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KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Ehdotus:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avaa kokouksen todeten
läsnäolijat.

Päätös:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avasi kokouksen. Avauksen
jälkeen todettiin läsnäolijat.

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:

35 §

36 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa
oli 8 jäsentä läsnä.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ikäläinen ja Saana Manninen.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Seutuhallitus hyväksyy työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös:

Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

3

MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY

PÖYTÄKIRJA

SEUTUHALLITUS

14.6.2018

37 §

Nro 3/2018

SEUDUN ICT -PALVELUTOIMINTOJEN ORGANISOINTI MAAKUNTAUUDISTUKSEN
YHTEYDESSÄ
LPSHP:n tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä, joka toimii maakuntauudistuksen ICT
valmistelutyöryhmän puheenjohtajana, toi esille Meri-Lapin kuntien ICT-toimintojen
organisoinnin maakuntauudistuksen yhteydessä. ICT-palvelutuottajavalmistelussa on
maakunnan tasolla näkemyseroja. Rovaniemi ja LapIT esittävät mallia, jossa olisi vain yksi
inhouse tuotantoyhtiö LapIT. Järjestely ei ole ongelmaton LapIT:hen kuulumattomille kunnille,
koska kunnan ICT-infrasta pitäisi irrottaa sote, mikä aiheuttaa haasteita ICT palveluiden
tuottamiselle sekä jättää kahden rinkkaisen järjestelmän ylläpidon kunnille, mikä lisää
peruskunnan ICT-kustannuksia. Nykymuotoinen LApIT yhtiöjärjestyksen mukaisena
päätöksentekoineen ei välttämättä suosi Meri-Lappia varsinkaan, kun alueella ei ole omistusta
yhtiöstä.
Mikko Päkkilä esittää yhtenä vaihtoehtona ”hybridi”-mallia, jossa kunnat voisivat yhtiöittää
ICT -palvelutuotannon ja hyödyntää omaa osaamispotentiaalia ko. järjestelyn kautta. Malli
hyödyttäisi LapIT:hen kuulumattomia yhtiöitä ja sen avulla voisi saavuttaa paremman
neuvotteluaseman LapIT:n kanssa. Vaihtoehto sallisi tietyt valitut inhouse-toimijat
maakunnan ICT-palvelutuotannossa. Tämä edellyttää LPSHP:n mukana olemista, koska sote
toteutuessaan perii LPSHP:n osuuden yhtiöstä - muodostaa inhouse aseman maakuntaan.
Ratkaisu voisi mahdollistaa myös Mehiläiselle paikallisen ICT-palvelutuotannon.
LPSHP:n tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä esittelee ICT toimintojen toimintamallia johtotiimin
kokouksessa 6.6.2018 klo 9.00.
Ehdotus:

Päätös:
JT 6.6.2018

Johtotiimi päättää esityksen kuultuaan ICT-toimintojen toimintamallivaihtoehdosta, joka esitetään maakunnan ICT-valmistelutyöryhmän
kokouksessa 18.6.2018.

Johtotiimi päätti, että maakuntauudistuksen ICT-valmistelutyöryhmän
puheenjohtaja Mikko Päkkilä pyydetään 14.6.2018 seutuhallituksen
kokoukseen esittelemään Meri-Lapin seudun ICT-palvelutoimintojen eri
organisointivaihtoehtoja. Seutuhallitus päättää seudun yhteisestä kannasta
asiassa etenemisessä.

-----Maakunnan ICT työryhmän puheenjohtajan ja LPSHP:n tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä
esitteli johtotiimille 6.6.2018 johtotiimin kokouksessa Meri-Lapin ICT-palvelujen
organisointivaihtoehtoja, joista hän esitti varteenotettavimpina vaihtoehtoina yhteistyömallia
LapIT Oy:n kanssa tai seudullisen yhtiön perustamista.
Maakuntavalmistelun ICT-ryhmän seuraava kokous pidetään 18.6.2018 ja VATE-ryhmän
kokous 26.6.2018, jossa päätetään Lapin tietohallinnon ja ICT-tuotannon keskeiset linjaukset.
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Johtotiimin 6.6.2018 kokouksen jälkeen johtotiimi on saanut 7.6.2018 LapIT Oy:ltä
yhteistyöehdotuksen (LIITE 10), joka perustuu ICT-palvelujen monituottajamalliin Lapin
maakunnassa. Johtotiimi on valmistellut esityksen LapIT Oy:n kanssa käytävien neuvottelujen
Meri-Lapin seudun tavoitteista seutuhallituksen hyväksyntää varten (LIITE 11).
LIITE 10:

LapIT Oy yhteistyöehdotus Meri-Lapin kunnille

LIITE 11:

Esitys seudun neuvottelutavoitteista

Ehdotus:

Seutuhallitus nimeää johtotiimin mukaan lukien LPSHP:n tietohallintojohtajan
Mikko Päkkilän neuvotteluryhmään käymään yhteistyö- ja sopimusneuvottelut
LapIT Oy:n edustajien kanssa. Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin seudun
tavoitteet LapIT Oy:n kanssa käytävään neuvotteluun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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MERI-LAPIN MATKAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN DIGITAALISEN JA FYYSISEN
SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN -HANKE
Meri-Lapin matkailun kasvu on ollut toistakymmentä prosenttia vuodessa. Viime vuoisen
hyvästä kehityksestä huolimatta alueen matkailupotentiaalista on hyödynnetty murto-osa.
Toimintaympäristön kilpailukykyä tule parantaa mm. kesämatkailua ja viipymää kehittämällä.
Kasvun esteitä ovat tällä hetkellä digitaalisen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvät
pullonkaulat, joita Meri-Lapin toimintaympäristö digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden
kehittäminen hankkeessa pyritään poistamaan tavoitteena, että kokonaisuus toimisi
yksittäisen pk -yritysten kannalta paremmin.
Liikenneinfran osalta Meri-Lapin alueen infrastruktuuri on pääosin erittäin hyväkuntoista.
Liikenteen palvelutarjonta on sen sijaan heikompitasoista ja se kytkeytyy heikosti
matkailupalveluihin. Tämä vaikeuttaa matkan suunnittelua lähtömaassa, vähentää myyntiä ja
vaikeuttaa matkailijan kulkemista ja viipymistä kohteessa sekä vaikeuttaa tuotteiden
paketointia. Mobility as service (MAAS) kehittymisestä johtuen liikenteen ja
matkailupalvelujen linkittäminen on kuitenkin vihdoin mahdollista.
Hankkeen tavoitteina ovat:
-

-

kehittää matkailijalle saumaton matkailu- ja liikkumiskokemus Meri-Lapin alueella
hyödyntää matkailukysynnästä saatavaa tietoa liikennepalveluiden kehittämisessä
paikallisten ja keskisuurten matkailuyritysten näkökulmasta tavoitteena on tarjota
kilpailukykyisempi toimintaympäristö ja ratkaisuja, joita yksittäisen yrittäjän on vaikea
toteuttaa
yksittäisen yrittäjän näkökulmasta koko toimitusketjun kehittäminen on mahdotonta sillä
myyntikanavien kehittäminen ja ylläpitäminen on kallista ja liikkumisen yhdistely,
lentoliikenteen kehittäminen ja tuotepakettien luominen yksittäisenä toimijana ei
käytännössä onnistu

Hanke voitaisiin aloittaa mahdollisesti syksyn 2018 aikana.
Meri-Lapin matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittelee Meri-Lapin matkailun
toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen hankkeen
hankeluonnoksen.
LIITE 5:

Hankeluonnos

Ehdotus:

Johtotiimi päättää jatkotoimenpiteistä hanke-esittelyn kuultuaan.

Päätös:
JT 14.3.2018 Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu täsmentää Lapin Ely:ltä hankkeen
kriteereitä, esim. voiko Meri-Lapin Matkailu Oy hallinnoida projektia. Asiaa
palataan tarvittaessa seuraavassa johtotiimin kokouksessa.
------
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Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esitteli 14.3.2018 johtotiimin
kokouksessa Meri-Lapin matkailun kehittämisasioita ja mm. saavutettavuuden
kehittämishanketta. Teija Mikkola on keskustellut Lapin ELY:n yritysasiakkuuspäällikön
Susanna Jänkälän kanssa hankkeen kriteereistä. Jotta hankkeeseen saadaan maksimaalinen 80
% tuki, hankkeen hallinoiva osapuoli on oltava muu kuin Meri-Lapin Matkailu oy esimerkiksi
Meri-Lapin kehittämiskeskus.
LIITE 2:

Hankehakemus

Ehdotus:

Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin
matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden
kehittäminen -hankehakemuksen sekä, että kehittämiskeskus hallinnoi
hanketta.

Päätös:
JT 9.5.2018

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin matkailun
toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen
hankehakemuksen, ja että kehittämiskeskus hallinnoi hanketta. Hankkeen
Meri-Lapin
kuntien
rahoitusosuuteen
käytetään
Meri-Lapin
kehittämiskeskuksen edellisten vuosien ylijäämää. Rahoitus tarkennetaan
seuraavaan kokoukseen.

-----LIITE 6:

Meri-Lapin kuntien rahoitusosuudet hankkeelle

Ehdotus:

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin matkailun
toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen
hankehakemuksen, ja että kehittämiskeskus hallinnoi hanketta. Hankkeen
Meri-Lapin kuntien rahoitusosuuteen käytetään Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edellisten vuosien ylijäämää liitteen mukaisesti.

Päätös:
JT 6.6.2018

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin matkailun
toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen
hankehakemuksen, ja että kehittämiskeskus hallinnoi hanketta. Hankkeen
Meri-Lapin
kuntien
rahoitusosuuteen
käytetään
Meri-Lapin
kehittämiskeskuksen edellisten vuosien ylijäämää liitteen mukaisesti.
Hankkeen ohjausryhmään tulee nimetä seutupäällikön lisäksi johtotiimin jäsen.

-----Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee seutuhallituksen kokoukseen
esittelemään Meri-Lapin matkailun kehittämisen tuloksia, toimenpiteitä sekä Meri-Lapin
matkailun toimintaympäristön, digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittämishankeen
suunnitelman.
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LIITE 1:

Hankehakemus (tarkennettu)

LIITE 7:

Meri-Lapin kuntien rahoitusosuudet hankkeelle

Ehdotus:

Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja
fyysisen saavutettavuuden kehittäminen hankehakemuksen, ja että
kehittämiskeskus hallinnoi hanketta.
Hankkeen Meri-Lapin kuntien
rahoitusosuuteen käytetään Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edellisten
vuosien ylijäämää liitteen mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmään nimetään
seutupäällikön lisäksi johtotiimin jäsen.

Päätös:

Päätösehdotus
hyväksyttiin.
Hankkeen
ohjausryhmään
nimettiin
seutupäällikön lisäksi Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ja Tervolan
kunnanjohtaja Mika Simoska.
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POHJOISEN YHTEISÖJEN TUKI - MAJAKKA RY:N TOIMINTATUKI JA HANKERAHOITUS
VUODELLE 2019-2020
Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry on yhdistysten perustama yhteinen kehittämis- ja
edunvalvontaorganisaatio. Meri-Lapin seutuhallitus on hyväksynyt toukokuussa 2016 MeriLapin kansalaisjärjestöstrategian. Länsi-Pohjan alueella toimii 1407 yhdistystä, joka on 30 %
Lapin maakunnan järjestöistä.
Meri-Lapin järjestöstrategiaan liittyvät alueelliset järjestörakenteet ja palvelut yhdistyksille,
kunnille ja muille sidosryhmätoimijoille, joita toteutetaan STEA:n perusrahoituksella ja kuntien
Kehittämiskeskuksen kautta myöntämän toiminta-avustuksen turvin ovat seuraavat:
1. Järjestötoiminnan kehittämisverkosto
Järjestötoiminnan kehittämisverkosto on verkostomaisesti toimiva yhteistyö ja
kehittämisrakenne. Kehittämisverkoston toiminnan tavoitteet nousevat alueen
yhdistysten tarpeista, jotka ovat eri toimijoiden yhteistyön edistäminen, järjestöjen
toimintaedellytysten
vahvistaminen
ja
vapaaehtoistoiminnan
tukeminen.
Kehittämisverkoston fyysisenä koordinaatiopisteenä toimii jalkautuva järjestökeskus
Majakka.
2. Järjestöasiain neuvottelukunta
Järjestöjen alueellinen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kuntien kanssa.
Yhdistysjäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta. Lisäksi neuvottelukunnan
toimintaan osallistuivat kuntien nimeämät järjestöyhdyshenkilöt ja keskeisten
sidosryhmien toimijat. Neuvottelukunta toimii kiinteässä yhteistyössä Lapin liiton
järjestöneuvottelukunnan kanssa
3. Järjestötreffit kunnissa
Yhdistysten ja kuntien paikallinen yhteistyörakenne yhteistyön kehittämiseen ja
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toimintamuodot vaihtelevat
kunnittain ja ne toteutetaan yhteistyössä kunnan yhdistysten kanssa. Järjestötreffejä
koordinoi Majakka.
4. Järjestöverkostot kokoavat alueen yhdistyksiä yhteiseen kehittämiseen, edistävät
yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä kuntien kanssa. Verkostoissa vaihdetaan
tietoa ja osaamista kunnan ja järjestöjen välillä, sekä järjestöjen kesken. Toiminnalla
pyritään ehkäisemään päällekkäistä työtä ja löytämään yhteistyön paikkoja sekä
kehittämään yhdistysten matalan kynnykset toimintamalleja ja palveluita.
Elämänkaariverkostoissa kohtaavat lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikäihmisten parissa
toimivat yhdistykset, kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten edustajat. Verkostojen tuella
voidaan kerätä mm. kokemustietoa, joka tuo merkittävää laadullista lisätietoa kuntien
hyvinvointikertomuksiin. Verkostojen toimintaa koordinoi Majakka ry.
Meri-Lapin kunnat ovat nimenneet oman järjestöyhteyshenkilönsä ja Majakka ry:n ja
järjestöyhteyshenkilöt ovat kokoontuneet kevään aikana, josta on liitteenä muistio. Seuraava
kokous on sovittu toukokuulle Ylitorniolla.
Seutupäällikkö on pyytänyt 4.4.2018
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puhelinkeskustelussa Majakka ry.n toiminnanjohtajaa keskustelemaan kuntien
järjestövastaavien kanssa kuntakohtaisesti tehtävistä toimenpiteistä ja toimittamaan
toimenpidesuunnitelman kehittämiskeskukselle tiedoksi.
Majakka ry:n perusrahoitus perustuu STEA:n rahoitukseen. Kehittämiskeskuksen toimintaavustus on ollut 10 000 €/ vuosi ja lisäksi kehittämiskeskus rahoittaa Yhtä Köyttä kylien
monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa hanketta 5 000 €:lla vuoteen 2018 saakka. Em. hankkeesta
on tehty jatkohakemus, joka odottaa hyväksyntää.
LIITE 5:

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian ”Luovalla kumppanuudella”
toteutussuunnitelma 2014-2018

LIITE 6:

Vuosikertomus 2017

LIITE 7:

Kuntien järjestöyhdyshenkilö työkokous 1/2018

Ehdotus:

Johtotiimi hyväksyy Majakka ry:n vuoden 2019 toiminta-avustuksen 10 000 € ja
Yhtä köyttä - kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa
rahoituksen 5 000 euroa/ vuosi vuosille 2019-2020 jatkohankkeen toteutuessa.
Johtotiimi edellyttää Majakka ry:ltä kuntakohtaista toimenpidesuunnitelmaa ja
sen toteuttamista.

Päätös:
JT 11.4.2018 Johtotiimi päätti, että ennen esityksen tekemistä seutuhallitukselle Majakka
ry:n toiminta-avustuksesta ja hankerahoituksesta odotetaan Majakka ry:ltä
kuntakohtaista toimenpidesuunnitelmaa.
-----Seutupäällikkö on pyytänyt Majakka ry:n toiminnanjohtajalta Tuula Huttunen-Koivumaalta
Majakka ry:n kuntakohtaista toimenpidesuunnitelmaa 14.5.2018 johtotiimin kokousta varten.
LIITE 1:

Toimintasuunnitelma

Ehdotus:

Johtotiimi hyväksyy Majakka ry:n kuntakohtaisen toimintasuunnitelman,
vuoden 2019 toiminta-avustuksen 10 000 € ja Yhtä köyttä - kylien hyvinvoinnin
monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa rahoituksen 5 000 euroa/ vuosi vuosille
2019-2020 jatkohankkeen toteutuessa.

Päätös:
JT 9.5.2018

Johtotiimi siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Seutupäällikkö pyytää
Majakka
ry:n
toimintajohtajalta
tarkennettua
kuntakohtaista
toimintasuunnitelmaa, joka lähetetään johtotiimin jäsenille ennen kokousta.

------
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Majakka ry:n toiminnanjohtaja Tuula Koivumaa-Huttunen on toimittanut 30.5.2018 häneltä
pyydetyn kuntakohtaisen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa vasten Tuula
Koivumaa-Huttunen on keskustellut toimenpiteistä ja suunnitelmasta 22.5.2018 palaverissa
Tornion, Tervolan ja Simon sekä Ylitornion järjestövastaavien kanssa. Keminmaan kunnalla ei
tällä hetkellä ole järjestövastaavaa. Kemin kaupungin järjestövastaava ei ollut Ylitorniolla
järjestetyssä Majakka Ry:n järjestämässä tilaisuudessa kuntien järjestövastaaville eikä häneltä
ole saatu vielä vastausta kirjalliseen kyselyyn.
Tuula-Huttunen Koivumaa kertoi Majakka ry:n tekevän päätöksiä 31.5.2018 uusiin toimitiloihin siirtymisestä. Irtisanomisaika nykyisestä toimintaan suhteutettuna kalliista toimitilasta
on 6 kuukautta. Koivumaa-Huttunen kertoi lisäksi, että jatkossa toimintaa pyritään
jalkauttamaan enemmän kuntiin ja kunnilta tarvittavan toimitilaa sovittuina päivinä.
LIITE 2:

Kuntakohtainen toimintasuunnitelma

Ehdotus:

Johtotiimi hyväksyy Yhtä köyttä - Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet LänsiPohjassa rahoituksen 5 000 euroa vuodelle 2019 edellyttäen, että II vaihe:
1.6.2018-31.12.2019 toteutuu. Johtotiimi ei hyväksy Majakka ry:n
yleisavustusta 10 000 euroa, koska suunnitelma on puutteellinen Kemin ja
Keminmaan osalta ja toimenpiteet eivät ole riittävän konkreettisia. Meri-Lapin
kunnat pyrkivät tarjoamaan vapaana olevia toimitiloja Majakka ry:n
järjestäessä Meri-Lapin ja Ylitornion kunnissa näiden kanssa sovittuja
aktiviteetteja.

Päätös:
JT 6.6.2018

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Yhtä köyttä - Kylien
hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa rahoituksen 5 000 euroa
vuodelle 2019 edellyttäen, että 2. vaihe: 1.6.2018-31.12.2019 toteutuu.

-----LIITE 2:

Kuntakohtainen toimintasuunnitelma

Ehdotus:

Seutuhallitus hyväksyy Yhtä köyttä - Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet
Länsi-Pohjassa rahoituksen 5 000 euroa vuodelle 2019 edellyttäen, että 2.
vaihe: 1.6.2018-31.12.2019 toteutuu.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Majakka ry:n yleisavustuksen maksamiselle ei ollut
riittäviä perusteluja.
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ARCTIC CONNECT -MERIKAAPELIHANKE MERI-LAPIN KAUTTA LINJATTUNA
Cinia on suomalainen tietoliikenteen ja tietotekniikan yritys, joka toimii teleoperaattorina ja
tuottaa tietoliikenteen asiantuntijapalveluita sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittämisen palveluita sekä operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia
tietoliikenneverkkoja. Lähitulevaisuuden merkittäviä hankkeita ovat Koillisväylän eli ns. Arctic
Connect-merikaapelihankeen edistäminen ja tätä hanketta tukevan Suomen runkoverkon
vahvistaminen. Suomi sijaitsee Euroopan ja Aasian välisen lyhyen reitin varrella, mikä tekee
Suomesta ja Meri-Lapista tärkeän tietoliikenneyhteyksien kauttakulkualueen. Koillisväylän
kaapeliyhteyden avulla olisi mahdollista merkittävästi vahvistaa tätä asemaa uudella nopealla
tietoliikennereitillä Aasiasta Eurooppaan. Koillisväylän tietoliikennekaapelin kehittäminen on
nimetty yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi kuluvalla hallituskaudella.
Cinia on mukana suunnittelemassa AC-merikaapelijärjestelmää, joka yhdistäisi Euroopan
Aasian koillisväylän reittiä pitkin. Kokonaishanke on vaiheistettu siten, että ensimmäisessä
vaiheessa laaditaan tarkempi suunnitelma tukemaan asiakashankintaa ja kokonaisrahoitusta.
Toisessa vaiheessa tarkoituksena on tehdä tarkemmat reittisuunnitelmat ja tutkimukset,
joiden pohjalta kilpailutetaan toimijat. Kokonaishankkeen kolmannessa vaiheessa
tarkoituksena on rakentaa merikaapelijärjestelmä ja siihen liittyvät maanpäälliset yhteydet.
Hankkeessa mm selvitetään AC-merikaapelin reittivaihtoehdot Kirkkoniemestä Helsinkiin.
Reittivaihtoehtojen osalta selvitetään olemassa oleva kapasiteetti ja tarpeet
lisärakentamiselle.
Meri-Lapin kehittämiskeskus näkee hankkeen merkittävänä koko Meri-Lapin alueen
elinkeinoelämää kehittävänä infrahankkeena, josta tulee saada tarkempia tietoja
päätöksentekoa varten.
Cinia on valmistellut AC hankkeesta sopimusluonnoksen, jossa osapuolina ovat Cinia ja MeriLapin kehittämiskeskus ry (LIITE) Sopimuksessa todetaan, että AC hanke on toistaiseksi
suunnitteluvaiheessa ja sen jatkumisen ja toteutumisen osalta ei ole varmuutta. Sopijapuolet
eivät täten vastaa toisilleen projektin toteutumisesta.
LIITE 1:

Projektisopimus (Luottamuksellinen)

Cinia Oy:n liiketoimintajohtaja Aki Uljas tulee kokoukseen esittelemään hanketta.
Ehdotus:

Johtotiimi päättää jatkotoimenpiteistä esityksen kuultuaan.

Päätös:
JT 11.4.2018 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin kehittämiskeskus
osallistuu hankkeeseen ja että rahoitus osoitetaan kehittämiskeskuksen
varoista. Johtotiimi antoi seutupäällikön tehtäväksi neuvotella sopimusaikaan
muutos siten, että sopimuksen voimassaoloaika olisi sopimusesityksessä
mainittua pidempi. Sopimuksessa tulee näkyä myös maininta
runkoverkkoreitistä Ruotsiin.
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-----Cinia Oy:n liiketoimintajohtaja Aki Uljas esitteli Arctic Connect merikaapelihanketta 11.4.2018
johtotiimin kokouksessa. Seutupäällikkö on esittänyt Cinia Oy:lle johtotiimin kokouksessa
esille tulleet tarkennukset Cinia Oy:n ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen väliseen
projektisopimukseen. Cinia Oy lähettää kehittämiskeskukselle tarkennetun sopimuksen ennen
johtotiimin 9.5.2018 kokousta.
LIITE 3:

Projektisopimus (muutettu)

Ehdotus:

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy muutetun Arctic
Connect merikaapelihankkeen projektisopimuksen sekä rahoituksen. Cinia Oy
laskuttaa sopimuksen mukaan kehittämiskeskusta yhteensä 50 000 euroa (alv
0), joka katetaan kehittämiskeskuksen edellisen vuosien toiminnan ylijäämillä.

Päätös:
JT 9.5.2018

Johtotiimi siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, koska Cinia Oy ei ole
toimittanut kehittämiskeskukselle päivitettyä Arctic Connect merikaapelihankkeen projektisopimusta.

-----Cinia Oy:n Aki Uljaksen vastaus sähköpostilla 18.5.2018 kehittämiskeskuksen esitykseen
muutoksista Cinia Oy:n 5.2.2018 sopimusluonnokseen:
AC-hanke on budjetoitu tälle vuodelle ja tavoitteena on saada se siihen pisteeseen, että
kokonaisprojekti voi alkaa ja näin ollen myös jatkon rahoitus on selvä. Tästä syystä
pidättäytyisimme aikaisemmassa sopimuksen kestossa. Dokumentissa on myös kommenttina
muutosehdotus, jonka Cinia haluaa, mikäli sopimuksen pituutta muutetaan.
Haaparannan suunnan suunnittelu lisätty.
LIITE 3:

Projektisopimus (päivitetty)

Ehdotus:

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Arctic Connect
merikaapelihankkeen päivitetyn projektisopimuksen sekä rahoituksen. Cinia Oy
laskuttaa sopimuksen mukaan kehittämiskeskusta yhteensä 50 000 euroa (alv
0) sopimuksen teon jälkeen, joka katetaan kehittämiskeskuksen edellisen
vuosien toiminnan ylijäämillä ja Ylitornion kunnan maksuosuudella 3 360 euroa.

Päätös:
JT 6.6.2018

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Arctic Connect
merikaapelihankkeen päivitetyn projektisopimuksen sekä rahoituksen. Cinia Oy
laskuttaa sopimuksen mukaan kehittämiskeskusta yhteensä 50 000 euroa (alv
0) sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, joka katetaan v. 2018 varauksesta
28 000 € sekä 22 000 € kehittämiskeskuksen edellisen vuoden ylijäämästä.
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-----LIITE 3:

Projektisopimus (Luottamuksellinen)

Ehdotus:

Seutuhallitus hyväksyy Arctic Connect merikaapelihankkeen päivitetyn
projektisopimuksen sekä rahoituksen. Cinia Oy laskuttaa sopimuksen mukaan
kehittämiskeskusta yhteensä 50 000 euroa (alv 0) sopimuksen allekirjoituksen
jälkeen, joka katetaan v. 2018 varauksesta 28 000 € sekä 22 000 €
kehittämiskeskuksen edellisen vuoden ylijäämästä.

Päätös:

Seutuhallitus hyväksyi sopimuksen ja sen kustannukset, jotka katetaan
esityksen mukaisesti. Sopimus on voimassa 30.6.2019 asti.

14

MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY

PÖYTÄKIRJA

SEUTUHALLITUS

14.6.2018

41 §

Nro 3/2018

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS, VUOSI- JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ
Vuoden 2017 tilikauden tulos on 56 305,81 euroa ylijäämäinen. Vuosikertomuksessa on
arvioitu toimintasuunnitelmassa esitettyjä toiminnan tavoitteita.
LIITE 1:

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

LIITE 2:

Vuosikertomus

Ehdotus:

Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen
käsiteltäväksi.

Päätös:
JT 14.3.2018 Johtotiimi päätti esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
seutuhallituksen käsiteltäväksi ja esittää, että kehittämiskeskuksen vuoden
2017 toiminnan ylijäämä kirjataan hankevarauksena tuleviin hankkeisiin.
-----Seutupäällikkö
on selvittänyt
taloushallinnon
asiantuntijalta
yhdistyksen tilikauden voiton kirjauskäytäntöä. Yhdistyksen kirjanpidossa
ylijäämä täytyy kirjata voitto/ tappio tilille ja lisätä omaan pääomaan.
LIITE 3:

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

LIITE 4:

Vuosikertomus

Ehdotus:

Seutuhallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa
sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja yhdistyksen vuosikokoukselle
vahvistettavaksi.
Seutuhallitus päättää hyväksyä toiminta- ja vuosikertomuksen ja saattaa sen
edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.
Lisäksi seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 56 305,81 euroa
kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiotilille ja saattaa sen edelleen
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös:
SH 22.3.2018 Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tilinpäätöksen yhteydessä seutuhallitus päätti, että ensi vuoden 2019 budjettia
laadittaessa käytetään hyväksi säästyneet kuntarahoitusosuudet.
Toiminta- ja vuosikertomukseen lisättiin teksti:
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Meri-Lapin
kunnanjohtajat
ja
seutuhallituksen
puheenjohtaja
tapasivat liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin Kuntamarkkinoiden
yhteydessä 13.9.2017 Helsingissä. Tapaamisessa he toivat ministerille esille
seutuhallituksen linjaamat Meri-Lapin liikenteen kehittämisen kärkihankkeet.
-----Kehittämiskeskuksen johtosäännön (11 §) mukaan tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa seutuhallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
BDO Oy on suorittanut tilintarkastuksen 6.4.2018 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen.
LIITE 4:

Tilintarkastuskertomus

Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi ja
saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021
Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan
toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
27.6.2018 Tornion kaupungintalolla.
LIITE 2:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021 (Luonnos)

LIITE 3:

Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 4:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus:

Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa
ja talousarviota vuodelle 2019-2021.

Päätös:
JT 11.4.2018 Johtotiimi esitti tarkennuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Seutupäällikkö
lähettää päivitetyn suunnitelman johtotiimin arvioitavaksi ennen seuraavaa
johtotiimin kokousta. Seutuhallituksen linjauksen mukaisesti edellisvuosien
ylijäämä pyritään käyttämään 3-5 vuoden aikana.
-----LIITE 4:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

LIITE 5:

Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 6:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus:

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen
talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 sekä
rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Päätös:
JT 9.5.2018

Johtotiimi evästi seutupäällikköä kehittämiskeskuksen talous- ja
toimintasuunnitelman 2019-2021 sekä talousarvion 2019 jatkovalmistelua
6.6.2018 pidettävään johtotiimin kokoukseen. Talousarvion palkat korjataan
vastaamaan yleiskorotusta.

-----LIITE 4:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

LIITE 5:

Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 6:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille
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Päätös:
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Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen
talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 sekä
rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen
talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 sekä
rahoituksen
hankkeille
ja
jäsenmaksut
yhteistyöorganisaatioille.
Seutupäällikkö
tekee
johtotiimin
esittämät
tarkennukset
toimintasuunnitelmaan.

-----LIITE 5:

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

LIITE 6:

Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 7:

Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus:

Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 20192021, talousarvion 2019 ja kuntien maksuosuudet sekä rahoitus hankkeille ja
jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman tehtiin muutama pieni
lisäys.

LIITE 12:

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 (tarkennettu)
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SEUTUKUNNAN ERI URHEILUJOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN
Seutukunnat palkitsevat vuosittain menestyneitä urheilijoitaan. Seutukunnassa on eri
urheilujoukkueita, jotka ovat menestyneet ja jäävät seutukunnan palkitsemistilaisuuden
ulkopuolelle. Stipendillä palkittava joukkue on pitänyt olla kyseisen kunnan urheiluseuran
joukkue ei yksittäisten urheilijoiden jäsenyys kuntansa ulkopuolisten seurojen joukkueissa.
Päätös:
Seutuhallitus päätti antaa asian johtotiimin käsiteltäväksi.
SH 22.3.2018
-----Ehdotus:

Johtotiimi hyväksyy seuraavan esityksen seutukunnan eri urheilujoukkueiden
palkitsemisesta:
‐
‐

palkintobudjetti 1 000 euroa/ vuosi
seutuhallitus valitsee vuosittain helmikuun loppuun mennessä
seutukunnan ansioituneen urheilujoukkueen tai yksittäisen urheilijan

Päätös:
JT 11.4.2018 Johtotiimi päätti, että seututoimisto pyytää kuntien liikuntatoimilta lausunnon,
onko seudulliseen urheilujoukkueiden tai urheilijoiden palkitsemiseen tarvetta
ja mitkä olisivat urheilujoukkueiden tai urheilijoiden palkitsemiskriteerit.
-----Meri-Lapin kehittämiskeskuksen on pyytänyt 4.5.2018 Meri-Lapin kuntien ja Ylitornion kunnan
liikuntatoimilta lausuntoa, onko seudulliseen urheilujoukkueiden tai urheilijoiden
palkitsemiseen tarvetta ja mitkä olisivat urheilujoukkueiden tai urheilijoiden
palkitsemiskriteerit.
LIITE 9:

Kuntien lausunnot

Ehdotus:

Johtotiimi hyväksyy seuraavan toimintamallin seutukunnan ansioituneen
yksittäisen urheilijan tai urheilujoukkueen palkitsemisesta:
‐
‐
‐
‐
‐

Päätös:
JT 6.6.2018

seutuhallitus valitsee vuosittain helmikuun loppuun mennessä, esitykset
kuntien liikuntatoimesta vastaavilta viranhaltijoilta vuosittain joulukuun
loppuun mennessä
palkintobudjetti 1 000 euroa
palkittavat: 1 yksittäinen urheilija ja 1 seura
palkintosummat: yksittäinen urheilija 300 euroa 700 euroa seura
palkinto luovutetaan seutuhallituksen kokouksen yhteydessä

Merkitään tiedoksi kuntien nykyiset palkitsemiskäytännöt. Johtotiimi ei näe
tarvetta seudulliselle urheilijoiden tai urheilujoukkueiden palkitsemiselle.
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-----LIITE 8:

Kuntien lausunnot

Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee asian tietoonsa saaneeksi.

Päätös:

Seutuhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi merkittiin, että Lapin urheilugaala järjestetään 12.1.2019 Kemissä.
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SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS
Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

LIITE 13:

Meri-Lapin alueen tilastokatsaus (Elinkeinojen kokonaisliikevaihto kasvoi
vuonna 2017 n. 10 % vrt 2016. Työttömyys pieneni n. 700 työttömällä)
Finavia/ Matkustajat vuoden alusta huhtikuuhun 2018
Lapin saavutettavuuden kehittäminen työpaja 10.4.2018
Elinkeinotiimin kokoukset 12.4.2018 ja 8.6.2018
Meri-Lapin matkailun hallituksen kokoukset 18.4.2018 ja 22.5.2018
STTK järjestämä Lapin kansanedustajien tapaaminen 14.5.2018
Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelman työpaja 26.4.2018
Rovaniemellä
Nelostie E75 ry:n vuosikokous 27.4.2018 Viitasaarella
Perämerenkaari ry:n vuosikokous 18.5.2018 Skellefteåssa
Meri-Lapin hankintarenkaan kokous 24.5.2018
Teknisen tiimin kokous 31.5.2018
Lentoliikenteen aluetyöryhmä/ Finavian edustajan tapaaminen 5.6.2018

Ajankohtaiset asiat
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‐
‐

46 §
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Avoin yleisötilaisuus Metsä Groupin käynnistämästä esiselvityshankkeesta liittyen Kemin
sellutehtaan uudistamiseen 25.6.2018 klo 17.30 Kemin kulttuurikeskuksessa
Ammattikorkeakoulutus ja kiertotalous -seutufoorumi 23.8.2018 klo 17.00-20.00 Kemin
kulttuurikeskuksessa, LIITE 9

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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47 §

Nro 3/2018

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT
Johtotiimin kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
7/2018 keskiviikko 22.08.2018
8/2018 keskiviikko 05.09.2018
9/2018 keskiviikko 03.10.2018
10/2018 keskiviikko 07.11.2018
11/2018 keskiviikko 05.12.2018

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
4/2018 torstai 20.09.2018
5/2018 torstai 22.11.2018
6/2018 torstai 20.12.2018

Kello
09.00
09.00
09.00

Kokouspaikka
Ylitornion kunnanvirasto
Liedakkalan koulu
Tervolan kunnanvirasto

Yhdistyksen kokoukset
Kokous nro
Päivämäärä
Vuosikokous keskiviikko 27.06.2018

Kello
09.00

Kokouspaikka
Tornion kaupungintalo

Seutufoorumi
Kokous nro
Päivämäärä
2/2018 torstai 23.08.2018

Kello
17.00

Kokouspaikka
Kemin kulttuurikeskus

Ehdotus:

Päätös:
JT 6.6.2018

Johtotiimi päättää siirtää 22.11.2018 seutuhallituksen kokouksen Tornion
kaupungintalolle Keminmaan kunnanviraston remontin vuoksi. Muut
kokouspäivät merkitään tiedoksi saaneeksi.

Johtotiimi päätti, että 22.11.2018 seutuhallituksen kokous pidetään
Keminmaan kunnassa Liedakkalan koulussa.

------

48 §

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:

Seutuhallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Seutuhallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30 kiittäen kaikkia
hyvästä ja asiallisesta kokouksesta.
23

