aineiston hankinta ja analyysi sekä infograafin tuottamiseen liittyvät tehtävät ja hankkeen raportointitehtävät.
Hankesihteerille kuuluu taloushallinnolliset tehtävät.
(Ensimainittu on Timo Aarrevaara, toinen Riikka Kangas ja kolmas nimetään hankkeen alkaessa)
2 Ostopalvelut
Kustannus
Informaatioteknologian asiantuntijapalvelut
2 Yhteensä

2019
2 500
2 500

2020
2 500
2 500

2021 Yhteensä
0
5 000
0
5 000

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

Ostopalveluna ostetaan informaatioteknologiatuki aluetaloudelliselle analyysille.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä
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Kustannusten perustelut

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
9 653
9 653

2020
120
120

2021 Yhteensä
0
9 773
0
9 773

2019
52 373

2020
3 120

2021 Yhteensä
0
55 493

2019
0

2020
0

2021 Yhteensä
0
0

2019
52 373

2020
3 120

2021 Yhteensä
0
55 493

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

2019
41 898

2020
2 496

2021 Yhteensä
44 394

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
10 475
10 475

2020
624
624

2021 Yhteensä
0
11 099
0
11 099

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
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3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä

2019
10 475

2020
624

2021 Yhteensä
0
11 099

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
52 373

2020
3 120

2021 Yhteensä
0
55 493

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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Kehittämishanke
HANKKEEN TIEDOT
Hankenumero:
87887

Hakemuksen tila:
Hakemuksen läpikäynti (TR)

Vireilletulopvm:
19.12.2018

Y-tunnus
1044651-6

Kunta
KEMIJÄRVI

Käyntiosoite
Kuumaniemenkatu 2

Postinumero
98100

Toimipaikka
KEMIJÄRVI

Postiosoite
Kuumaniemenkatu 2

Postinumero
98100

Toimipaikka
KEMIJÄRVI

Henkilötunnus
250766-****

Rooli
yhteyshenkilo

Hakemus:
Sähköinen

PERUSTIEDOT
Hakija
Nimi
Itä-Lapin kuntayhtymä
Yhteystiedot

Hakijan www-osoite
www.italappi.fi

Yhteyshenkilö
Nimi
Pia Imponen
Puhelinnumero
040 593 2835

Sähköpostiosoite
kaarina.imponen@kemijarvi.fi

Yhteyshenkilö
Nimi
Pia Imponen

Henkilötunnus
250766-****

Puhelinnumero
040 593 2835

Rooli
yhteyshenkilo
Sähköpostiosoite
kaarina.imponen@kemijarvi.fi

Vastuuhenkilö
Nimi
Dina Solatie

Henkilötunnus
290370-****

Puhelinnumero
040 354 8370
Koulutus

Rooli
allekirjoittaja, vastuuhenkilo
Sähköpostiosoite
dina.solatie@kemijarvi.fi

Kuvaus

Allekirjoittaja
Nimi
Dina Solatie
Puhelinnumero
040 354 8370

Henkilötunnus
290370-****

Rooli
allekirjoittaja, vastuuhenkilo
Sähköpostiosoite
dina.solatie@kemijarvi.fi

Hankkeen tiedot
Nimi
East Lapland Film Productions

Hankkeen toteutuskunta 2014 kuntajaon mukaan
KEMIJÄRVI

Alue
Pohjoisimman Lapin LEADER ry

Tukea haetaan
Toimintaryhmä

Hankkeen aloituspäivämäärä
01.03.2019

Hankkeen lopetuspäivämäärä
30.11.2019

Hanke on luonteeltaan
Paikallinen/Alueellinen
Hakija esittää hankkeelle ohjausryhmää
Ei
Hakija esittää tukea siirrettäväksi toiselle toteuttajalle hankkeen toteuttamiseksi tai hanke on yritysryhmähanke
Ei
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on elokuva-, tv-, ja mainostuotannon avulla lisätä Itä-Lapin elinvoimaa ja hyvinvointia sekä osallistaa
alueen asukkaita. Hankkeessa kehitetään alueen yritysten ja asukkaiden osaamista palvelemaan ja avustamaan mahdollisia
tuotantoyhtiöitä. Paikallisia asukkaita ja yrityksiä aktivoidaan osallistumaan koulutuksiin, joissa jaetaan tietoa elokuva-, TV-, ja
mainostuotannon kuvauspaikkajärjestelyistä, kuvauspaikan etsinnästä, logistiikkaan tarpeista ym. mitkä kuuluvat elokuvan
kuvauspaikkoihin ja muista tuotantoyhtiöiden tarpeista. Tavoitteena on, että alueen yritykset voivat kehittää omia palveluitaan
vastaamaan tuotantoyhtiöiden tarpeita. Hankkeella parannetaan yrityksien ja asukkaiden valmiuksia tarjota tuotantoyhtiöille
palveluitaan ja muodostaa yhteistyöverkostoja.
Hankkeessa järjestetään koulutuksia, jossa käydään läpi elokuva-, TV-, ja mainostuotannon kuvauspaikkajärjestelyitä,
kuvauspaikan etsintää, logistiikkaa ym. mitkä kuuluvat elokuvan kuvauspaikkoihin. Koulutuksen järjestää ostopalveluna valittu
kouluttaja yhdessä kuntien ja Lapin elokuvakomission kanssa. Koulutus on tarkoitettu alueen asukkaille ja yrityksille.
Koulutuksen pitkän ajan tavoite on saada tällä osaajaryhmä tai ns. pankki, joka on hyödynnettävissä elokuvaproduktioiden
toteutuksessa. Koulutuksen avulla kehitetään yrityksien ja asukkaiden valmiuksia tarjota tuotantoyhtiöille palveluitaan.
Lisäksi hankkeessa markkinoidaan Itä-Lappia kuvauskohteeksi kotimaisille ja kansainvälisille tuotantoyhtiöille. Tavoitteena on
houkutella lisää tuotantoyhtiöitä tekemään kuvauksia Itä-Lappiin.
Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä.

HANKESUUNNITELMA
Hakijaselvitys
Itä-Lapin kuntayhtymä on viiden kunnan yhteinen vapaaehtoinen kuntayhtymä, joka hoitaa alueen edunvalvontaa, seudullisia
kehittämishankkeita ja lähialueyhteistyötä. Kuntayhtymällä on vahva kokemus erilaisten hankkeiden onnistuneesta
hallinnoinnista 20 vuoden ajalta. Asiantuntijana Kemijärven kaupungin puolelta on käytettävissä Ilkka Iso-Heiko, jolla on pitkä
hankekokemus sekä kokemusta mainos- ja elokuvatuotannoista. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on vakaa. Hankkeen
toteuttamiseen löytyy tarvittavat käyttöpääomat ja hallinnointiin riittävästi henkilöresurssia.
Hankkeen tarve ja tausta
Lapissa on ollut viime vuosina useita eri elokuva-, tv-, ja mainostuotantoja. Hankkeen avulla saadaan tuotannoista
mahdollisimman suuri hyöty alueelle. Yritykset ja asukkaat kehittävät hankkeen avulla valmiuksiaan palvella tuotantoyhtiöitä.
Ailo, pienen poron suuri seikkailu elokuva kuvattiin Lapissa, myös Itä-Lapissa. Kuvauspäiviä oli 46, työryhmä oli 20-45 hlö
/kuvausjakso. Hotelliyöpymisiä oli yhteensä 1110 vrk ja aterioita syötiin 2220 kpl. Työryhmä käytti rahaa 46 620€,
tuotantoyhtymä 270 000€. Kokonaiskulutus oli 316 620 € (lähde: House of Lapland/Lapin elokuvakomission tilastointi vuosina
2014-2018). Nyt tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr Productions Oy ja Suomutunturi julkistivat juuri yhteistyösopimuksen.
Toinen esimerkki on Ivalo TV-sarja, jonka alkuperäinen nimi myös Suomessa oli Arctic Circle. Sarja oli kirjoitettu Lappiin.
Projekti lähti liikkeelle sillä, että kerättiin referenssikuvia koko Lapin alueelta, puntaroitiin niiden pohjalta mahdolliset alueet ja
vasta sen jälkeen tehtiin alustavia päätöksiä kuvauspaikoista. Lopulta sarjaa kuvattiin Ivalossa, Utsjoella ja Nuorgamissa,
Suomessa sarjan nimeksi tuli Ivalo ja loppujen lopuksi Inarissa ei kuvattu yhtään ulkokuvaa. Ivalo sarjan budjetti oli 6,5
miljoonaa. Alueella kuvattiin kolme kuukautta ja muuta valmistavaa työtä siellä tehtiin kuukausia. Alueelle jäävä rahasumma on
huomattava. Yli 400 paikallista osallistui sarjan tekoon avustajina, joista suuri osa palkattuina.
Jos hankkeella saadaan alueelle vaikka vain yksi keskisuuri tv-mainostuotanto (budjetti 50 000 - 100 000€), niin alueelle tuleva
raha kattaa panostuksen moninkertaisesti.
Kolmas esimerkki on Kemijärvellä kuvattu Taivaan tulet TV-sarja. Taivaan tulet on Kari Väänäsen ohjaama ja käsikirjoittama
suomalainen televisiosarja, jota Yle TV2 esitti vuosina 2007-2014. Fiktiivinen aikalaisdraama sijoittuu Kemijärvelle. Sarjan
ensimmäinen tuotantokausi esitettiin televisiossa alkuvuodesta 2007 ja se uusittiin 1. syyskuuta 2010 alkaen. Toisen
tuotantokauden esittäminen alkoi marraskuussa 2010, ja kauden päätösjakso esitettiin helmikuussa 2011. Kolmannen kauden
kuvaukset aloitettiin vuonna 2012 ja neljännen kauden kuvaukset 2013. Kaudet esitettiin televisiossa vuosina 2013-2014.
Sarjalla oli parhaimmillaan yli 900 000 katsojaa. Sarjan ovat käsikirjoittaneet Kari Väänänen ja Timo Parvela. Sarjan
pikkurooleissa näyttelee paljon kemijärveläisiä ja muualta Lapista kotoisin olevia henkilöitä.
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Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa ja hyvinvointia sekä osallistaa alueen asukkaita. Hankkeessa kehitetään
alueen yritysten ja asukkaiden osaamista palvelemaan ja avustamaan mahdollisia tuotantoyhtiöitä. Paikallisia asukkaita ja
yrityksiä aktivoidaan osallistumaan koulutuksiin, joissa jaetaan tietoa elokuva-, TV-, ja mainostuotannon
kuvauspaikkajärjestelyistä, kuvauspaikan etsinnästä, logistiikan tarpeista ym. mitkä kuuluvat elokuvan kuvauspaikkoihin.
Koulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen osallistuja on sisäistänyt prosessin, miten kuvauspaikka valitaan ja mikä on hyvä
kuvauspaikka, mitkä ovat kuvauspaikkajärjestelijän tehtäviä, mitä avustajien pitää ottaa huomioon ja mitä logistisia haasteita se
tuo mukanaan, mitä ennen kuvauspäivää tapahtuu, kuvauspäivän kulun ja purun. Lisäksi osallistuja tietää alueensa
mahdollisuudet ja osaa neuvoa tuotantopalveluiden kysyjän oikeaan kohteeseen. Tavoitteena on myös, että alueen yritykset
voivat kehittää omia palveluitaan vastaamaan tuotantoyhtiöiden tarpeita. Hankkeella parannetaan yrityksien ja asukkaiden
valmiuksia tarjota tuotantoyhtiöille palveluitaan ja muodostaa yhteistyöverkostoja.
Hankkeessa luodaan kuntien omalla rahoituksella myös kuva-arkisto, joka on kattava kaikkien Itä-Lapin kuntien alueelta (Salla,
Savukoski, Pelkosenniemi, Posio ja Kemijärvi). Kuva-arkisto pitää sisällään neljä vuodenaikaa, kesän, syksyn, talven ja
kevättalven. Kuvaukset toteutetaan ostopalveluna kokeneen ja Itä-Lapin alueen tuntevan ammattiscoutin toimesta. Itä-Lapin
seutu tarjoaa monipuoliset kuvauslokaatiot ja erinomaisen alueellisen verkoston kansallisten ja kansainvälisten elokuva- ja tvtuotantojen käyttöön. Tavoitteena on houkutella kuvien myötä Itä-Lappiin tuotantoyhtiöitä, Itä-Lapin alue tehdään kuvien kautta
kiinnostavaksi tuotantoyhtiöille ja matkailijoille. Tulevaisuudessa Itä-Lapissa kuvatut tuotannot voivat tavoittaa vuosittain satoja
miljoonia katsojia ja ne voivat olla merkittävä työllistäjä alueen yrityksille. Kuvaukset ja valmiit tuotannot houkuttelevat myös
matkailijoita alueelle ja tuovat elämää kyliin ja luovat elämyksiä. Kuva-arkisto suunnataan ensisijaisesti av-alan toimijoiden
käyttöön. Avoimen kuvakansiona käyttäjät eivät ole pelkästään suomalaiset, vaan tarkoitus on, että se kiinnostaa
kansainvälisesti. Tärkeä jakelukanava on myös Lapin elokuvakomissio, jonka tehtävänä on lisätä elokuva-, mainos- ja
televisiotuotantojen Lappiin jättämää tuloa sekä niistä saatavaa imagohyötyä. Elokuvakomissio edistää Lapin kilpailukykyä AValalla ja tuo alueelle tuotantojen kautta työtä, rahaa ja näkyvyyttä.
Hankkeessa markkinoidaan Itä-Lappia kuvauskohteeksi kotimaisille ja kansainvälisille tuotantoyhtiöille. Tavoitteena on
houkutella lisää tuotantoyhtiöitä tekemään kuvauksia Itä-Lappiin.
Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa
Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueen matkailuyhdistykset ja yritykset. Kaikki alueen yritykset voivat osallistua
hankkeeseen ja kutsutaan koulutuksiin. Yhteistyökumppanit osallistuvat hankkeen toteuttamiseen yhdessä Itä-Lapin kuntien
kanssa.
7.1.

Koulutus

Itä-Lapissa pidetään koulutukset, jossa käydään läpi elokuva-, TV-, ja mainostuotannon kuvauspaikkajärjestelyitä,
kuvauspaikan etsintää, logistiikkaa ym. mitkä kuuluvat elokuvan kuvauspaikkoihin. Koulutuksen järjestää ostopalveluna valittu
kouluttaja yhdessä kuntien ja Lapin elokuvakomission kanssa. Koulutus on tarkoitettu alueen asukkaille ja yrityksille.
Koulutuksen pitkän ajan tavoite on saada tällä osaajaryhmä tai ns. pankki, joka on hyödynnettävissä elokuvaproduktioiden
toteutuksessa. Koulutuksen avulla kehitetään yrityksien ja asukkaiden valmiuksia tarjota tuotantoyhtiöille palveluitaan.
Koulutusta järjestetään kahtena eri päivänä kahteen kertaan.
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja on sisäistänyt prosessin, miten kuvauspaikka valitaan, mikä on hyvä kuvauspaikka
ja mitä logistisia haasteita se tuo mukanaan, mitä ennen kuvauspäivää tapahtuu, kuvauspäivän kulku ja purku. Lisäksi
osallistuja tietää alueensa mahdollisuudet ja osaa neuvoa tuotantopalveluiden kysyjän oikeaan kohteeseen. Koulutuksien
kesto on n. 4-5 tuntia /ryhmä ja lisäksi yleinen osuus asukkaille. Koulutusta järjestetään kahtena eri päivänä kaksin kertaa.
Koulutuksen alkuun tulee lyhyt alustus; kouluttaja kertoo omat meriitit ja sen, mitä kuvauspaikan etsintä on ja miten sitä
tehdään Suomessa / ulkomailla ja miten ulkomaisten tuotantojen scout Suomessa toteutetaan. Lisäksi koulutuksessa
kerrotaan yleistä asiaa elokuva- ja tv-tuotantojen järjestämisestä alueilla.
Koulutuksen ensimmäinen teema on scout ja kuvausten logistiikka. Lähdetään purkamaan jonkin Lapissa kuvatun TV -sarjan
kohtauksia, jossa kouluttaja on ollut itse mukana esim. location scouttinna ja/tai kuvauspaikkapäällikkönä. Tavoitteena
havainnollistaa kuulijalle se, mitä kaikkea tuotanto parhaimmillaan pitää sisällään, mitä pitää huomioida ja mitä mahdollisuuksia
alueen yrityksillä ja muilla toimijoilla on olla osana tuotantoa, ajatuksella ketkä kaikki voisi ansaita, olla osa prosessia.
Ryhmänä tai pienryhmissä (riippuu osallistujien määrästä) puretaan kohtaukset / kuvauspaikat toiminnoiksi: mitä ennen
kuvauksia (scout, luvat, ym.) on tapahtunut, mitä kuvausten aikana on otettu huomioon, mitä kaikkea on tehty ja tehdään
kuvausten läpiviennin saattamiseksi kuvauspäivää edeltävinä päivinä ja kuvauspäivänä. Käydään myös läpi, mitä kuvausten
purun jälkeen tehdään.
Näihin kolmeen blokkiin (scout, kuvaukset, jälkityö, paikallinen tarjonta, avustajatoiminta) haetaan ajatuksia ja vastauksia
ryhmissä, kaikki miettivät kaikkea kolmea asiaa.
Aiheet puretaan yhdessä ja tehdään lista toiminnoista ennen kuvauksia, kuvauksissa ja kuvausten jälkeen.
Koulutuksessa tullaan käymään läpi myös alueelliset potentiaalit, mitä vaatii pieni 5 hengen ryhmä tai sitten 50 hengen isompi
tuotanto. Miten majoitus, logistiikka tai catering hoituu jne. Haasteena on esim. se, että keväällä lumen ja valon aikaan
halutaan tulla kuvaamaan Lappiin, mutta majoituskapasiteettia on haasteellista järjestää sesonkiaikana. Majoituskapasiteetti on
hyvä kysymys ja siihen paneudutaan myös. Parannetaan yrityksien valmiuksia tarjota tuotantoyhtiöille palveluitaan.
Koulutuksessa käydään myös läpi se, mitkä ovat tuotantojen tarpeet asumisen, cateringin lisäksi ja mitä heille voidaan tarjota,
miten saadaan paras rahallinen hyöty tuotannoista alueelle.
Kalustovuokraamot ovat keskittyneet Helsinkiin. Hyvää työväkeä Lapista löytyy ja nämä tekijät ovat tuotantoyhtiöillä pääosin
tiedossa, kuin myös kaluston liikutteleminen etelä - pohjoissuunnassa.
Koulutuksessa käydään läpi myös paikallisten studio- ja/tai jälkituotantotilojen tarve.
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Tuotannon aikaisille tiloille on useinkin tarvetta, mutta niihin varautuminen on hankalaa, se on täysin tapauskohtaista.
Koulutuksen toinen teema kohdistetaan Itä-Lapin vahvuuksiin, mahdollisiin heikkouksiin kuvauspaikkaan. Ryhmänä käydään
läpi edellistä teemaa seuraten, että mitä meillä on ja millä vahvuuksilla viemme Itä-Lappia eteenpäin kuvausalueena.
Tämän teeman jälkeen pystymme kertomaan Itä-Lapista kuvauspaikkana, ohjaamaan kuva-arkiston käyttöön, tiedämme
tärkeimmät logistiset faktat (esim. Helsinki - Rovaniemi lento tunnin ja siitä autolla tunti kuvauspaikalle)
Viimeinen teema, on käydä läpi tahot joiden kanssa tehdään yhteistyötä: tuotantoyhtiöinfo, Lapin elokuvakomissio, kuvaarkiston tehokas hyödyntäminen, sosiaalisen median käyttö, alueyhteistyö.
7.2.

Kuvauspaikat

Kuvaukset tehdään kuntien omalla rahoituksella (ei haeta hankerahoitusta). Kuvauspaikat (lokaatiot) kuvataan 5 kunnan
alueelta, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Posio ja Kemijärvi.
Elokuvassa, tv sarjassa voi olla kymmeniä - satoja kuvauspaikkoja ja eri vuodenajat ja siksi on tärkeää näyttää se, miltä ItäLapissa näyttää. Kuvaukset tuovat alueelle ja kylille lisää elinvoimaa ja hyvinvointia sekä osallistavat alueen asukkaita.
Nykypäivän elokuvan ja mainoksen, kaikkien visuaalisien tuotosten alku lähtee liikkeelle siitä, mitä tehdään, missä tehdään. Se
tehdään keräämällä referenssikuvia eri alueista, jotka ovat mahdollisia budjetin ja maisemien suhteen.
Kuvauspaikka-arkisto rakennetaan niin, että Itä-Lappi on mahdollisimman hyvin ja laajalti katettu ajatellen logistiikkaa,
saavutettavuutta yms.

7.3.

Markkinointi

Hankkeessa Itä-Lapin markkinointia kuvauspaikoiksi tehdään suoraan tuottajille, ohjaajille, scouteille, elokuvakomissioille jne.
Markkinointi toteutetaan sähköisesti suorana meilimarkkinointina ja vahvalla sosiaalisen median hyväksikäytöllä.
Markkinoinnista vastaa Itä-Lapin kuntayhtymä ja valittu asiantuntija (ostopalvelu).
Lapin elokuvakomission kanssa tehdään yhteistyötä kuva-arkiston ja alueen vahvuuksien esille tuomisessa sekä
markkinoinnissa.
Hankeen koordinointi ja hallinnointi hoidetaan Itä-Lapin kuntayhtymän oman henkilöstön työnä. Asiantuntijuutta on saatavissa
myös Kemijärven kaupungilta.
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ostetaan ulkopuoliselta alan asiantuntijalta. Asiantuntijan työ kilpailutetaan.
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
Hankkeen yksityinen rahoitus on saatu alueen matkailuyhdistyksiltä ja alueen yrityksiltä (mm. Suomutunturi, Aake vision,
Kemijärvi hotelli). Yhteiskumppaneiden sitoumukset ovat liitteenä. Hankkeessa alueen asukkaat osallistetaan tarvittaessa,
myös talkootyöhön.
Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan.
Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?
Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Pohjoisimman Lapin Leader- ohjelmaa ja
rahoitustavoitteita:
- yleishyödyllinen kehittämishanke, joka tavoitteena on elinkeinoelämän ja kylien kehittäminen
- hankkeella tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen
kestävään käyttöön, hiilijalanjäljen pienentämiseen.
- hankkeella tuetaan elinkeinojen monipuolistumista ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta
yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.
- hanke nivoutuu erilaisiin kylien kehittämis- ja investointihankkeisiin, kylätalohankkeisiin sekä brändin ja matkailun
kehittämishankkeisiin, Parasta pohjoisesta hankkeeseen, Itä-Lapin kuntayhtymän kulttuurihankkeeseen, Itä-Lapin
kuntayhtymän VähäC hankkeeseen (haku/Lapin liitto EAKR)..
- hanke noudattaa Lapin alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 tavoitteita ja valittuja prioriteetteja ( kohdat 1.2,
3.,3.1, 3.2.2.3, 3.4, 3.5) ja tavoitteeksi asetettua visiota monialaisesta, elinvoimaisesta, pohjoisesta maaseudusta.
Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
Hankkeen toiminta-alueena on Itä-Lapin seutukunta, johon kuuluu Kemijärven kaupunki, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen
ja Posion kunnat.
Kohderyhmänä ovat itälappilaiset yritykset, yhteisöt ja kuntien asukkaat.
Hyödynsaajina ovat Itälappilaiset yritykset ja asukkaat sekä kylät ja kunnat.
Aikataulu:
Tarjouspyyntö kysytään ja koulutuksia aletaan järjestellä, kun hankkeen rahoitus varmistuu. Koulutukset järjestetään kesäsyksyllä. Markkinointia tehdään koko hankkeen ajan.
Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen
jälkeen?
Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus arvioi hanketta yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa. Elinkeinotiimiin kuuluu kaikista
kunnista edustajat.
Itä-Lapin kuntayhtymä ja kunnat markkinoivat tulevaisuudessa aluettaan yhdessä House of Laplandin kanssa.
Tiedottaminen
Itä-Lapin kuntayhtymä ja kunnat vastaavat tiedottamisesta. Lehtiin tehdään artikkelit hankkeesta. Aluetta ja hanketta sekä
kuvia markkinoidaan kuntien ja kuntayhtymän facebook-sivuilla.
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Haettava hanke on
Kehittämishanke
Toimenpide
16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Kohdennettu toimi
Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Kustannusmalli
Kustannusmalli
Korvaus todellisista hyväksyttävistä kustannuksista

Perustelu kustannusmallin valinnalle
Hankkeessa ei ole palkka- eikä matkakuluja, vain
ostopalveluita ja markkinointikuluja.

Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon
Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot vähennyksinä takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 10
luku) Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot palautuksena takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993]
12 luku) Hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot korvataan hakijan toimintaansa saamissa valtion
myöntämissä rahoitusosuuksissa
Hankkeen kustannusarvio
Kustannuslaji
Palkat
Palkkiot
Vuokrat
Ostopalvelut
Matkakulut
Muut kulut
Arvonlisäverokulut
Pilotin investoinnin poistot
Kustannukset yhteensä
Hankkeen tulot (vähennetään)
Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla

Summa

11556.0
2000.0

13556.0
13556.0

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoituslaji
Haettava tuki / avustus
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
Muu julkinen tuki
Julkinen tuki yhteensä
Yksityinen rahoitus (rahallinen)
Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä
Hankkeen tulot (lisätään)
Kokonaisrahoitus

Summa
10844.8

10844.8
2711.2
2711.2
13556.0
13556.0

Muu julkinen rahoitus
Haetaanko toimenpiteeseen muuta julkista rahoitusta?
Ei
Onko toimenpide saanut muuta julkista rahoitusta?
Ei

TAVOITTEET
Määrälliset
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Kehittämishanke, yhteistyö
Hankkeessa kehitetyt uudet tuotteet ja
menetelmät
Yritysten yhteisten uusien palveluiden /
tuotteiden määrä
Hankkeen vaikutuksesta syntyneet uudet
yritykset
Hankkeessa mukana olevien yritysten määrä
Hankkeessa mukana olleiden muiden
toimijoiden määrä
Hankkeen aikana työllistyneiden määrä yht.
Leader-hankkeen tavoitteet
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä
yht.
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä,
Naiset
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä,
Miehet
Ympäristöä parantavat toimet
Rakennetut/kunnostetut/varustetut
rakennukset ja rakennelmat

Tavoitetaso

Selitys

2.0 kpl

Koulutuksessa osaamisen lisääminen, kuvapankki

1.0 kpl

osaamispankki

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat

1.0 kpl

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot

30.0 kpl

0.0 kpl
30.0 kpl

yritykset kutsutaan mukaan koulutukseen
Itä-Lapin kunnat, elinkeino- ja matkailutiimi,
matkailuyhdistykset ja yritykset.

30.0 kpl
0.0 htv
Tavoitetaso

Selitys

80.0 kpl

Koulutukseen osallistujat.

40.0 kpl

Koulutus on ilmainen, ja siihen on vapaa pääsy kaikilla
asukkailla, sekä miehillä että naisilla.

40.0 kpl
kpl
kpl

Hankkeet, joissa toteuttajana tai
osatoteuttajana on valtion virasto tai
laitos
Vuosi 2014
Vuosi 2015
Vuosi 2016
Vuosi 2017
Vuosi 2018
Vuosi 2019
Vuosi 2020
Vuosi 2021
Vuosi 2022
Vuosi 2023

Itä-Lapin elinvoimaohjelmaan lisätään elokuva- ja
mainostuotantojen tarjoamat mahdollisuukset elinvoiman
kehittämiseen.
Itä-Lapin kunnat, matkailuyhdistykset, yritykset ja
yrittäjäyhdistykset.
Arviotaso Selitys
HTV
HTV
HTV
HTV
HTV
HTV
HTV
HTV
HTV
HTV

Laadulliset
Uusia palveluita ja yrityksiä
Uusia palveluita ja yrityksiä
Uusia palveluita ja yrityksiä

Tavoite

Selitys

ALLEKIRJOITUS
Allekirjoittaja
Dina Solatie

Allekirjoituspäivämäärä
19.02.2019

LIITTEET

AAKE sitoumus.pdf
Kaarisilta sitoumus.pdf
Alustava sitoumus kumppaniksi Film Locations Suomu.pdf
Sallan sitoumus.pdf
Visit Pyhä-Luosto sitoumus.pdf
PTK OTE 20181127 East Lapland Film Locations.pdf
Alustava sitoumus kumppaniksi Film Kemijärven matkailu.pdf
East Lapland Film Productions final.pdf
Kustannusarvio final.pdf
Kemijärven yrittäjät.pdf
Hallintosääntö hyväksytty ky hallitus 20170524.pdf
Hotelli Kemijärvi sitoumus.pdf
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Rotary Kemijärvi sitoumus.pdf
Perussopimus 2018.pdf
Ver 2.3
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LIITE 7 § 12 / Yhtymähallitus 14.3.2019

Draft
II DAYS OF RUSSIA-FINLAND BORDER COOPERATION
Dates: 23-24th May (Thu-Fri)
First day
Plenary meeting «Course towards goodneighbourlines»
Venue: Kola District Centre of Culture (Kola, Zaschitnikov Zapolyarya pr., 7)
Expositions:
 Handicrafts exposition in the Sami style, presentation of the tour complex
«Reindeer yard»
in front of the building of the Kola District Centre of Culture
 Museum exposition devoted to the history of ties between Kola and Finland
hall of the Kola District Centre of Culture
 Exposition of books and magazines «Twin-cities: yesterday, today,
tomorrow»
hall of the Kola District Centre of Culture
 Photo exposition devoted to the 50th anniversary of cooperation between the
Kola District and Inari Municipality
small hall of the Kola District Centre of Culture

Registration of participants starts at 12.00,
welcoming coffee and degustation of agricultural products of local farmers,
observing expositions
The main discussion starts at 13.00
Official opening
Introductory word – Head of the Kola District Andrey Malkhasyan
Welcoming words
- on behalf of the Government of the Murmansk region
(Governor of the Murmansk region Marina Kovtun/ ViceGovernor of the Murmansk region Alexey Tyukavin)

- on behalf of the Russian Ministry of Foreign Affairs
(candidacy is on approval)
- on behalf of the Finnish Ministry of Foreign Affairs
(candidacy is on approval)
- on behalf of the Ministry of Economic Development of the
Russian Federation
(candidacy is on approval)
Panel discussion «Course towards goodneighbourlines: economic sphere» (I
Part)
Moderator: representative of the Ministry of Economic Development of the
Russian Federation / Minister of Economic Development of the Murmansk
region Еlena Tikhonova
- Modern state and perspectives of developing border
cooperation in the sphere of energy (representatives of the
Finnish company «Inergia» from Ivalo / Russian company
«TGK-1» from Murmashy)
- Building a biofuel boiler-station in Kovdor (representatives
of the Finnish company «Fortum» / Ministry of Energy,
Housing and Communal Services of the Murmansk region)
- Development of the cooperation in the mining industry
(director of «Arctia Mining» Andrey Kletrov / representative
of «Kola ore mining and smelting company (Kola GMK)»)
- Influence of transport infrastructure development on
strengthening border ties between regions (representatives of
Ministry of road management, transport and connection of
the Republic of Karelia / Ministry of transport and road
management of the Murmansk region)
- Border tourism as an accelerator of Russia-Finland
economic ties (representatives of municipalities)
- Experimental agricultural cooperation (representative of
Ministry of Fisheries and Agriculture of the Murmansk
region)
- Biotechnologies in the forest industry as a business
development driver on border territories (representatives of
business)
- presentation of the Kolarctic project «Food waste
recovery» (representative of Northern Chamber of
Commerce and Industry in Murmansk)
- Experience in developing international business
cooperation between the Murmansk region and Lapland
(director of «Lappi Service Murmansk» Rina Guseva)
-

15.15-15.45 – lunch at «Kruzhka» (Kola, near the Kola District Centre of
Culture, pr. Zaschitnikov Zapolyarya, 9)
Panel discussion «Course towards goodneighbourlines: sphere of arts and
humanities (here education, culture, language and other non-economic aspects of
cooperation are implied)» (II Part)
Moderator: representative of media (journalist)
- On development of Russia-Finland twin-ties (Head of the
Administration of the Kola District Aleksandr Likholat and
Chairman of the Municipal Council of Inari Municipality
Anu Avaskari)
- On the activity of the Finnish club in Murmansk (consul
assistant on culture and media of the Murmansk office of the
Consulate General of Finland in St.-Petersburg Sami
Rantamaki)
- Experience of Northern department of Friendship Society
«Russia-Finland» (Ivalo) / Friendship Society (Sodankyla) in
developing humanitarian ties between Northern Lapland and
the Murmansk region (representatives of associations)
- Practices of Apatity department «Friends of Finland» in
implementing Russia-Finland projects in the sphere of
culture (representatives of the association)
- On learning Finnish
- Environmental cooperation (representative of nature
reserve «Pasvik»)
- Russia-Finland cooperation through the prism of cinema
Summing up the meeting - 17.15 –17.30
17.45 – arrangement at the hall of the Kola District Centre of Culture, coming to
the railway station «Kola»
18.00 – 18.45 – visit to the horse sport club «Northern star» (excursion around and
watching a performance)
18.45 – coming to the restaurant «Khurma» / «Persimmon» (Kola, Mironov st., 1)
19.00 – 21.00 evening of tango (show-programme and master-classes), dinner at
the restaurant (dinner will go together with the cultural programme)
Second day
10.00 – 11.30 – General Assembly of Council of border municipalities in the North
(for members of the Council)
venue: small hall of the Kola District Centre of Culture

11.30 – arrangement at the hall of the Kola District Centre of Culture, coming to
the Murmashy settlement
12.00 – 13.00 – visit to the «TGK-1» office (the company is on approval)
13.00 – coming to Kola
13.30 – 14.30 – lunch at «Kruzhka» (Kola, near the Kola District Centre of
Culture, pr. Zaschitnikov Zapolyarya, 9)

