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KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Ehdotus:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten
läsnäolijat.

Päätös:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello 9.05
toivottaen tervetulleeksi seutuhallituksen kokoukseen. Avauksen jälkeen
todettiin osallistujat.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu ja esityslista seutuhallituksen
kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta.
Seutuhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Päätös:

30 §

31 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ikäläinen ja Markku Taramaa.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
Kokousteknisistä asioista ilmoitettiin seuraavaa:
Kokoukseen Teams-yhteyden kautta osallistuva voi nostaa käden ylös
pyytääkseen puheenvuoron. Teknisenä tukena toimii Maria Vaittinen Simon
kunnasta.
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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).
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LIITE 1:

Tilinpäätös 2019 (korjattu)

Ehdotus:

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:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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:

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.

7

MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY

PÖYTÄKIRJA

SEUTUHALLITUS

4.6.2020

34 §

Nro 3/2020

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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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:

Seutuhallitus merkitsi tiedoksi lentoliikennetilanteen ja evästi neuvotteluihin
osallistujia.

tiedoksi

lentoliikennetilanteen

ja

evästää

Maakuntaliittojen rooli yhteisessä edunvalvonnassa on keskeinen. Ensisijaista
on suunnata edunvalvontaa Finnairin omistajaohjaukseen ja etsiä samalla
ratkaisuja lentoliikenteen turvaamiseen.
Seututoimisto toteuttaa lentoliikennekyselyn alkuviikolla 24.
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LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN OMISTAJAOHJAUS
Käsitelty:

SH 20.9.2019/ JT 8.10.2019/ SH 18.10.2019/ JT 6.11.2019/ JT 4.12.2019/
SH 13.12.2019/ SH 13.12.2019/ JT 9.1.2020/ SH 30.1.2020
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen perussopimus on astunut
voimaan 1.6.2019 ja vuoden 2020 alusta kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan
sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Perussopimuksen myötä sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt uuden
hallintosäännön, jonka mukaan neuvottelukunta, jossa jatkossa käsitellään
omistajaohjaukseen liittyviä asioita on sairaanhoitopiiriin kuuluva organisaatio.
Johtotiimi päätti 4.9.2019 kokouksessa, että kunnat valmistautuvat
yhteisyrityksen palvelusopimusneuvotteluihin ja omistajaohjauskokoukseen
tulevat linjaukset käsitellään etukäteen kunnanhallitusten kokouksissa.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauskokouksia
pidettiin perussopimuksen mukaisella kokoonpanolla 27.8.2019, 4.10.2019,
30.10.2019 ja palvelusopimusneuvottelut 4.11.2019 LPSHP:n ja kuntien kesken.
Seutuhallituksen kokouksessa 18.10 kuultiin, että ministeriön edellyttämät
neuvottelut synnytysten maakunnallisesta toimintamallista OYS:n, LSHP ja
LPSHP välillä olivat keskeytyneet. Ministeri Kiurulle on esitetty
neuvottelupyyntö
synnytysten
ja
keskittämisasetuksen
mukaisten
leikkausmäärien poikkeusluvasta marraskuun 2019 aikana. Synnytysten
loppumisella ja keskittämisasetuksen linjauksilla on vaikutuksia Mehiläinen
Länsi-Pohja OY:n palvelusopimuksen sisältöihin. Kokouksessa toivottiin
omistajaohjausfoorumia tai koulutustilaisuutta. Kehittämiskeskukselle
annettiin
valmisteluvastuu
sote-palveluja
koskevan
neuvottelun
järjestämisestä, jonne kutsuttaisiin kuntien hallitusten ja valtuustojen
puheenjohtajat, sekä terveystoimen virkamiehet.
Seutuhallituksessa 13.12.2019 seutuhallitus merkitsi tiedoksi ministeri Kiurun
tapaamisen siirtymisen keväälle 2020 ja synnytysten poikkeuslupahausta
vuosille 2021-2022. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hankintakanava avautuu
syksyllä 2020, kun nykyinen sopimus Erva-hankintakanavan käytöstä päättyy
1.9.2020. Yhteisyrityksen ruokahuolto siirtyy Fazer Amicalta takaisin Meri-Lapin
kuntapalveluiden hoidettavaksi 1.2.2020 alkaen. Seutuhallitus edellytti, että
erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä tulee käynnistää ensimmäisen
vuoden aikana ja perussopimuksen sisältöä tulee noudattaa. Huolta herätti
rajoituslainsäädännön vaikutukset leikkaus- ja synnytystoimintaan sekä
erikoissairaanhoidon palveluiden tulevaisuuteen sekä sairaanhoitopiirin
alijäämä ja seutuhallitus toivoi, että sairaanhoitopiirin kustannukset tulee avata
tarkemmin kunnille. Ruotsista tulevien synnyttäjien hoitomaksujen
laskutukseen on löytynyt ratkaisu Mehiläinen Länsi-Pohjan ja Försäkringskassan
kesken ja Länsi-Pohjan synnytyspalveluja on yhteisyrityksen toimesta alettu
markkinoimaan myös Pohjois-Ruotsin alueelle.
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Tammikuun alussa johtotiimi päätti esittää seuraavat neljä asiakohtaa LPSHP:n
omistajaohjauskokouksen 21.1.2020 esityslistalle: 1. Mehiläinen Länsi-Pohja
Oy:n
sopimusasiat/
näkemyserot
sopimuksesta
2.
LPSHP:n
palvelusopimusprosessi 3. Erva neuvottelutilanne ja lainsäädännön muutosten
vaikutukset ja 4. Psykiatriatalohanke
Seutuhallituksen kokouksessa 31.1.2020 todettiin että neuvottelut ovat
jatkuneet Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa hinnoista ja ostoista, Erva-alueen
työnjaosta sekä sairaanhoitopiirin sisällä psykiatriatalon rakentamisesta.
Haastetta on edelleen tilaaja - organisaatio yhteistyön kehittämisessä.
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
jäsenkuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden seminaari järjestettiin
28.1.2020. Seminaarissa todettiin olleen hyvä ja tarpeellinen sisältäen paljon
perusinformaatiota. Seutuhallitus toivoi, että omistajaohjauksesta
järjestettäisiin oma seminaari. Ajankohdaksi toivottiin syksyä, kun Erva-asiat
selviävät. Tilaisuuteen kutsutaan myös Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n
toimitusjohtaja Lasse Männistö.
Seutuhallitus on edellyttänyt kuntien yhteistä edunvalvontaa, jotta
sairaanhoitopiirin toiminta turvataan Erva-alueella. Edunvalvontaa tarvitaan
etenkin keskittämisasetuksen ja ERVA:ssa sovittavaan työnjakoon, jotta
voidaan turvata ympärivuorokautinen päivystys sekä leikkaus- ja
synnytystoiminta.
-----Joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanista alkaneen koronaviruspandemian
vaikutukset ulottuivat Suomeen jo alkuvuodesta 2020 ja ensimmäinen
koronavirustartunnan saanutta matkailijaa hoidettiin Lapin sairaanhoitopiirissä
tammikuun lopussa. Samaan aikaan WHO julisti koronaviruksen kansainvälisesi
terveysuhaksi ja helmikuun puolessa välissä koronaviruksen aiheuttama
covid19-tauti todettiin Suomessa yleisvaarallisten tartuntatautien luokkaan
valtionneuvoston asetuksella. Pääministeri Sanna Marinin hallitus otti
poikkeustilalainsäädännön valmiuslakien myötä käyttöön 18.3.2020, jolloin
terveydenhuollon määräaikoja joustavoitettiin, työvelvoite asetettiin
koskemaan sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin, hätäkeskuksen sekä
pelastustoimen henkilöstöä ja heidän palvelussuhteissa poikkeaminen
mahdollistettiin, yli 10 ihmisen kokoontumiset kiellettiin, etätyötä suositeltiin
kaikille siihen pystyville, koulut siirtyivät etäopetukseen ja harrastus sekä
kulttuuritoimen tilat suljettiin. Rajoituksia jatketaan 13.5. saakka. Finnair lopetti
90 % kotimaan lennoista. Lapissa laskettelukeskukset sulkivat rinteensä.
Rajaliikennettä rajoitettiin 19.3. lähtien, Uusimaa eristettiin maaliskuun lopulla
kahdeksi viikoksi ja ravintolat suljettiin huhtikuun alussa. Kesäkuun loppuun
saakka yli 500 hengen tapahtumat on kielletty.
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Huhtikuun lopussa Suomessa oli lomautusten ja yhteistoimintaneuvottelujen
piirissä 465 000 työntekijää ja lomautettuna 162 000 henkilöä. Yritysten YTmenettelyn kestoa lyhennettiin 5 päivään, yrityksille tarjotaan tukirahoitusta
Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien toimesta, yrittäjät pääsevät
työttömyysturvan pariin.
Palveluiden supistaminen, poikkeustilan jatkuminen toukokuun 13 päivään ja
talouden epävarmuus ovat johtaneet yhteistoimintamenettelyihin,
lomautuksiin ja henkilöstön siirtoihin toisiin tehtäviin. Odotettavissa on, että
poikkeustilanteen purkaminen ja talouden elpyminen tulee kestämään pitkään.
Meri-Lapissa epidemia alkoi huhtikuun puolessa välissä ja tartuntaketjuja ei
enää huhtikuun lopussa voitu todentaa. Eniten tartuntoja on Kemissä,
Torniossa ja Ylitorniolla. Sairaanhoitopiiri yhdessä kuntien ja Mehiläinen LänsiPohja Oy:n toiminnot keskittyvät epidemian hillintään ja sairastuneiden
hoitoon.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on aloittanut keväällä 2020 valtuuston
päätöksellä talouden sopeutuksen. Talouden sopeutusohjelma sisältää
miljoonan euron menoleikkaukset, omaisuuden myynnin ja sopimusmuutokset
Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa. Jos nämä toimet eivät riitä, sairaanhoitopiirin
on nostettava kuntien laskutusta.
Käyttötalousmenojen osalta toimenpiteinä on tarkka kuri henkilöstömenoissa,
lomarahojen vaihtaminen vapaiksi, säästövirkavapaiden ja työlomien
suosiminen, ambulanssien aktiivisen käyttöajan pidentäminen, ensihoitovastetoimintojen vähentäminen sekä apuvälineiden saatavuusperusteiden
tarkistaminen. Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa sairaanhoitopiiri neuvottelee
eläkemaksuista ja hinnoittelun saattamisesta vastaamaan palveluntuotannon
kustannuksia.
Sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätös on 1,8 miljoonaa euroa
alijäämäinen, mikä nostaa alijäämän kokonaismäärän kahdeksaan miljoonaan
euroon. Viime vuosi on jo neljäs alijäämäinen vuosi peräkkäin. Kuntalain
mukaan alijäämä olisi pitänyt kattaa vuoden 2019 loppuun mennessä.
Maaliskuun lopussa sairaanhoitopiirin valtuusto vahvisti talousarvion ylityksiä
4,6 miljoonaa euroa. Lopullinen ylitys (noin 8 miljoonaa) muodostui kuitenkin
suuremmaksi johtuen pääosin muiden palveluiden ostot –tiliryhmän
toteumasta.
Omistajaohjauskokouksia ei koronavirusepidemiasta johtuen ole järjestetty
kevään aikana, eikä tiedossa ole, milloin seuraava järjestetään.
Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee tiedoksi omistajaohjauskokousten tilanteen.
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Päätös:
JT 8.5.2020

Nro 3/2020

Johtotiimi merkitsi tiedoksi omistajaohjauskokousten tilanteen.
Johtotiimi päätti esittää omistajaohjauskokouksen puheenjohtajalle, että
omistajaohjauskokous järjestettäisiin kesäkuun alkuun.
Johtotiimi esittää, että omistajaohjauskokouksessa käsitellään ainakin
seuraavat asiat
1. psykiatriatalohanke
2. koronapandemian
vaikutukset
Mehiläinen
Länsi-Pohjan
palvelusopimuksen mukaiseen palveluntuotantoon.

-----Ehdotus:

Seutuhallitus keskustelee 4.6.2020 järjestettävän omistajaohjauskokouksessa
käsittelyssä olevista asioista.

Päätös:

Seutuhallitus keskusteli tänään 4.6.2020 klo 12.00 omistajaohjauskokouksessa
käsiteltävissä olevista asioista.
Kokouksessa toivottiin, että omistajaohjausta saadaan parannettua ja kuntien
yhteistä tahtoa asioissa kuunnellaan.
Seutuhallitus merkitsi tiedoksi seuraavaa:
-

-

Kemin ja Tornion kaupunginhallitukset ovat kannanotoissaan ilmoittaneet
LPSHP:lle, että psykiatriatalohankkeen kustannukset eivät saa ylittää 7 milj.
euroa.
Omistajaohjauskokouksia tulee jatkossa olla säännöllisesti ja seutuhallitus
keskustelee niiden sisällöstä kokouksissaan.
Sairaanhoitopiireille on osoitettu alijäämien kattamiseen valtioneuvoston
lisätalousarviossa 200 milj. euroa, mutta se ei tule riittämään ja kattamaan
koronan aiheuttamia kustannusylityksiä, joita sairaanhoitopiirit ennakoivat
olevan 600 miljoonan euron edestä.
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36 §

Nro 3/2020

BOTHNIAN ARC YHDISTYKSEN MUUTOSPROSESSI
Yhdistyksessä on menossa muutosprosessi, jonka aikana nykyinen ruotsalainen
Bothnian Arc ekonomisk förening-yhdistys lakkautetaan ja toimintaa jatkamaan
perustetaan uusi suomalainen aatteellisen yhdistys Perämerenkaari Bothnian
Arc ry. Muutosprosessi on edennyt niin pitkälle, että Bothnian Arc:n hallitus on
20.2.2020 hyväksynyt ehdotuksen uuden yhdistyksen säännöiksi, jotka
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ennakkotarkastanut ja hyväksynyt.
Tarvitsemme jäsenorganisaatioilta päätöksiä, jotta muutosprosessi etenee.
Päätös, joka tarvitaan kaikilta nykyisen yhdistyksen jäseniltä:
-

Hyväksytään nykyisen Bothnian Arc ekonomisk förening -yhdistyksen
lakkauttaminen

Päätökset, jotka tarvitaan uuteen yhdistykseen liittyviltä jäseniltä:
-

Hyväksytään uuden suomalaisen aatteellisen yhdistyksen perustaminen ja
siihen liittyminen
Hyväksytään yhdistyksen säännöt
valtuutetaan allekirjoittamaan perustamiskirja / Tämä koskee niitä, jotka
tulevat perustajajäseniksi.
Mahdolliset nykyisestä yhdistyksestä saatavat varat rahastoidaan siihen
asti, että ne voidaan siirtää uuteen yhdistykseen
Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen uuden yhdistyksen hallitukseen
sekä vuosikokousedustajien nimeäminen

Ruotsissa päätökset tekee kunnanvaltuusto. Suomessa
jäsenorganisaatio tekee päätökset omien sääntöjen mukaan.

jokainen

Pyydämme, että lähetätte päätöksenne viimeistään 30 kesäkuuta 2020
Bothnian
Arc
yhdistyksen
toimistoon
sähköpostilla:
tuula.parsiala@haparanda.se.
LIITE 7:

Säännöt

LIITE 8:

Tiedote

Ehdotus:

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se
‐
‐
‐
‐
‐

hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen
hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen
hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt
valtuuttaa seutupäällikön allekirjoittamaan perustamiskirjan
hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan
siirtää uuteen yhdistykseen
nimeää jäsenen ja varajäsenen uuden yhdistyksen hallitukseen
nimeää vuosikokousedustajan.
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Päätös:
JT 8.5.2020

Nro 3/2020

Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää seutuhallitukselle, että se
‐
‐
‐
‐
‐

hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen
hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen
hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt
valtuuttaa seutupäällikön allekirjoittamaan perustamiskirjan
hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan
siirtää uuteen yhdistykseen
nimeää jäsenen ja varajäsenen uuden yhdistyksen hallitukseen
nimeää vuosikokousedustajan.

-----LIITE 6:

Säännöt

LIITE 7:

Tiedote

Ehdotus:

Seutuhallitus päättää, että se
‐
‐
‐
‐
‐

Päätös:

hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen
hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen
hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt
valtuuttaa seutupäällikön allekirjoittamaan perustamiskirjan
hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan
siirtää uuteen yhdistykseen
nimeää jäsenen ja varajäsenen uuden yhdistyksen hallitukseen
nimeää vuosikokousedustajan.

Seutuhallitus päätti, että se
‐
‐
‐
‐
‐

hyväksyy Bothnian Arc ekonomisk förening- yhdistyksen lakkauttamisen
hyväksyy uuden suomalaisen Perämerenkaari yhdistyksen perustamisen
hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt
valtuuttaa seutupäällikkö Sari Moisasen allekirjoittamaan perustamiskirjan
hyväksyy nykyisen yhdistyksen varojen rahastoinnin, kunnes ne voidaan
siirtää uuteen yhdistykseen
nimeää uuden yhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Timo
Nousiaisen Tornion kaupungista. Kemin kaupunginhallituksen nimeämä
varajäsen ilmoitetaan myöhemmin.
nimeää vuosikokousedustajaksi seutupäällikkö Sari Moisasen.
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JÄRJESTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2020 JA MERI-LAPIN
JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTA
Meri-Lapin Majakka ry on Meri-Lapin yhdistysten yhteinen edunvalvonta ja
kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen
perustajajäseninä ovat pohjoissuomalaiset yhdistykset. Toimintaa rahoitetaan
pääosin hankkeiden avulla.
Meri-Lapin
järjestöneuvottelukunnan tarkoituksena
on
edistää
kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin
välistä yhteistyötä, lisätä yhdistystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten
ja vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten
vaikuttamis- ja edunvalvonta yhteistyötä.
Neuvottelukunnan tehtävät:
-

toimia Lapin Liiton järjestöstrategiaa seudullisesti toteuttavan Meri-Lapin
kansalaisjärjestöstrategian toteutuksen seuranta ja arviointiryhmänä
seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia, tähän
liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista digilisaatiota
tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja
yhdistysten kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi
käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, sekä tiedottaa
hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten toimijoiden
edustajista ja se kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.
Meri-Lapin Majakan hallitus ja Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta on vuoden
2019 aikana valmistellut järjestöstrategian 2020-2022 toteutussuunnitelmaa,
toteuttamissuunnitelmaan liittyviä seudullisia kärkihankkeita ja päivittänyt
järjestöneuvottelukunnan rooli ja tehtävät- asiakirjaa.
Toteutussuunnitelmaan on kirjattu järjestöyhdyshenkilöiden verkoston
koordinointi
ja
kunta-järjestöyhteistyön
vahvistaminen
kuntajärjestöyhteystyöasiakirjan puitteissa sekä järjestöjen rooli osana kunnan
hyvinvointityöryhmän työtä.
Neuvottelukunnan nimeämisen selkeyttämiseksi neuvottelukunta esittää, että
järjestöjen esityksestä ja neuvottelukunnan valmistelemana seutuhallitus
nimeäisi neuvottelukunnan jäsenet nelivuotiskaudeksi.
LIITE 4:

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta

LIITE 5:

Meri-Lapin järjestöstrategian seudulliset kärkihankkeet

LIITE 6:

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toimenpiteet vuonna 2020
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Ehdotus:

Nro 3/2020

Johtotiimi
merkitsee
tiedoksi
Meri-Lapin
järjestöstrategian
toteuttamissuunnitelman 2020-2022 ja seudulliset kärkihankkeet.
Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin
järjestöneuvottelukunnan rooli ja tehtävät -asiakirjan.

Päätös:
JT 9.4.2020

Johtotiimi merkitsi tiedoksi Meri-Lapin järjestöstrategian toteuttamissuunnitelman 2020-2022 ja seudulliset kärkihankkeet.
Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin
järjestöneuvottelukunnan rooli ja tehtävät -asiakirjan ja nimeää jatkossa
neuvottelukunnan jäsenet toimikaudeksi.

-----LIITE 8:

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta

LIITE 9:

Meri-Lapin järjestöstrategian seudulliset kärkihankkeet

LIITE 10:

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toimenpiteet vuonna 2020

Ehdotus:

Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan rooli- ja tehtävät
asiakirjan ja nimeää jatkossa neuvottelukunnan jäsenet toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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38 §
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SEUTUTIIMIEN TOIMINNAN TILANNEKATSAUS
Kehittämiskeskus on pyytänyt tilannekatsauksen seututiimien puheenjohtajilta
vuoden 2019 toiminnasta sekä suunnitelmista vuodelle 2020.
Pidetyt tiimien kokoukset:
-

Seutuliikennetiimin sähköpostikokous 9.4.2020
Palvelutiimin kokous 24.4.2020
Elinkeinotiimin kokous 30.04.2020

LIITE 5:

Seututiiminen tilannekatsaus v. 2019 ja suunnitelma v. 2020

Ehdotus:

Johtotiimi merkitsee tiedoksi seututiimien tilannekatsauksen.

Päätös:

Johtotiimi merkitsi tiedoksi seututiimien tilannekatsauksen.

-----LIITE 11:

Seututiiminen tilannekatsaus v. 2019 ja suunnitelma v. 2020

Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seututiimien tilannekatsauksen.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi tiedoksi seututiimien tilannekatsauksen.
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39 §

Nro 3/2020

MERI-LAPPI AREENA
Seutuhallitus päätti kokouksessaan 2/2020, että Meri-Lappi Areena
järjestetään Tervolassa Maaseudulta käsin messujen yhteydessä.
Tervolan kunta on perunut Maaseudultakäsin Messut vuoden 2020 osalta
korona-viruspandemian vuoksi.
Ehdotus:

Seutuhallitus päättää Meri-Lappi Areenan järjestämispaikasta ja ajasta.

Päätös:

Seutuhallitus päätti, että Meri-Lappi Areena siirretään Tornion kaupungin 400vuotisjuhlan yhteyteen 12.5.2021.
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SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS
-

Meri-Lapin viestijöiden työpaja 1.4. veto- ja pitovoimahankkeiden osalta
Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 2.4.
Johtotiimin kokoukset 9.4. ja 8.5.
Palvelutiimin kokoukset 24.4. ja 19.5.
Elinkeinotiimin kokoukset 30.4. ja 25.5.
Seutuliikennetyöryhmän kokous 9.4.
Seudulliset yrityspalvelutyöryhmien kokoukset
Lapin veto- ja pitovoima työpajat 21.4. ja 28.4.
Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous 22.4.
Lapin elinkeinojen edunvalvontaverkoston kokous 5.5.
House of Lapland strategiatyöpaja 6.5. ja matkailumarkkinoinnin työpaja
14.5.
7.5. THL:n maakunnallisen sote-palvelujärjestelmän seuranta- ja
arviointityön aloittaminen
Lapin energiapäivä-webinaari 7.5.
Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen kokous 14.5.
Lapin muuttajaselvitys 15.5.
Finnairin palaveri koskien lentoliikennettä 18.5.
Perämerenkaariyhdistyksen vuosikokous 19.5.
Meri-Lapin viestijöiden kokous 19.5.
viikottaiset toimistopalaverit
MaaS- ja TaaS-hankkeiden työkokoukset

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Nro 3/2020

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Raportit:
- Tammi-maaliskuun 2020 tilastotietoihin perustuva Katsaus Kemin ja KemiTornio-seudun kehitykseen 3/2020, LIITE 12
- Perustoiminnan toteutuma 30.4.2020, LIITE 13
- Perustetut ja lakanneet yritykset, LIITE 14

42 §

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Elvytyspaketin teollisuuden investoinnit/ lisätalousarvio
Kokouksen alussa seutupäällikkö Sari Moisanen kertoi hallituksessa tehdyistä
päätöksistä. Edunvalvonnassa olemme onnistuneet hyvin. Näitä ei tehdä yksin
vaan yhdessä. Nyt olisi syytä juhlaan.
Investointien sisältö:
-

Simon VT4 liittymät
20 000 000 €
Ajoksen meriväylän syventäminen
26 500 000 €
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 €

Näiden lisäksi tarkastellaan kaikkia käytössä olevia vaihtoehtoja kotimaan
lentoyhteyksien turvaamiseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, KokkolaPietarsaareen 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.
Kunnat saivat 1,4 Mrd €, jossa useita eri toimenpiteitä, mm. peruspalveluihin,
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluihin sekä digitalisaatioon.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Kiitokset hallitukselle ja Lapin kansanedustajille
Ministerin neuvottelun tuloksena Kemi-Tornio alueen hankkeet toteutuvat.
Olisiko paikallaan kiittää hyvästä työstä?
Päätös:

Seutuhallitus päätti, että lähetetään tiedote hallitukselle
kansanedustajille tehdystä hyvästä työstä seutumme eteen.

ja

Lapin

Rajaseudun elämä Tornio-Haaparata
Rajaseudun elämä on tuntematon muulle Suomelle. Oliko paikallaan profiilin
nosto? Tornio-Haaparanta raja on tullut tutuksi vain turvapaikan hakijoista ja
koronasta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

22

MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY

PÖYTÄKIRJA

SEUTUHALLITUS

4.6.2020

43 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT
Johtotiimin kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
5/2020 keskiviikko 10.06.2020
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
09.00

Kokouspaikka
Teams-kokous
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
Vuosikokous keskiviikko 17.06.2020

Kello
09.00

Kokouspaikka
Kemin kaupungintalo

Kello

Kokouspaikka

Seutufoorumi
Kokous nro
Päivämäärä
1/2020 elo-syyskuu

44 §

Nro 3/2020

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.57.
Kiitokset kaikille ja erityisesti Maria Vaittiselle teknisestä tuesta.
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