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OSALLISTUJAT
Edustaja/
Henkilökohtainen varaedustaja
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Raimo Keskikallio
Helena Kristo
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Läsnä
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x
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Teams
x
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Tornion kaupunki
x
x

Teams
x
x
x
x

Keminmaan kunta
x

Teams

Simon kunta

x

Teams

Tervolan kunta

x

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

x
x

Teams

ALLEKIRJOITUKSET
__________________________
Teija Jestilä, puheenjohtaja

__________________________
Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.
__________________________
Raimo Keskikallio

__________________________
Marja-Liisa Vaara

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT
Kemissä ___ / ___ 2020

_________________________

__________________________
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1§

2§

Nro 1/2020

KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Ehdotus:

Seutupäällikkö Sari Moisanen avaa kokouksen.

Päätös:

Seutupäällikkö Sari Moisanen avasi kokouksen kello 9.05 toivottaen
tervetulleeksi kokoukseen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi
seutuhallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun seutuhallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi jäsenkunta sitä vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen sääntöjen 9. §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on
lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

3§

Ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

4§

Ehdotus:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Jestilä.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Keskikallio ja Marja-Liisa Vaara.
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5§

Nro 1/2020

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös:

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
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6§

Nro 1/2020

MUUTOS SEUTUHALLITUKSEN JÄSENISSÄ
Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus,
johon kuuluu vähintään (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen
vuosikokouksessa valittua jäsentä.
Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen
jäsenet nimetään ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän
vuosikokouksen päättyessä.
Ohessa Tornion kaupungin muutosesitys seutuhallituksen varsinaiseksi ja
varajäseneksi:
Tornion kaupunki
Varsinainen jäsen
Outi Keinänen

Varajäsen
Markku Taramaa

Muutos
Varsinainen jäsen
Markku Taramaa

Varajäsen
Outi Keinänen

Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokous päättää hyväksyä Tornion kaupungin esittämän
muutosesityksen seutuhallituksen varsinaisesta ja varajäsenestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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7§

Nro 1/2020

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ ESITYS ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA
Vuoden 2019 tilikauden tulos on -71 816,83 euroa. Vuosikertomuksessa on
arvioitu toimintasuunnitelmassa esitettyjä toiminnan tavoitteita.
LIITE 2:

Tilinpäätös 2019

LIITE 3:

Vuosikertomus 2019

Ehdotus:

Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen
käsiteltäväksi.

Päätös:
JT 11.3.2020 Johtotiimi päätti esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen
käsiteltäväksi.
-----LIITE 2:

Tilinpäätös 2019

LIITE 3:

Vuosikertomus 2019

Ehdotus:

Seutuhallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa
sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle
vahvistettavaksi.
Seutuhallitus päättää hyväksyä vuosikertomuksen ja saattaa sen edelleen
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.
Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden alijäämä 71 816,83 euroa
kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiotilille ja saattaa sen edelleen
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös:
SH 20.3.2020 Päätösehdotukset hyväksyttiin.
Vuosikertomukseen 2019 tehtiin muutama korjaus.
-----Tilintarkastuksen yhteydessä tilitoimisto on korjannut hanketyöntekijöiden
lomapalkkajaksotuksen, joka ei vaikuta perustoiminnan tulokseen vaan näkyy
hanketoiminnan tilinpäätöksen jaksotuksena. Tilinpäätökseen korjattiin myös
henkilöstöä koskevat liitetiedot (s. 5).
LIITE 1:

Tilinpäätös 2019 (korjattu)
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Ehdotus:

Nro 1/2020

Seutuhallitus päättää hyväksyä korjatun tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä
saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen yhdistyksen
vuosikokoukselle vahvistettavaksi.
Seutuhallitus päättää hyväksyä vuosikertomukseen korjatut luvut
tilinpäätöksestä ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen
vahvistettavaksi.
Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden alijäämä 78 634,41 euroa
kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiotilille ja saattaa sen edelleen
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös:
SH 4.6.2020

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----LIITE 1:

Tilinpäätös 2019

LIITE 2:

Vuosikertomus 2019

LIITE 3:

Tilintarkastuskertomus (esitetään kokouksessa)

Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen,
vuosikertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille
tilivelvollisille sekä että tilikauden alijäämä 78 634,41 euroa kirjataan oman
pääoman voitto- ja tappiotilille.
Yhdistyksen vuosikokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa
saaneeksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.
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8§

Nro 1/2020

KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023
Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa
seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen
vuosikokous pidetään 17.6.2020 klo 9.00 alkaen Kemin kaupungintalolla.
LIITE 1:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023 (Luonnos)

LIITE 2:

Talousarvio 2021 ja kuntien maksuosuudet (Luonnos)

LIITE 3:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille (Luonnos)

Ehdotus:

Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa
ja talousarviota vuodelle 2021-2023.

Päätös:
JT 9.4.2020

Johtotiimi evästi toimintasuunnitelman ja talousarvion 2021-2023
valmistelussa ja päätti, että asiakirjat valmistellaan johtotiimin seuraavaan
kokoukseen.

-----LIITE 2:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023

LIITE 3:

Talousarvio 2021 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 4:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus:

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen
talous- ja toimintasuunnitelman 2021-2023, talousarvion 2021 ja kuntien
maksuosuudet
sekä
rahoituksen
hankkeille
ja
jäsenmaksut
yhteistyöorganisaatioille.

Päätös:
JT 8.5.2020

Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen, ja esittää seutuhallitukselle, että se
hyväksyy kehittämiskeskuksen talous ja toimintasuunnitelman 2021-2023,
talousarvion 2021 ja kuntien maksuosuudet sekä rahoituksen hankkeille ja
jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.
Johtotiimi päätti, että seututoimisto oikeutetaan tekemään kokouksessa esille
tulleita stilistisiä ja sisällöllisiä muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelma 20212023 -asiakirjaan.

-----LIITE 2:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023
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LIITE 3:

Talousarvio 2021 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 4:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus:

Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 20212023, talousarvion 2021 ja kuntien maksuosuudet sekä rahoituksen hankkeille
ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Päätös:
SH 4.6.2020

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa nostettiin esiin seutufoorumin tärkeys. Seutufoorumi on ainoa
toimielin, jossa Meri-Lapin valtuutetut ovat yhdessä koolla. Alueen yhteistyö,
hankkeet ja erilaiset teemat kiinnostavat. Vuorovaikutus ja joukkona
toimiminen on tärkeää. Seutufoorumi voisi toimia yhteistyöfoorumina.
-----LIITE 4:

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

LIITE 5:

Talousarvio 2021 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 6:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n toimintaja taloussuunnitelman 2021-2023, talousarvion 2021, kuntarahoitusosuudet
sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksessa nostettiin tärkeäksi seudun edunvalvonnan onnistuminen valtion
lisätalousarvion 4/2020 yhteydessä. Seudun yhteistä edunvalvontaa tulee
vahvistaa meneillään olevien rakenneuudistusten yhteydessä. Sote-uudistus on
tullut kuntiin lausunnolle ja lausunnot on annettava 25.9.20201 mennessä.
Uudistus vaikuttaa kuntien rooliin palvelun tuottajana ja osana maakuntaa.
Yhdistyksen kokous päätti esittää seutuhallitukselle, että se seuraa ja käsittelee
kokouksissaan kuntien roolia sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.
Yhdistyksen kokous päätti, että seuraava seutufoorumi käsittelee soteuudistusta ja alueen edunvalvontaa.
Yhdistyksen vuosikokous päätti, että tehdään julkilausuma Meri-Lapin soteulkoistukseen liittyvästä päivystystoimintaan kohdistuvasta uhasta.
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9§

Nro 1/2020

YHDISTYKSEN MAKSAMISTA PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA SEKÄ JÄSENMAKSUN
SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään
yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun
suuruudesta.
Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan jäseninä olevat kunnat maksavat
jäsenmaksua asukaslukujen suhteessa. Ulkojäseniltä perittävästä maksusta
päätetään erikseen.
Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokous päättää seuraavaa maksamista palkkioista ja
korvauksista sekä perittävistä jäsenmaksuista:
Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset
‐

‐
‐
‐
‐

Seutuhallituksen jäsenille ja yhdistyksen kokousten edustajille maksetaan
kokouspalkkioita 50,00 € sekä puheenjohtajalle 75,00 € kokousta kohti.
Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan Kuntatyönantajaliiton
määrittämien matkakustannusten mukaisesti.
Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan puolivuosittain (kesäkuu,
joulukuu).
Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.
Jäsenkunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetyskorvaukset ja
seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä
mahdolliset luottamustoimipalkkiot.
Ulkojäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.

Jäsenmaksut (johtosääntö 4 §)
‐
‐
‐

Jäsenkunnat vastaavat kehittämiskeskuksen menoista asukaslukujen
suhteessa siltä osin, kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut, korvaukset
ja muut tulot eivät riitä kattamaan menoja.
Ulkojäsenille jäsenmaksu määritetään erikseen.
Jäsenmaksun ensimmäinen erä on maksettava tammikuun 10. päivään
mennessä ja seuraavat huhtikuun, kesäkuun ja syyskuun 10. päivään
mennessä. Jollei maksua suoriteta määräajassa, on sille maksettava
korkolain mukainen viivästyskorko.

Ylitornion kunta on liittynyt Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ulkojäseneksi
1.8.2016. Ylitornion kunnan kanssa on sovittu, että jäsenmaksu on puolet
asukasmäärän edellyttämästä jäsenmaksusta. Haaparannan kaupungilta ei
peritä jäsenmaksua.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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10 §

Nro 1/2020

TILINTARKASTAJAN TAI TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan
yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tai Keskuskauppakamarin tai
Kauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön, jolloin varatilintarkastajia
ei tarvitse valita.
BDO Audiator Oy on vastannut Meri-Lapin
tilintarkastuksesta useamman vuoden ajan.

kehittämiskeskuksen

Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokous päättää jatkaa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen
tilintarkastusta BDO Audiator Oy:n kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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11 §

Nro 1/2020

LENTOLIIKENTEEN TILANNEKATSAUS
Lentoliikenne pysähtyi Kemi-Tornion kentällä huhtikuun alussa 2020 koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi ja huhti-toukokuun ajan Finnair on
operoinut kotimaassa vain Maarianhaminaan, Kuopioon, Oulun ja
Rovaniemelle.
Finnair oli torstaina 14.5.2020 kutsunut alueet keskustelutilaisuuksiin
maanantaina 18.5.2020. Kutsussa Finnair kertoi haluavansa keskustella
lentoliikenteen tilanteesta.
Finnairin lentoliikenneohjelma vuoti julkisuuteen perjantaina 15.5.2020 ja
viikonlopun aikana se sai paljon mediahuomiota. Julkisuuteen vuotaneen
lentoliikenneohjelmatiedon mukaan reittilennot Kemi-Tornion kentälle oli
tarkoitus palauttaa vasta maaliskuussa 2021. Sunnuntain aikana Finnair korjasi
tiedon reittilentojen sulusta Kemi-Tornion kentälle koskemaan vain kesäkautta
2020 ja kertoi tarkastelevansa liikenneohjelmaansa jatkossa kuukausitasolla
lentoliikenteen yleisen kysynnän kehittyessä. Lapin lennoista elokuussa
liikenneohjelman mukaan palaavat Ivalo ja Kittilä, syyskuussa Kuusamo.
Finnairin myynnin johto informoi Kemin ja Tornion kaupunginjohtajat sekä
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikön 18.5.2020 järjestämässään
tilaisuudessa. Tilaisuudessa Finnair kertoi ymmärtävänsä lentoyhteyden
merkityksen alueen elinkeinoelämälle, mutta reitin täyttöaste on ollut jo
ennestään alhainen ja kysyntä koronatilanteen johdosta normaaliakin
pienempää. Keskustelua Meri-Lapin kanssa tullaan jatkamaan kesän aikana ja
elokuussa päätetään talvikauden reittilennoista. Talvikausi ajoittuu marraskuun
alusta maaliskuun loppuun.
Johtotiimi valmisteli kannanoton, joka toimitettiin Lapin kansanedustajille,
ministereille Kulmuni, Tuppurainen, Lintilä ja Harakka sekä medialle.
Kannanoton vaatimus kohdentui käsittelyssä olleeseen Finnairin
pääomistukseen 700 miljoonalla eurolla. Kannanotossa edellytettiin, että
omistajana valtion tulee edellyttää, että tuki kohdentuu aluetalouden
elpymiseen, kotimaan reittiliikenteen vahvistamiseen, liikematkustamisen
tukemiseen sekä työllisyyden edistämiseen. Valtio oli jo myöntänyt
maaliskuussa 600 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen Finnairin
rahoitustarpeisiin ja pääomittamisen lisäksi Finnair on avaamassa osakeannin,
johon valtio suurimpana omistajana on osallistumassa.
Meri-Lapin kuntajohto edellytti myös, että reittiliikenne palautetaan jo
syyskaudella 2020 Kemi-Tornion kentälle ja elinkeinoelämän liikematkustaminen turvataan.
Seututoimisto on valmistellut kyselyn lentoliikenteen liikematkustamisen
näkymästä yhdessä lentoliikennetyöryhmän ja elinkeinotiimin kanssa ja
kokouksessa esitellään tuon kyselyn välitulokset.
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Nro 1/2020

Finnair on kutsunut seudun edustajat 11.6.2020 klo 13:00 tapaamiseen, jossa
päivitetään kesäkuun lentoliikennetilanne.
LIITE 5:

Kannanotto

Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee
neuvotteluihin osallistujia.

Päätös:
SH 4.6.2020

tiedoksi

lentoliikennetilanteen

ja

evästää

Seutuhallitus merkitsi tiedoksi lentoliikennetilanteen ja evästi neuvotteluihin
osallistujia.
Maakuntaliittojen rooli yhteisessä edunvalvonnassa on keskeinen. Ensisijaista
on suunnata edunvalvontaa Finnairin omistajaohjaukseen ja etsiä samalla
ratkaisuja lentoliikenteen turvaamiseen.
Seututoimisto toteuttaa lentoliikennekyselyn alkuviikolla 24.

-----LIITE 7:

Lentoliikennekysely

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee kyselyn tiedoksi.

Päätös:
JT 10.6.2020 Johtotiimi merkitsi kyselyn tiedoksi.
-----LIITE 7:

Kannanotto

Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokouksessa annetaan lentoliikenteen ajankohtaiskatsaus.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seutupäällikön antama lentoliikenteen ajankohtaiskatsaus.
Työt lentoliikenteen parissa jatkuvat.
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VALTION LISÄTALOUSARVIO 4/2020 JA SEUDULLISET HANKKEET
Valtioneuvosto päätti vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviokokouksessaan
mittavasta 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuudesta, jolla pyritään
tukemaan talouden elpymistä. Koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi
ihmisten toimeentuloon ja arkeen, yritysten toimintaedellytyksiin ja Suomen
kansantalouden kehitykseen.
Elvytyskokonaisuudella tavoitellaan kysynnän lisäämistä, Suomen pidemmän
aikavälin kasvunäkymien parantamista, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja
luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä ja koko Suomen
voimavarojen, kriisinkestävyyden, omavaraisuuden ja osaamispohjan
vahvistamista. Kokonaisuuteen kuuluu myös kuntia tukevia toimenpiteitä,
joiden tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestäminen ja helpottaa
poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita. Lisätalousarvioon
sisältyy myös toimenpidekokonaisuus, jolla tuetaan lasten ja nuorten
hyvinvointia.
Elvytyskokonaisuuteen sisältyy useita väyläverkon kehittämishankkeita, joiden
valtuudet ovat yhteensä noin 404 miljoonaa euroa. Mukana on muun muassa
ehdollisena Metsä Groupin biotuotetehtaan investointipäätökselle yhteensä
156 miljoonan euron valtuus tähän liittyviin infrahankkeisiin. Lisäksi
kokonaisuuteen sisältyy perusväylänpitoon 30 miljoonan euron ehdotus teiden
päällysteiden korjaamiseen.
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 10 500 000 €
+ Oulu-Kontiomäki-rataosan välityskyvyn parantaminen 1.vaihe 23 000 000 €
+ Kontiomäki-Peisökylä-radan parantaminen 81 000 000 €
Oulu-Kemi- rataosan välityskyvyn parantaminen (kohtausraiteet) 15 000 000 €
Simon liikennejärjestelyihin esitetään miljoonan euron investointia 2020
vuodelle ja 20 miljoonan euron valtuutta vuodelle 2021.
Ajoksen meriväylän syventämiseen 26 500 000 €
Näiden lisäksi päätettiin tarkastella kaikkia käytössä olevia vaihtoehtoja
kotimaan lentoyhteyksien turvaamiseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään,
Kokkola-Pietarsaareen ja Kemi-Tornioon.
Valtio sitoutuu myös Laurila-Tornio raideyhteyden sähköistykseen ja kesän
2020 aikana tehdään selvitys sillan soveltuvuudesta sähköistykselle, jonka
pohjalta avataan valtuus hankkeen toteuttamiselle vuoden 2021
talousarviossa.
Koronakriisi vaikuttaa kuntien talouteen verotulojen, myynti- ja maksutulojen
vähenemisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun kautta. Valtio
osallistuu kunnille koronavirustilanteesta aiheutuvien taloudellisten
menetysten korvaamiseen. Kuntien tukemisen tarkoitus on turvata
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peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta
johtuvia kuntien talouden haasteita.
Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia euroa.
Valtionosuuteen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan yhteensä
yli 770 miljoonan euron lisäystä. Sairaanhoitopiireille ehdotetaan 200
miljoonan euron avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien kustannusten ja
mahdollisten alijäämien kompensointiin.
Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ehdotetaan korotettavaksi 10
prosenttiyksiköllä ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti vuoden
2020 osalta. Muutos pienentää valtion verotulokertymää 410 miljoonaa euroa
kuluvana vuonna ja lisää kuntien verotuloja vastaavasti.
LIITE 8:

Neljännen lisätalousarvion 2020 yleisperustelut

LIITE 9:

LTAE lisäpöytäkirjamerkinnät

LIITE 10:

Elvytyspaketti teol investoinnit ekr

LIITE 11:

Väyläverkon kehittäminen talousarvio

LIITE 12:

Kuntien tukipakettiin liittyvät laskelmat vuoden 2020 peruspalvelujen
valtionosuuksien lisäyksistä Meri-Lappi

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee tiedoksi Valtion lisätalousarvion 4/2020 ja Meri-Lapin
seudulliset elvytyshankkeet, kunnille ja sairaanhoitopiireille suunnatun tuen.

Päätös:
JT 10.6.2020
Johtotiimi merkitsi tiedoksi Valtion lisätalousarvion 4/2020 ja Meri-Lapin
seudulliset elvytyshankkeet, kunnille ja sairaanhoitopiireille suunnatun tuen.
Johtotiimi päätti pitää strategisten edunvalvonta-asioiden seminaarin
26.6.2020.
-----Ehdotus:

Yhdistyksen vuosikokous merkitsee tiedoksi Valtion lisätalousarvion 4/2020 ja
Meri-Lapin seudulliset elvytyshankkeet, kunnille ja sairaanhoitopiireille
suunnatun tuen.
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Yhdistyksen vuosikokous merkitsi tiedoksi Valtion lisätalousarvion 4/2020 ja
Meri-Lapin seudulliset elvytyshankkeet, kunnille ja sairaanhoitopiireille
suunnatun tuen.
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SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS
Seutupäällikkö Sari
ajankohtaiset asiat.

Moisanen

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavaa:
-

kertoo

kehittämiskeskuksen

toiminnan

Sisäisen strategiaprosessin toteuttaminen syksy 2020 ja edunvalvonnan
uudistaminen
Yhteistyörakenteiden aktivointi
Ratkaisujen ja kumppanuuksien etsiminen veto- ja pitovoimahaasteisiin
Viestinnän tapojen ja materiaalien uudistaminen sekä seutuviestinnän
vahvistaminen.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

Linkki Metsä Fibren biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen 10.6.2020
yleisötilaisuuteen:
https://www.metsafibre.com/fi/media/tiedotteet/Pages/Tiedote.aspx?En
cryptedId=F3493216DF33E05C&Title=KutsuKeminbiotuotetehtaanymparis
tolupahakemuksenyleisotilaisuuteen10.6.2020

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Yleisötilaisuudet 10.6.2020 ja 3.6.2020 voit käydä katsomassa oheisen linkin
kautta myös jälkikäteen YouTube-videona.
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MUUT ASIAT
Meri-Lappi Areena 2020
Seutuhallitus päätti 20.3.2020, että Meri-Lappi Areena järjestetään Tervolassa
Maaseudulta käsin messujen yhteydessä. Tervolan kunta perui Maaseudulta
käsin messut vuoden 2020 osalta korona-viruspandemian vuoksi. Seutuhallitus
päätti 4.6.2020, että Meri-Lappi Areena siirretään Tornion kaupungin 400vuotisjuhlan yhteyteen 12.5.2021.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Kokouksessa kuultiin, että Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlan päätilaisuus on
keskiviikkona 12.5.2021. Tilisuuteen on kutsuttu myös tasavallan presidentti ja
Ruotsin kuningas. Meri-Lapin Areena voitaisiin järjestää juhlaviikolla esim.
13.5.2021 tai 15.5.2021.
Yhdistyksen kokoukset/ Kunnan nimeämän edustajan tarkistaminen
Yhdistyksen kokoukseen jäsenkunnat nimeävät edustajansa ja heille
henkilökohtaisen varaedustajansa siten, että Kemi ja Tornio saavat 3,
Keminmaa 2 sekä muut jäsenkunnat yhden edustajan kukin.
Ylitornion kunnalla ja Haaparannan kaupungilla ei ole edustajaa yhdistyksen
kokouksessa.
Seuraavat kuntavaalit ovat 2021. Valtuutettujen vaihtuessa kuntia pyydetään
seuraavan kerran nimeämään edustajansa yhdistyksen kokouksiin.

Päätös:

Yhdistyksen vuosikokous päätti, että pyydetään kuntia tarkistamaan
edustajansa ja nimeämään varaedustajansa jollei niitä ole nimetty.
Kokouksessa kuultiin, että Tornion kaupunki on nimennyt Katri Kulmunin tilalle
Päivi Pukeron.
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SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT
Johtotiimin kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
6/2020 keskiviikko 12.08.2020
7/2020 keskiviikko 02.09.2020
8/2020 keskiviikko 07.10.2020
9/2020 keskiviikko 04.11.2020
10/2020 keskiviikko 02.12.2020

Kello
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Kokouspaikka
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
4/2020 torstai 20.08.2020
5/2020 torstai 15.10.2020
6/2020 torstai 12.11.2020
7/2020 torstai 17.12.2020

Kello
09.00
09.00
09.00
09.00

Kokouspaikka
Ylitornion kunnanvirasto
Liedakkalan koulu
Tornion kaupungintalo
Kemin kaupungintalo

Yhdistyksen kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä

Kello

Kokouspaikka

Kello

Kokouspaikka

Seutufoorumi
Kokous nro
Päivämäärä
1/2020 elo-syyskuu

17 §

Nro 1/2020

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30 toivottaen aurinkoista kesää, hyvä
juhannusta ja terveyttä sekä jaksamista tässä tilanteessa.
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