
TALOUSHALLINTOKOULUTUS 10.12.2019, 

TOIMINTARAHAN RIITTÄVYYS

Leader Pohjoisin Lappi ry 
• perustettu v. 1996
• Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Kemijärvi ja Salla
• henkilökuntaa tällä hetkellä 9, Hanna-Leena Pesonen työlomalla 31.1.2020 

saakka, hänen sijaisenaan toiminut Johanna Mikkola siirtyi toisiin tehtäviin 
syyskuussa -19, toiminnanjohtajat työtehtävät jaettu



HANKKEET JA HENKILÖKUNTA

Toimintaraha, tositeperusteinen, 1 544 000 € + alustava lisäkehys 23 750 €
• toiminnanjohtaja (työaika toimintarahalle n. 70 %)
• taloussihteeri Minna Huikuri (työaika toimintarahalle n. 80 %) 
• kehittämispäällikkö Annika Kostamo (säännöllisesti palkattomia vapaita 10 – 20 %/kk, lisäksi Parasta Pohjoisesta 

ja Avoimet miljööt projektipäällikkö)
• kustannuksia säästämme mm:

✓ työaikojen jakamisella hankkeisiin, lisäksi Annika tulee siirtymään Avoimet miljööt (kulttuurimaisemat ja 
rakennusperinnöt, 31.12.2021) –hankkeeseen 1.2.2020 lukien 75 %:n työajalla 2 – 5/20 ja sen jälkeen 50 
%:n työajalla, hankkeeseen palkataan lisäksi projektityöntekijä 50 %:n työajalla 

✓ toimistojen vuokrissa: Annika on kotitoimistossa ja Minna tulee siirtymään kotitoimistoon keväällä -20
✓ pidämme mahdollisuuksien mukaan Teams ja puhelinpalavereita (myös hallituksen kokouksia) tai 

osallistumme niihin Teamsin avulla, yhdistelemme palavereita
✓ nykyisen toimintarahan toteutusaika päättyy 31.12.2020, viimeinen voisi olla flat rate 15 %
✓ toimenpiteistä huolimatta saattaa lyhytaikaisia lomautuksia tulla



HANKKEET JA HENKILÖKUNTA

Lapin elinkeinokalatalouden toimintaryhmä (31.12.2020 saakka)

• Markku Ahonen, elinkeinokalatalouden koordinaattori (Ivalo), koordinaatiohanke flat rate 15 %

• Kalatalouden toimintaryhmän kunnat Inari, Sodankylä, Kemijärvi ja Pello maksavat 

kalataloushallintoon vuosittaisen kuntaosuuden

• toiminnanjohtajan ja taloussihteerin työaikaa jaetaan kalataloushallintoon n. 10 %/kk

Parasta Pohjoisesta, 30.4.2020 saakka, flat rate 15 %

• Projektipäällikkönä toimii kehittämispäällikkö Annika Kostamo (Kairala), työaika hankkeelle 

n. 10 – 15 %/kk

• Marika Ollonen (Kemijärvi) ja Mika Kolehmainen (Ivalo), yrityspalveluneuvojat, 50 % työajalla

• Yrityspalveluneuvojien työaikaa 50 %:a myydään ostopalvelusopimuksella (15.3.2018 – 14.2.2020) 

Utsjoelle, Inariin ja Kemijärvelle, ostopalvelusta olemme alv –velvollisia



HANKKEET JA HENKILÖKUNTA

Youth Activator Network, 30.4.2020 saakka, flat rate 15 % 

(hankkeen ohella NuorisoLeader –toiminta) 

• Suvi Keskitalo (Sodankylä), projektipäällikkö

• toiminnanjohtajan työaikaa jaetaan hankkeelle n. 10 %/kk

Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen, flat rate 15 %, 1.9.2019 – 29.2.2021

(ELY:n suora, mukana Lapin Leader -ryhmät)

• Tuulikki Ahola (Sodankylä), projektipäällikkö

• Minna Heiskanen (Kolari) ja Päivi Taavo (Kemijärvi) projektityöntekijät

• toiminnanjohtajan ja taloussihteerin työaikaa n. 10 %/kk



KIITOS!

Minna Huikuri, taloussihteeri, Leader Pohjoisin Lappi 


