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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kvalt 23.04.2018 § 11
Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Savukoskella tämä tarkoittaa vähintään yhdeksän (9) valtuutettua.
Hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on
lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta
kullekin valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen
kokousta kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus
voidaan julkaista paikallislehdessä.
Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston esityslista lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.
Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja
oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, mikäli tähän tarvittavat
tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat
käytettävissä.
Kutsu valtuuston kokoukseen on asetettu kunnan verkkosivuille ja
viralliselle ilmoitustaululle 18.4.2018 sekä lähetetty samanaikaisesti
kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Samalla kertaa on lähetetty esityslista liitteineen.
Lisäksi ilmoitus valtuuston kokouksesta on julkaistu kunnan
ilmoituslehdessä 19.4.2018.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Liitteenä A on nimenhuutoluettelo.

Oheismateriaali

Liite A Nimenhuutopöytäkirja kvalt 23.4.2018 § 11

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kvalt 23.04.2018 § 12
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Halonen ja Helena Peltoniemi,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Merkittiin, että Keskustan varavaltuutettu Ari Veikko Puska saapui
kokoukseen klo 15.04.
Pidettiin kokoustauko klo 15.05-15.16.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kvalt 23.04.2018 § 13
Hallintosäännön 90 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kuntalain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on
mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla
tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos
asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Merkittiin, että pöydälle oli jaettu kunnanhallituksen 23.4.2018
päätökset pykäliin 24 ja 25. Valtuusto käsitteli pykälät 11-26.
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Hallintosäännön päivittäminen
Khall 12.02.2018 § 28
Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 29.1.2018 § 6,
että rehtori-sivistysjohtajan virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan
erilliset rehtorin ja hyvinvointi/sivistysjohtajan virat. Savukosken ja
Pelkosenniemen kuntien hyväksymän aiesopimuksen mukaisesti
Savukosken kunta perustaa hyvinvointi/sivistysjohtajan kokoaikaisen
viran. Pelkosenniemi sitoutuu ostamaan 50 prosenttia viranhaltijan
työpanoksesta Savukosken kunnalta.
Hallintosääntöä tulee kunnanvaltuuston päätöksen johdosta
päivittää. Samassa yhteydessä on luontevaa tehdä myös muita
hallintosäännön päivityksiä viranhaltijoiden ja työntekijöiden
tekemien ehdotusten pohjalta. Muutettu hallintosääntö on liitteenä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää päivitetyn hallintosäännön kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti poistaa hallintosääntöesityksestä kohdan 43.3
§: "Henkilöstölle annetaan tilaisuus sisäisinä siirtoina tapahtuviin
tehtävien vaihdoksiin silloin kun henkilö sitä itse haluaa ja kun se on
työntantajalle mahdollista".
Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle tehtäväksi selvittää, onko 43.3
§ perustuslain vastainen. Mikäli pykälä on perustuslain mukainen, se
voidaan lisätä valtuustokäsittelyvaiheessa hallintosääntöön.
Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.
Pidettiin kokoustauko klo 17.50-18.03.

Kvalt 23.04.2018 § 14
Päätös:

Kunanjohtaja kertoi, että kunnanhallituksessa esille tullut
hallintosääntöesityksen kohta 43.3 § "Henkilöstölle annetaan
tilaisuus sisäisinä siirtoina tapahtuviin tehtävien vaihdoksiin silloin
kun henkilö sitä itse haluaa ja kun se on työnantajalle mahdollista" ei
ole perustuslain vastainen.
Raimo Haapakoski esitti Marja-Liisa Kelloniemen kannattamana,
että hallintosäännön pykälään 43 kohdaksi 3 lisätään toimien osalta,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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että henkilöstölle annetaan tilaisuus sisäisinä siirtoina tapahtuviin
tehtävien vaihdoksiin silloin kun henkilö sitä itse haluaa ja kun se on
työnantajalle mahdollista
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti tehdyllä lisäyksellä.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perhepäivähoidon järjestäminen Tanhua-Värriö alueella vuonna 2018
Sivltk 19.02.2018 § 16
Tanhua-Värriö alueella on tällä hetkellä kahden lapsen jatkuva
kokopäiväinen päivähoidon tarve. Pitkä kuljetusmatka lasten
päivähoitoon. Asia on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.
Lapsia on hoitanut marraskuun 2017 alusta päivähoidonohjaajan
tekemän viranhaltijan päätöksen valtuuttamana (voimassa 31.3.asti)
Tanhuassa asuva henkilö.
Tanhuan päivähoitaja voi tarvittaessa hoitaa myös muita Tanhuan
sekä Värriön lapsia nykyisessä hoitopaikassa Tanhuassa tai
kaksi-kolmiperhehoitona vuoroviikoin tarvittaessa.
Kunnan talousarviossa on kuitenkin varattu määräraha
Tanhua-Värriö alueen päivähoitoon ainoastaan toukokuun loppuun
saakka. Tästä johtuen tarvitaan 16 000 euron lisätalousarvio, jotta
päivähoitoa voidaan jatkaa Tanhua-Värriö alueella vuoden loppuun
saakka.
Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa täyttää Tanhuan
perhepäivähoitajan paikka vuoden 2018 loppuun. Sivistyslautakunta
pyytää hallitusta esittämään valtuustolle 16 000 euron
lisämäärärahaa Tanhua-Värriö alueen päivähoidon turvaamiseksi
vuoden loppuun saakka.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall 12.03.2018 § 55
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 16 000 euron
lisätalousarviota Tanhua-Värriö alueen päivähoidon jatkamiseksi
kesäkuun alusta vuoden loppuun saakka.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 23.04.2018 § 15
Päätös:

Ilkka Leppäjärvi katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Ilkka Leppäjärvi palasi kokoukseen asian käsittelyn
jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teollisuushallin myyminen
Khall 29.03.2018 § 66
Kunnanhallitus on valtuuston päätöksen mukaisesti asettanut
Nesteen hallina tunnetun teollisuushallikiinteistön myytäväksi
tarjousten perusteella. Määräaikaan 16.3.2018 mennessä kuntaan
on saapunut yksi ostotarjous (liitteenä). Tarjouksen on jättänyt Naltio
Oy ja kiinteistöstä tarjottu hinta on 5 550 euroa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
päättää myydä huoltoasemarakennuksen kiinteistössä sijaitsevan
varastohallin osuuden Naltio Oy:lle 5 550 euron hinnalla.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy
huoltoasemarakennuksen kiinteistössä sijaitsevan varastohallin
osuuden Naltio Oy:lle 5 550 euron hinnalla.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja selvittää valtuuston
kokoukseen mennessä, onko ostaja halukas vuokraamaan tai
lunastamaan hallintasopimuksen mukaisen maa-alueen.

Kvalt 23.04.2018 § 16
Päätös:

Rakennusmestari Jarmo Ahtinen pyydettiin selvittämään asiaa.
Raimo Haapakoski esitti Jouni Halosen ja Kari Kilpimaan
kannattamana, että valtuusto hyväksyy Naltio Oy:n ostotarjouksen ja
ostajan kanssa tehdään maa-alueesta vuokrasopimus 150
euroa/vuosi vuokralla. Ostajalla on myös mahdollisuus lunastaa
maa-alue omakseen 10 vuoden aikana ja maksettu vuokra alentaa
samassa suhteessa kyseessä olevan maa-alueen hintaa.
Kunnanjohtaja valtuutetaan laatimaan vuokrasopimus.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti tehdyllä lisäesityksellä.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

Naltio Oy:n tarjous varastohallista
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Vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahan muutos / Koulukeskus
Teknltk 14.03.2018 § 14
Tämän vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on varattu
700.000 euron määräraha koulukeskuksen kiinteistöjen
peruskorjaukseen. Koulukeskuksen kaikkiin neljään rakennukseen
on tehty Rambolli toimesta laajat kuntotutkimukset, joiden avulla
voidaan suunnitella varsinaiset kiinteistöjen peruskorjaukset.
Kuntotutkimusten perusteella on suositeltu tehtäväksi kesän 2018
aikana jokaisessa kiinteistössä kiireellisiä korjauksia. Niillä saadaan
sisäilman ongelmia hallittua ennen varsinaista peruskorjausta.
Kesän 2018 korjaustöiden tarjouskilpailuun tarvitaan työkohteiden
mukainen suunnitelma. Ramboll on tarjoutunut tekemään tämän
suunnitelman 7.260 eurolla. Lisäksi kunnan pitää vielä teettää
kaikkien rakennusten maanalaisista osista radon-kaasun
tutkimukset. Yhteensä näihin töihin esitetään varattavaksi 10.000
euroa.
Kesän 2018 korjaustöihin koulukeskuksessa arvioidaan tarvitsevan
noin 70.000 euroa. Näihin töihin kuuluu mm. useita alipaineistuksia
sekä tiivistämisiä.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 investointien määrärahasta
siirretään 80.000 euroa näihin kiireellisiin korjaustöihin.
Päätös:

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen -valtuustolle, että vuodelle 2018 koulukeskukseen
varatusta peruskorjauksen investointimäärärahasta kohdennetaan
70.000 euroa koulukeskuksen A, B, C ja D-rakennusten kesäajan
kiireellisiin korjauksiin ja 10.000 euroa korjaussuunnitelmaan ja
radon-kaasu tutkimuksiin.

Khall 29.03.2018 § 67
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden
2018 talousarvion Koulukeskuksen investointimäärärahamuutoksen
80 000 euroa teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Lisäksi
hallitus esittää valtuustolle 14 500 euroa (4 500 euroa
tilatarvekartoitus, liikuntasalin liimapuupalkkien vahvistaminen 7 000
Pöytäkirjan tarkastajat:
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euroa, A- ja C- rakennusten dwg-pohjakuvien valmistamiseen 3 000
euroa). Yhteensä esitettävä määrärahamuutos on 94 500 euroa.
Päätös:

Kunnanjohtaja kertoi, että rakennusmestari on pyytänyt tarjoukset
tilatarvekartoituksen tekemisestä kolmelta toimijalta. Halvin tarjous
on 4 500 euroa. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Heidi Martin
esitti, että tilatarvekartoitukseen ei tässä vaiheessa haeta
määrärahaa, koska mikään toimielin ei ole käsitellyt jätettyjä
tarjouksia eikä virallista valintaa parhaasta vaihtoehdosta ole tehty.
Kunnanjohtaja totesi, että tarjousten pyytäminen ja päätöksen
tekeminen tarjouksen valinnasta kuuluu hallintosäännön mukaan
rakennusmestarin toimivaltaan ja näin ollen asiaa ei tarvitse käsitellä
monijäsenisessä toimielimessä. Heidi Martinin esitys ei saanut
kannatusta.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Heidi Martin jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kvalt 23.04.2018 § 17
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vuokrahuoneisto Sau-Sarvi 1 E peruskorjaus / ylitysoikeuden hakeminen
Teknltk 14.03.2018 § 15
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 hyväksynyt
teknisen lautakunnan esityksestä talousarvion investointiosan
määrärahan muutoksen Sausarvi 2 kohdalta siirrettäväksi 22.000
euroa vuokrahuoneisto Sausarvi 1 E korjaamiseen.
Täydellinen vuokrahuoneiston peruskorjaustyö käsitti kaikkien
väliseinien, ulkoseinien, kaapistojen, lattiamattojen ja kattolevyjen
poisrepimistä ja uudelleen rakentamista. Huoneistossa oli poltettu
tupakkaa parikymmentä vuotta, joten pinttynyttä hajua ei saatu
millään muulla keinolla pois. Peruskorjauksen kustannukset olivat
yhteensä 45.326 euroa. Kustannus laskettuna 57 m2 kokoiselle
kaksiolle on 795 euroa/m2, jota voidaan pitää kohtuuhintaisena.
Korjaustyö alkoi 16.11.2017 ja se valmistui 28.1.2018. Yhteensä
työtunteja kertyi 605 tuntia. Huoneisto vuokrattiin heti helmikuussa ja
sen kuukausivuokra on 542,28 €/kk.
Vuoden 2018 talousarvion investointiosion asuinrakennuksissa on
varattu määrärahaa vain Sausarvi 2 ulko-oviin ja varastoihin.
Kiinteistötoimikunta käsitteli kokouksessaan 6.3.2018 asiaa ja päätti
menettelytavaksi, että tekninen lautakunta hakee ylitysoikeutta ja
määrärahaa vuokrahuoneisto Sausarvi 1 E peruskorjaukseen.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
myönnettäväksi ylitysoikeutta vuokrahuoneisto Sausarvi 1 E
peruskorjaukseen 23.326 euroa.
Päätös:

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja
-valtuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuokrahuoneisto Sau-Sarvi
I asunto E:n peruskorjaukseen 23.326 euroa.
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta totesi yksimielisesti, että
rakennusmestari on ilman lautakunnan päätöstä omalla
päätöksellään sopinut yksikköhintaurakan Sau-Sarvi I asunnon E
peruskorjaukseen.

Khall 29.03.2018 § 68
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle myönnettäväksi 23.326
Pöytäkirjan tarkastajat:
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euron ylitysoikeuden vuokrahuoneisto Sau-Sarvi 1 E
peruskorjaukseen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Kunnanhallitus kävi vilkkaan keskustelun ylitysoikeudesta. Anu Luiro
esitti, että ylityksestä puolet eli 11 663 euroa tulee kattaa teknisen
lautakunnan vuoden 2018 määrärahoista. Kunnanhallitus kannatti
esitystä yksimielisesti ja päätti esittää kunnanvaltuustolle
ylitysoikeutta Sau-Sarvi I asunnon E peruskorjaukseen 11 663 euroa
ja 11 663 euroa katetaan teknisen lautakunnan vuoden 2018
käyttömäärärahoista.

Kvalt 23.04.2018 § 18
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vesi- ja jätevesimaksutaksojen tarkistaminen
Teknltk 14.03.2018 § 16
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja
korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään
kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja
tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve
säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka
jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen
mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä
ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten
aineiden johtamista viemäriin. Vesihuoltolaitoksen tulee periä
vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön
käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun
perusteella.
Mukkavaaran jätevedenpuhdistamolle tullenee tämän vuoden
aikana uusi ympäristölupa, jossa on todennäköisesti tiukennuksia
nykyisiin lupaehtoihin. Se tarkoittaa, että Mukkavaaran jäteveden
puhdistamolle joudutaan rakentamaan myös biologista puhdistusta
nykyisen kemiallisen selkeytyksen lisäksi. Varovainen arvio uuden
biologisen osan rakentamisesta ja muunkin peruskorjauksesta on
mininmissään 250.000 euroa.
Vastaavasti puhtaan veden osalle tulee rakentaa myös varalle
mahdollisia häiriötilanteita huomioiden toinen vedenottamo.
Nykyinen Sarvilammen vedenottamo on pintavesiä keräävä ja
erittäin herkkä jänisten ja porojen papanoiden joutumisesta näihin
keräysvesiin. Tämän syyn vuoksi kunta aikoinaan päätyi
rakentamaan uuden vedenottamon Miekkakoskenharjuun. Toisen
vedenottamon rakentaminen maksaa myös vähintään 100.000
euroa.
Näihin molempiin pienen vesihuoltolaitoksen kannalta suuriin ja
merkittäviin investointeihin varautuen tulee vesihuollon kaikkia
käyttömaksuja tarkistaa. Taksassa ovat veden ja jäteveden
perusmaksut valtakunnan tasoon nähden hyvin alhaiset.Siten on
perusteltua esittää uusiksi perusmaksuiksi kaksinkertaista maksua.
Vesimaksun korotusesitys on 15% ja jäteveden 19%.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
Pöytäkirjan tarkastajat:
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1. uudeksi vesimaksun taksaksi tulee 1,38 €/m3
2. uudeksi jätevesimaksun taksaksi tulee 2,60 €/m3
3. vesilaitoksen perusmaksuksi omakotitaloille ja loma-asunnoille
määrätään 24 euroa vuodessa ja kaikille muille käyttäjille 120 euroa
vuodessa
4. jätevesilaitoksen perusmaksuksi omakotitaloille ja loma-asunnoille
määrätään 36 euroa ja kaikille muille käyttäjille 180 euroa vuodessa
5. taksojen hinnat ovat verottomia alv 0%, joihin alv 24% lisätään
6. uusi vesimaksujen taksa tulee voimaan 1.6.2018 alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 29.03.2018 § 69
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vesi- ja
jätevesitaksat teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 23.04.2018 § 19
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rehtorin valitseminen
Khall 12.03.2018 § 56
Savukosken kunta on julistanut kokouksessaan 12.02.2018 § 29
rehtorin viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 8.3.2018. Yhteenveto
hakijoista toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää rehtorin viran haastatteluun kutsuttavat
hakijat.
Päätös:

Todettiin, että jäsenille oli jaettu yhteenveto hakijoista.
Kunnanjohtaja täydensi esitystään haastattelutyöryhmän
perustamisesta. Ryhmään nimetään kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja,
sivistyslautakunnan puheenjohtaja, vt. rehtori sekä kunnanjohtaja/
vt. sivistysjohtaja.
Ilkka Leppäjärvi esitti työryhmään nimettäväksi edellä mainittujen
lisäksi sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan. Kari Kilpimaa esitti
nimettäväksi myös sivistyslautakunnan jäsen Juhani Lakelan.
Kunnanhallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmän edellä esitettyjen
mukaisesti. Mikäli varsinaiset puheenjohtajat ovat estyneitä, voivat
varapuheenjohtajat toimia haastattelijoina.
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun kaikki hakuehdot
täyttävät hakijat, jotka ovat hakuajan päättymiseen mennessä
toimittaneet vaadittavat hakemusasiakirjat. Haastatteluun kutsutaan
Kankaanpää Tuomas, Karjalainen Tuomas, Matilainen Mika,
Rannila Minerva, Saksala Pia, Taipale Jukka ja Valli Thony.
Haastattelut pidetään kunnanvirastolla pe 23.3.2018. Mikäli
haastateltava ei pääse paikan päälle, annetaan mahdollisuus
skype-haastatteluun.
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Khall 29.03.2018 § 70
Savukosken kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.3.2018
§ 56 kutsua rehtorin haastatteluun hakijoiden (yhteensä 11) joukosta
kaikki seitsemän hakijaa, jotka ovat toimittaneet hakuajan loppuun
mennessä selvityksen hakukelpoisuudestaan.
Lisäksi hallitus päätti samassa pykälässä perustaa
haastattelutyöryhmän.
Tuomas Kankaanpää on ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa pois.
Kunnanhallituksen nimeämä haastattelutyöryhmä on haastatellut
muut kuusi hakijaa perjantaina 23.3.2018.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista. Hakemusasiakirjat
kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa ja niihin voi käydä
etukäteen tutustumassa kunnanvirastolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös:

Heidi Martin ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Martinin tilalle pykälän käsittelyn ajaksi saapui varajäsen Juhani
Lakela klo 13.12. Toisena pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän
osalta toimi Juhani Lakela.
Kunnanjohtaja esitti valtuustolle rehtorin virkaan valittavaksi Jukka
Taipaleen ja varalle Tuomas Karjalaisen. Irja Harju kannatti
kunnanjohtajan esitystä. Juhani Lakela esitti Anu Luiron
kannattamana, että virkaan valitaan Minerva Rannila ja varalle Mika
Matilainen. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asiasta
tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki
äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä,
vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Juhani Lakelan esitystä,
vastaavat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin
2 JAA-ääntä (Haapakoski ja Harju) ja 3 EI-ääntä (Kilpimaa, Luiro ja
Lakela). Päätöksenä kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
rehtorin virkaan valittavaksi Minerva Rannilan ja varalle Mika
Matilaisen.
Juhani Lakela poistui kokouksesta klo 13.35 ja Heidi Martin palasi
kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kvalt 23.04.2018 § 20
Päätös:

Irja Harju katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Vasemmistoliiton varavaltuutettu
Jari Huttunen saapui kokoukseen.
Raimo Haapakoski esitti Marja-Liisa Kelloniemen kannattamana
rehtorin virkaan valittavaksi Jukka Taipaleen ja varalle Tuomas
Karjalaisen. Kari Kilpimaa kannatti kunnanhallituksen
päätösesitystä.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti varahenkilön valitsemisen.
Puheenjohtaja totesi, että rehtorin virkavalinnasta tulee suorittaa
vaali. Äänestystapana on suljettu lippuäänestys. Kaikki hakijat ovat
tässä vaalissa mukana. Ensin käydään äänestys rehtorin valinnasta
ja sitten varahenkilön valinnasta. Äänestyslippuun kirjoitetaan
valittavan henkilön etunimi ja sukunimi. Kukin jäsen antaa
nimenhuutoluettelon mukaisessa järjestyksessä vuorollaan
äänestyslippunsa vaaliuurnaan. Pöytäkirjan tarkastajat Jouni
Halonen ja Helena Peltoniemi toimivat ääntenlaskijoina.
Äänestystapa hyväksyttiin.
Ääniä annettiin yhteensä 12 kappaletta, jotka jakautuivat siten, että
Jukka Taipale sai kymmenen (10) ääntä ja Minerva Rannila kaksi (2)
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Jukka Taipale on tullut valituksi
rehtorin virkaan.
Seuraavaksi suoritettiin vaali varahenkilön valinnasta. Äänestystapa
hyväksyttiin yllä selostetun mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat Jouni
Halonen ja Helena Peltoniemi toimivat ääntenlaskijoina.
Ääniä annettiin yhteensä 12 kappaletta, jotka jautuivat siten, että
Tuomas Karjalainen sai kymmenen (10) ääntä ja Mika Matilainen
kaksi (2) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Tuomas Karjalainen on
tullut valituksi varahenkilöksi.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyvinvointi/sivistysjohtajan valinta
Khall 26.02.2018 § 39
Savukosken kunnanvaltuusto on päättänyt perustaa
kokouksessaan 29.1.2018 § 6 hyvinvointi/sivistysjohtajan viran.
Viranhaltija valitaan Savukosken kunnan virkaan ja Pelkosenniemi
ostaa viranhaltijan työpanoksesta 50 prosenttia.
Kunnanhallitus perusti työryhmän määrittelemään
hyvinvointi/sivistysjohtajan toimenkuvaa. Työryhmän kokouksesta on
laadittu muistio (liite). Työryhmä suosittaa, että viranhaltijan työ
jakautuisi 30 prosenttiyksikköä sivistysjohtajan työhön ja 20
prosenttiyksikköä hyvinvointijohtajan työhön. Hyvinvointijohtajan työ
koostuu hankevalmistelusta ja koordinoinnista, yleisestä
hyvinvoinnin ylläpitämisestä, verkostotyöstä, nuoriso- ja kulttuurityön
kehitystyön koordinoinnista ja muista työnantajan määräämistä
tehtävistä.
Savukosken ja Pelkosenniemen kunnan käymissä neuvotteluissa on
todettu, että viranhaltijan koulutusvaatimus on soveltuva
korkeakoulututkinto. Viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on 3500
euroa/kk. Kuntien kesken on sovittu, että Pelkosenniemen kunta saa
lähettää edustajansa viranhaltijan valintaa edeltäviin haastatteluihin.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää julistaa hyvinvointi/sivistysjohtajan viran
haettavaksi. Hakuilmoituksen laatiminen annetaan kunnanviraston
tehtäväksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heidi Martin esitti, että kunnanhallitus päättää julistaa
hyvinvointi/sivistysjohtajan viran haettavaksi seuraavasti:
"Savukosken kunta julistaa haettavaksi hyvinvointi/sivistysjohtajan
toistaiseksi voimassa olevan viran.
Toimipaikka sijaitsee ensisijaisesti Savukoskella ja toissijaisesti
Pelkosenniemellä Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien välisen
palvelusopimuksen mukaisesti.
Viranhaltija hoitaa molempien kuntien sivistysjohtajan tehtävät
mukaan lukien varhaiskasvatus sekä hyvinvoinnin edistämiseen ja
kehittämiseen liittyvät tehtävät.
Hakijan eduksi luetaan hallinnollinen kokemus, esimieskokemus,
kunnallisalan tuntemus, talous- ja hankeosaaminen sekä
kehitysmyönteisyys.
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Pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Tehtäväkohtainen palkka on 3 500 €/kk. Koeaika on 6 kk.
Savukoski ja Pelkosenniemi ovat savuttomia kuntia.
Virka julistetaan heti haettavaksi ja hakuaika on kolme viikkoa.
Kunnantoimiston hallinnolle annetaan oikeus tehdä tekniset
korjaukset ja laatia hakuilmoitus".
Kari Kilpimaa kannatti tehtyä esitystä.
Puheenjohtaja esitti, että hakuaika päättyy 21.3.2018.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen
yksimielisesti hyväksyneen Heidi Martin tekemän esityksen
puheenjohtajan tekemällä lisäyksellä.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Khall 29.03.2018 § 71
Hyvinvointi-sivistysjohtajan virkaa haki määräaikaan 21.3.2018 klo
14.00 mennessä 13 hakijaa. Yhteenveto hakijoista lähetetään
jäsenille pykälän liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä
kokouksessa ja niihin voi käydä etukäteen tutustumassa
kunnanvirastolla.
Pelkosenniemen kunnanhallitus on nimennyt omalta osaltaan
haastattelutyöryhmään Annika Kostamon, Anu Laukkasen ja
kunnanjohtajan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää hyvinvointi/sivistysjohtajan viran
haastatteluun kutsuttavat hakijat ja haastatteluajankohdan.
Kunnanhallitus nimeää haastattelutyöryhmän.
Pelkosenniemen kunnan nimeämät edustajat voivat osallistua
haastatteluihin sovitun mukaisesti.
Päätös:

Todettiin, että jäsenille oli jaettu yhteenveto hakijoista.
Kunnanjohtaja Antti Mulari esitti, että haastatteluun kutsutaan 6

Pöytäkirjan tarkastajat:
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hakijaa: Karjalainen Tuomas, Seppänen Irja, Kulpakko Eeva,
Lampela Mirja, Rannila Minerva ja Junttila-Vitikka Pirjo. Heidi Martin
esitti, että haastatteluun kutsutaan myös Latvala Mikko.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun
kunnanjohtajan esittämät kuusi hakijaa ja lisäksi seitsemäntenä
Mikko Latvalan.
Kunnanhallitus nimesi haastattelutyöryhmän: kunnanhallituksen
jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajat, sivistyslautakunnan
varapuheenjohtaja, sivistyslautakunnan jäsen Juhani Lakela,
nuorisovaltuuston puheenjohtaja Lauri Uuniemi, vt. rehtori sekä
kunnanjohtaja/vt. sivistysjohtaja. Mikäli varsinaiset puheenjohtajat ja
hallituksen jäsenet ovat estyneitä, voivat varapuheenjohtajat ja
hallituksen varajäsenet toimia haastattelijoina. Pelkosenniemi on
nimennyt omat edustajansa haastatteluun.
Haastattelut pidetään kunnanvirastolla ma 9.4.2018 klo 10.00
alkaen. Tilaisuudessa varattu aika on 1/2 tuntia/haastateltava.
Mikäli haastateltava ei pääse paikan päälle, annetaan mahdollisuus
skype-haastatteluun.

Khall 16.04.2018 § 86
Haastattelut pidettiin kunnanvirastolla 9.4.2018.
Haastattelutyöryhmä päätyi nostamaan kolme haastatelluista
kärkiehdokkaiksi. Sukunimen mukainen aakkosjärjestys:
Junttila-Vitikka Pirjo, Kulpakko Eeva ja Rannila Minerva.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä
kokouksessa ja niihin voi käydä ennen kokousta tutustumassa
kunnanvirastolla. (Tuomas Karjalainen ja Pirjo Junttila-Vitikka ovat
peruneet hakemuksensa)
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee
hyvinvointi/sivistysjohtajan virkaan kasvatustieteen maisteri,
tradenomi Minerva Rannilan. Rannilalla on tradenomin koulutuksen
myötä virassa hyödyllinen talousosaaminen.
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee varasijalle sosionomi
Eeva Kulpakon. Kulpakko on toiminut mm. kuraattorina ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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4H-ohjaajana ja siten hänellä on kokemusta hyvinvointiin liittyvistä
asioista.
Hyvinvointi/sivistysjohtajan tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä
3 500 euroa/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.
Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa
vastaan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Ennen viran
vastaanottamista tulee toimittaa hakuilmoituksen mukaiset
todistukset.
Päätös:

Ilkka Leppäjärvi esitti, ettei kunnanhallitus esitä virkaan valittavaa
henkilöä, vaan että valtuusto päättää virkavalinnan. Lisäksi hän
esitti, että virkaan valittu aloittaa vt. hyvinvointi/sivistysjohtajana heti
valintapäätöksen jälkeen, ja valitusajan päätyttyä vakinaisena.
Kari Kilpimaa esitti Heidi Martinin kannattamana, että valtuustolle
esitetään virkaan valittavaksi Eeva Kulpakko ja varalle Minerva
Rannila. Lisäksi Kari Kilpimaa esitti, että virkaan valittu ottaa viran
vastaan heti tai sopimuksen mukaan.
Merkittiin, että Jari Huttunen palasi kokoukseen klo 17.31.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan
esityksestä on tehty kaksi poikkeavaa esitystä, joten asiasta tuli
äänestää.
Pidettiin kokoustauko klo 17.35-17.49.
Puheenjohtaja selosti äänestysjärjestyksenä, että ensin
kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat esitykset asetetaan
vastakkain ja niistä voittanut ehdotus on äänestyksessä
kunnanjohtajan päätösehdotuksen kanssa. Äänestystavaksi
puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä. Ilkka Leppäjärven
esitystä kannattavat vastaavat JAA ja Kari Kilpimaan esitystä
kannattavat vastaavat EI. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä
Ilkka Leppäjärven esitys sai 4 ääntä (Haapakoski, Huttunen,
Leppäjärvi, Luiro) ja Kari Kilpimaan esitys 2 ääntä (Kilpimaa, Martin),
joten äänestyksen voitti Ilkka Leppäjärven tekemä esitys.
Toisessa äänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattavat
vastaavat JAA ja Ilkka Leppäjärven esitystä kannattavat vastaavat
EI. Äänestyksessä kunnanjohtajan esitys ei saanut yhtään ääntä ja
Ilkka Leppäjärven esitys sai 6 ääntä (Haapakoski, Huttunen,
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Kilpimaa, Leppäjärvi, Luiro, Martin), joten kunnanhallituksen
päätökseksi tuli Ilkka Leppäjärven esitys.
Muilta osin kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kvalt 23.04.2018 § 21
Päätös:

Merkittiin, että Irja Harju ei osallistunut asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon. Vasemmistoliiton varavaltuutettu Jari Huttunen oli
mukana asian käsittelyssä ja päätöksenteossa.
Raimo Haapakoski esitti Marja-Liisa Kelloniemen kannattamana
hyvinvointi/sivistysjohtajan virkaan valittavaksi Minerva Rannilan ja
varalle Eeva Kulpakon. Lisäksi hän esitti, että virkaan valitulle
tehdään koeajan aikana johtajasopimus. Viranhaltija voi aloittaa työn
heti kun päätös on lainvoimainen ja lisäksi valittu voi toimia vt.
hyvinvointi/sivistysjohtajana jo ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Kari Kilpimaa esitti hyvinvointi/sivistysjohtajan virkaan valittavaksi
Eeva Kulpakon ja varalle Minerva Rannilan.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti varahenkilön valitsemisen.
Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointi/sivistysjohtajan virkavalinnasta
tulee suorittaa vaali. Äänestystapana on suljettu lippuäänestys.
Kaikki hakijat ovat tässä vaalissa mukana. Ensin käydään äänestys
hyvinvointi/sivistysjohtajan valinnasta ja sitten varahenkilön
valinnasta. Äänestyslippuun kirjoitetaan valittavan henkilön etunimi
ja sukunimi. Kukin jäsen antaa nimenhuutoluettelon mukaisessa
järjestyksessä vuorollaan äänestyslippunsa vaaliuurnaan.
Pöytäkirjan tarkastajat Jouni Halonen ja Helena Peltoniemi toimivat
ääntenlaskijoina. Äänestystapa hyväksyttiin.
Ääniä annettiin yhteensä 12 kappaletta, jotka jakautuivat siten, että
Minerva Rannila sai yhdeksän (9) ääntä ja Eeva Kulpakko kolme (3)
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Minerva Rannila on tullut valituksi
hyvinvointi/sivistysjohtajan virkaan.
Kari Kilpimaa veti esityksensä pois ja valtuusto valitsi yksimielisesti
varahenkilöksi Eeva Kulpakon.
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Muilta osin päätösehdotus ja Raimo Haapakosken lisäesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Jari Huttunen poistui kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen klo 16.00 ja Irja Harju palasi kokoukseen.

Liitteet
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Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017
Khall 16.04.2018 § 85
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
hallitus 14.3.2018 § 25
Toimistonhoitaja:
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain
sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä.
Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa
oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta
ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa tulee
antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus
ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri.
Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Arviointikertomus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa
tilinpäätöksen yhteydessä
Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä. Erillistä
henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu.
Kuntayhtymän käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 93,58 %:sti ja
toimintatuotot 94,13 %:sti. Toimintakulut jäivät 315.591 € alle
talousarvion ja toimintatuotot alittuivat 291.140,81 e.
Jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuudet oli arvioitu
3.296.800 euroksi. Maksuosuudet olivat 2.902.593,34 e.
Jäsenkunnan maksuosuus kuntayhtymän talousarvioon nähden
alittui molempien kuntien osalta. Pelkosenniemen kunnan osuudeksi
muodostui 1.469.938,37 e, maksuunpantuja ennakoita voitiin
palauttaa 110.161,63 e. Savukosken kunnan osuus oli 1.432.654,97
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e ja maksuunpantuja ennakoita voitiin palauttaa 97.745,03 e.
Avohoidon käyttö jakaantui jäsenkuntien kesken edellisvuoden
tapaan, vaikka käyntien määrä väheni yhteensä 860 aiemmasta ja
jäi 1201 käyntiä arvioidusta. Pelkosenniemeläiset tekivät 8985
käyntiä 47,56 % ja savukoskelaiset 9907 käyntiä 52,44 %.
Toista vuotta 20-paikkaisena toimivan vuodeosaston käyttöaste jäi
odotettua pienemmäksi, kuormitus-% oli 65,82. Jäsenkuntien välisen
vuodeosaston käyttösuhteen oli arvioitu jakautuvan
Pelkosenniemelle 58 % ja Savukoskelle 42 %. Pelkosenniemi käytti
hoitopäivistä 54,07 % ja Savukoski 45,93 %.
Yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon kuntien kuluiksi
arvioitiin 728.200 euroa. Talousarvio toteutui 91,66 %:sti.
Jäsenkuntien osuudet olivat 667.476,26 e ja kunnille palautettiin
liikaa perittyjä ennakoita 60.723,74 e.
Ympäristönsuojelun toisena toimintavuonna tulot toteutuivat arvion
mukaisesti ja kulut alittuivat hieman. Perittyjä ennakoita voitiin
palauttaa 3.895,07 e.
Pelkosenniemen lääkäritalon ovien ja ikkunoiden uusimiseen oli
varattu 51.000 euroa, uusiminen maksoi 44.291,98 e.
Pelkosenniemen neuvolan asunto-osan vesikaton uusimiseen oli
15.000 e varaus, mutta työ jäi tekemättä kun urakkatarjouksia ei
saatu.
Pääterveysaseman kuntoutussiiven 40.000 euron
peruskorjausmäärärahaa ei käytetty, kun varauduttiin mahdolliseen
ylitykseen Savukosken lääkäritalon kunnostuksessa. Kahden
kilpailutuksen jälkeen korjaustöistä luovuttiin kokonaan, kun
urakkahinnat nousivat liian korkeiksi. Kertyneet
suunnittelukustannukset, yhteensä 24.115,47 e, kirjattiin
satunnaisiin kuluihin ja kertaluonteisiin muihin lisäpoistoihin.
Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta
toteutuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä.
Ehdotus: Jl.vt.

Hallitus
1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää,
koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty
tilinpäätökseen,
2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen,
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3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös:

Hallitus
1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää,
koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty
tilinpäätökseen,
2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen,
3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi
4. tarkasti tämän pykälän kokouksessa.
---------Liitteenä on tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus.

Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. valtuusto merkitsee tilintarkastajan tarkastuskertomuksen tiedoksi
2. valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen
3. valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2017.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kvalt 23.04.2018 § 22
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vuoden 2017 aloitteiden käsittely
Khall 29.03.2018 § 74
Kunnan asukkaan aloiteoikeus
Kuntalain 23 § mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava
vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Valtuutetun aloiteoikeus
Hallintosäännön 110 § mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevista asioista ennen kokouskutsussa mainittujen asioiden
käsittelyn päättymistä. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kunnallisaloite Martinkylään lähtevän Soklintie -nimisen
tieosuuden nimen muuttamisesta Korvatunturintieksi.
Kunta järjesti asian tiimoilta kyselyn keväällä 2017. Kyselyyn sai
vastata rastittamalla, vaihtoehtoja oli kolme; Korvatunturintie koko
matkalla, Soklintie-Korvatunturintie kuten nykyään ei muuteta,
Soklintie koko matkalta. Mielipiteet annettiin nimettöminä. Kyselyjä
oli kunnanvirastolla, Savukosken kirjastolla sekä MOP-messuilla.
Kyselyyn vastauksia tuli yhteensä 199 kpl.
vaihtoehto
Korvatunturintie koko matkalta
Soklintie-Korvatunturintie, kuten
nykyään, ei muuteta
Soklintie koko matkalta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kyselyssä haluttiin nuorten kanta esille. MOP -messuilla
kyselyyn vastanneista lähes kaikki olivat nuoria. Messuilla annettiin
38 vastausta.
vaihtoehto
Korvatunturintie koko matkalta

annettuja
vastauksia
35

% annetuista
vastauksista
92,11 %

Soklintie-Korvatunturintie, kuten
nykyään, ei muuteta

3

7,89 %

Soklintie koko matkalta

0

0%

Päätös mahdollisesta tien nimen muuttamisesta tehdään vuoden
2018 aikana.
Petteri Pulskan aloite Kivitunturin matkailullinen kehittäminen
Kivitunturissa sijaitsee luontopolku, reitistö sekä kunnan
omistuksessa oleva Kivitunturin Maja 1 ha vuokratontilla.
Luontopolusta ja sen ylläpidosta vastaa Metsähallituksen
luontopalvelut. Reitistö ja siinä oleva rakennettu infra on
peruskorjattu kesällä 2017. Kivitunturin Majasta on voimassa oleva
määräaikainen vuokrasopimus (päättyy kesällä 2018). Kunta pyytää
vuokratarjouksia alkukesän 2018 aikana majan vuokraukseen.
Vuokratarjouksien jättäjillä on mahdollisuus esittää ideoita
Kivitunturin kehittämiseksi.
Miekkakoskentien jatkaminen rantaan
Kari Kilpimaan aloite Miekkakosken itäpuolen soratien jatkamisesta
rantaan vaatii maanomistajan luvan. Kunnalla ei ole omistuksessa
maata sieltä seuduilta, joten hankkeessa toimijoiden tulee itse
saada suostumus ja sopimus tien rakentamiseen. Kunta voi antaa
avustusta kunnassa toimiville järjestöille kunnalle tärkeiden
toimintojen ja palveluiden järjestämiseen tehtyjen hakemusten
perusteella.
Samperin veturin ja kairauskoneen siirtäminen
Jarmo Luosujärven aloite Samperin veturin ja kairauskoneen
siirtämisestä Tulppiosta kirkonkylälle on kustannuksiltaan kallis.
Lisäksi veturin sijainti Tulppiossa on sen alueen matkailuvaltti. Kunta
on maksanut alueen maanvuokran vuoteen 2026 asti, joten mitään
lisäkuluja ei ole tulossa. Veturi on ollut jo sata vuotta samalla aluella
Tulppiossa, joten sen kuuluminen sinne on selvä tosiasia.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koiravero
Osmo Kammosen aloite koiraverosta ei ole perusteltu. Yhdessäkään
Suomen kunnassa ei enää peritä koiraveroa, kun Tampere ja
Helsinki viimeisinä luopuivat koiraverosta. Veron perimisestä ja
rekisterin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin
oletetut verotulot. Koiravero on vanha perinne 1800-luvulta, jolloin
verolla yritettiin estää vesikauhun leviäminen. Nykyään tämä
rabieksen vaara hoidetaan koiria rokottamalla. Koiraveroa on
aikaisemmin käytetty kaupungeissa koirapuistojen rakentamiseen ja
ylläpitoon. Savukoskella suurin osa koirista on metsästyskoiria,
joiden ulkoilutus ja koulutus on metsästykseen liittyvää toimintaa
maastossa.
Matonpesupaikka
Raimo Haapakosken aloite matonpesupaikan rakentamisesta on
vielä selvityksen alla mihin sen sijoittaminen tulisi edullisimmaksi.
Kunnalla on itsellään useita maa-alueita lähellä vesijohtoa ja
viemäriverkostoa, jotka ovat edellytykset toimivalle pesupaikalle.
Selvityksen alla on myös hankkeen mahdolliset avustukset ja sen
ehdot.
Värriön kylään asetettavat Lapsia-liikennemerkit
Heidi Martinin tekemään aloitteeseen lapsista varoittavan
liikennemerkin asettamisesta maantielle 967 Värriön kylän kohdalle
ollaan tiedusteltu Lapin ELY-keskuksen kantaa. Heidän mukaan
yleensä Lapsia-liikennemerkki on varottamassa vain koulujen ja
päiväkotien sijainneista. Värriön kylälle Lapsia- liikennemerkin
sijoittamista selvitetään Lapin ELY-keskuksen toimesta.
Linja-autopysäkkien tekeminen Värriölle Veikkolantien kohdalle
Ilkka Leppäjärvi on tehnyt aloitteen linja-autopysäkin rakentamisesta
Veikkolantien kohdalla Värriön kylään. Lapin ELY-keskuksen
aluevastaavan kanssa on neuvoteltu alustavasti aloitteesta. Yleensä
pysäkin rakennetaan aina pareittain molemmille puolille tietä.
Värriön kylällä ei ole yhtään virallista linja-autopysäkkiä. Halvin tapa
toteuttamiselle olisi laajentaa nykyinen kohtaamispaikka pysäkiksi.
Aluevastaavan mukaan Värriön kylälle voisi tehdä useampiakin
pysäkkejä. Aloitteesta pidetään katselmus, jossa mietitään näitä
vaihtoehtoisia toteutuksen mahdollisuuksia.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää vastaukset aloitteisiin tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Päätettiin tarkistaa, että kaikki vuoden 2017 aikana jätetyt aloitteet
tulevat valtuuston käsittelyyn.
Khall 16.04.2018 § 89
Pykälä on otettu uudelleen käsiteltäväksi seuraavin täydennyksin:
Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät
Eeva Kulpakko on tehnyt aloitteen valtuuston kokouksessa
18.9.2017:
”Kun valmistaudumme siihen, että nykyinen pitkäaikainen
sosiaalisihteeri on jäämässä pois virastaan, on syytä varmistaa
hyvissä ajoin, että kunnassamme on ajantasaiset sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmät käytössä. Uuden sosiaalisihteerin rekrytointi
voi olla haastavaa, mikäli kunnassamme ei ole ajanmukaisia
sosiaali-huollon sähköisiä asiakastietojärjestelmiä käytössä. Lisäksi
asiakkaiden oikeusturva on taattava muutostilanteessa ajantasaisilla
asiakasasiakirjamerkinnöillä.
Laki sosiaali, - ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä on ollut käytössä vuodesta 2007 (159/2007) ja
sosiaalihuollon sähköiset tietojärjestelmät ovat olleet yleisessä
käytössä kuntasektorilla kuluneen kymmenen vuoden ajan.
Esitän, että kunnassa tehdään tarvittavat toimenpiteet, mikäli
sosiaalitoimen tietojärjestelmät vaativat päivitystä ja mikäli tarvittavat
järjestelmähankinnat vaativat budjetointia ensivuoden talousarvioon.
Samalla ajantasaisilla sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän
kirjauksilla varmistetaan asiakkaan oikeusturvan säilyminen
muutostilanteessa pitkäaikaisen viranhaltijan vaihtuessa”. Heidi
Martin kannatti aloitetta todeten, että asiaa tulee valmistella.
Kuntia on ohjeistettu soteratkaisuun liittyen, ettei sosiaalitoimen
alalla kannata investoida uusiin ohjelmistoihin.
Koulun liikuntasalin pimennysverhot
Kari Kilpimaa esittää valtuuston kokouksessa 6.11.2017 tehdyssä
aloitteessaan koulun liikuntasalin pimennysverhojen asentamista
paikoilleen.
Pimennysverhot on korjattu niin, että ne ovat nyt kiinni asennossa
estämässä liiallisen auringon valon heijastumisen liikuntasaliin.
Verhojen ikä on sama kuin rakennuksen ikä eli 33 vuotta ja ne ovat
hyvin huonokuntoiset. Samoin verhojen toiminnan kannalta tärkeät
vaijerit ja verhokiinnittimet sekä rajakytkimet ovat teknisen ikänsä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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päässä. Verhomoottorin, verhojen ja koko muun laitteiston
uusimisen edellytys on poistaa tai ainakin käyttää väliaikaisesti pois
nurkassa sijaitsevan verhomoottorin edessä olevat heittopressut.
Nämä laajemmat verhojen uusimisen toimenpiteet on järkevää
toteuttaa C-rakennuksen liikuntasali-kirjaston laajemman
peruskorjauksen yhteydessä.
Vastaukset Heidi Martinin kunnanhallituksessa 3.7.2017 jättämiin
aloitteisiin kh 4.9.2017 § 231
Aloite koskien uuden perustettavan matkailusihteerin (40 %) viran
yhdistämisestä kulttuurisihteerin nykyiseen (60 %) virkaan
Loppuvuodesta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä lisätalousarviota
matkailusihteerin viran yhdistämiseksi nykyiseen kulttuurisihteerin
virkaan. Tarkoituksenmukaista on sen sijaan huomioida asia vuoden
2018 budjettia valmisteltaessa. Samalla todetaan, että koska
matkailumarkkinointiin ja kulttuuritoimeen liittyvät tehtävät on
tarkoituksenmukaista yhdistää saman viranhaltijan tehtäviksi, on
myös kulttuurisihteerin virka järkevää jättää täyttämättä
loppuvuodeksi. Budjetoituja palkkarahoja voidaan tarvittaessa
käyttää ostopalveluihin esimerkiksi Suomi sata –teemaan liittyen.
Saukodin C-puolen tilojen vuokrausesitys
Ensisijaisesti terveyskeskustilojen selvittäminen kuuluu
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.
Kiinteistötoimikunta on kuitenkin keskustellut tehdystä aloitteesta
Saukodin C-puolen tilojen vuokrauksesta kuntayhtymän
terveyspalveluille. Toimikunnan esitys on, että tarvetta
käyttötarkoituksen muutokselle ei ole. Kunnalle tulisi esityksen
mukaisista suunnittelu, purku- ja muutostöistä arviolta n.
250.000-300.000 euron kustannukset.
Saukoti B:n tilat eivät ole myöskään kunnan omistuksessa.
Vanhustenkotiyhdistyksen omistamat asunnot tarjoavat itsenäiseen
tuettuun palveluasumiseen tarkoitettuja pieniä asuntoja. Kunnalla ei
ole tarjota pieniä vuokra-asuntoja jolloin Saukoti B:n tarjoamat
asumispalvelut ovat erittäin tarpeelliset nykyisellään.
Tuettua asumista tulee tukea jatkossakin, koska tarve tulee
lisääntymään tulevaisuudessa. Toimikunta ei myöskään katso, että
on järkevää lähteä muuttamaan A-puolen askartelutiloja pieniksi
asuinhuoneiksi, huoneisiin tulisi rakentaa wc- ja pesutilat, jolloin
tiloista tulisi todella pienet. Saukodin asukkailta poistuisi myös
Pöytäkirjan tarkastajat:
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virkistyskäyttöön tarkoitetut tilat. Tiloissa toimii tällä hetkellä
kerhotoimintaa, joka on hyvin tärkeää asukkaiden viihtyvyyden ja
sosiaalisen elämän kannalta.
Toimikunta katsoo, että tilojen käyttö nykymuotoisena on kysyntää
vastaava eikä tiloja ole tarkoituksenmukaista lähteä muuttamaan.
Seutumaantie 967 perusparantaminen
Kunta on nostanut maantien 967 Kelujärvi-Hihnavaara
perusparantamisen esille viimeksi ministeri Anne Bernerin
vieraillessa Pyhätunturilla 11.8.2017. ELY-keskus on viestittänyt,
että asiaan palataan, mikäli Kemijärven biotehdas lähtee liikkeelle.
Savukosken kunta on huomauttanut valtiovaltaa, että tieyhteys on
parannettava pikimmiten riippumatta biotehdashankkeen
etenemisestä tai sen aikataulusta.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esittelytekstin
vastaukset Heidi Martinin tekemiin aloitteisiin.
Kunnanhallitus: Keskusteltiin aloitteesta koskien uuden
perustettavan matkailusihteerin (40 %) viran yhdistämistä
kulttuuri-sihteerin nykyiseen (60 %) virkaan. Kunnanjohtaja toivoi
kunnanhallitukselta evästystä, miten asiaa lähdetään viemään
eteenpäin. Mennäänkö tässä vaiheessa kunnan-hallituksen
5.6.2017 §:n 152 päätöksen mukaisesti, lähdetäänkö
valmistelemaan asiaa Heidi Martinin aloitteen pohjalta vai jätetäänkö
virka täyttämättä loppuvuodeksi ja huomioidaan asia ensi vuoden
talousarvion laadinnan yhteydessä.
Heidi Martin painotti, että aloitteen mukainen viran muutos vaatii
valtuuston käsittelyn. Hänen mukaan asia tulisi viedä seuraavaan
valtuuston kokoukseen.
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista ja sovittiin, että asiaa valmistellaan
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Keskusteltiin myös siitä, että tarvittaessa seuraava
kunnanhallituksen kokous voi olla 18.9.2017 ennen valtuuston
kokousta.
Aloitteeseen Saukodin tilojen vuokrauksesta terveyspalvelujen
käyttöön Heidi Martin esitti lisäyksenä, että kansanterveystyön
kuntayhtymän nimeämä kiinteistötoimikunta, sosiaalisihteeri, johtava
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sairaanhoitaja sekä vanhustenkotiyhdistyksen johtokunta
kokoontuisivat neuvottelemaan Saukoti B -siiven käytöstä
terveyskeskuksen tiloiksi. Asian tiimoilta tulisi käydä neuvottelut.
Heidi Martin kertoi, että hän on käynyt Saukodin johtavan
sairaanhoitajan kanssa keskustelun aloitteestaan ja tässä
yhteydessä tuli esille, että B –siipi olisi parempi sijoituspaikka
terveyspalveluille. Kunnanjohtaja ja puheenjohtaja totesivat, että
asia kuuluu kuntayhtymälle. Martin toivoi, että Savukosken edustajat
ottavat asian huomioon neuvotellessaan
terveyskeskuksen sijoituspaikkaa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää vastaukset aloitteisiin tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kvalt 23.04.2018 § 23
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kari Kilpimaa uudisti aloitteensa Miekkakosken itäpuolen soratien
jatkamisesta rantaan.
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Määrärahojen varaaminen vuoden 2019 talousarvioon Tenniöjoen sillan uusimiseen
Khall 23.04.2018 § 102
Kuoskun Eteläpuolen tiekunta on lähestynyt kuntaa ja Ely-keskusta
Tenniöjoen sillan uusimistarpeen johdosta. Sillan uusimiseen
tarvittava määräraha on arvioitu arvonlisäverollisena olevan
1.100.000 euroa. Ely-keskus on alustavasti lupautunut maksamaan
75 prosenttia kustannuksista eli 825 000 euroa ja tiekunta 10
prosenttia eli 110 000 euroa. Kunnan osuudeksi jäisi 15 prosenttia
eli 165 000 euroa. Koska tiekunta ei ole arvonlisäverovelvollinen, ei
tilaaja voi vähentää urakkahintaan sisältyvää arvonlisäveroa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
tekee periaatepäätöksen varata vuoden 2019 talousarvioon 165 000
euron nettokustannus Tenniöjoen sillan uusimisen tukemiseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kvalt 23.04.2018 § 24
Päätös:

Ritva Hannuniemi-Pulska ja Marja-Liisa Kelloniemi katsoivat itsensä
esteellisiksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon Tenniöjoen sillan
suunnitteluun
Khall 23.04.2018 § 103
Teknisen lautakunnan talousarvioon on varattu kohtaan Yksityistiet
50.000 euron määräraha Kuoskun Eteläpuolentien tienhoitokunnan
siltahankkeelle, jossa Tenniöjoen ylittävä silta uusitaan. Tiekunta on
hyväksynyt suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n heidän tekemänsä
tarjouksen perusteella.Tarjouksen veroton hinta on 51.000 euroa.
Lisäksi suunnittelija on arvioinut lisäkuluina matkakustannuksia
syntyvän 550 euron verran. Yhteensä arvonlisäveroton hinta sillan
suunnittelulle on 51.550 euroa. Tiekunnat ovat alv-lain mukaan ns.
loppukäyttäjiä, jotka eivät saa arvonlisäverosta palautus- eikä
vähennysoikeutta. Arvonlisäveron määrä ed. summaan on 12.372
euroa, joten verollinen kustannus uuden sillan suunnitteluun on siten
63.922 euroa. Ely-keskus antaa valtionavustusta hankkeelle 75 %,
joten sillan suunnittelun osuus tästä avustuksesta on 47.942 euroa.
Loppu 25 % kustannuksista on talousarviota laadittaessa jaettu
puoliksi tiekunnan ja kunnan välille. Siten molempien osuus on
12,5% kuluista eli 7.990 euroa.
Alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon sillan suunnittelun
kustannukset lisääntyvät 13.922 euroa. Valtionavustusta tulee lisää
10.442 euroa. Tiekunnan maksuosuus kasvaa 6.250 eurosta 7.990
euroon. Tämä sama lisämaksun osuus 1.740 euroa tulee myös
kunnan nettokustannuksen kasvuksi, joka on nettovaikutus kunnan
vuoden 2018 talousarvioon.
Oheismateriaalina on Ramboll Finland Oy:n tarjous.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan
vuoden 2018 talousarvioon lisätään kustannuspaikkaan 7601
Yksityistiet menoihin 13.922 euroa ja tuloihin 12.182 euroa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kvalt 23.04.2018 § 25
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Ritva Hannuniemi-Pulska ja Marja-Liisa Kelloniemi katsoivat itsensä
esteellisiksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
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päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Ritva Hannuniemi-Pulska ja Marja-Liisa Kelloniemi
palasivat kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 16.28.

Oheismateriaali
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Muut asiat
Kvalt 23.04.2018 § 26
Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31.
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
Kieltojen
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
perusteet
Pykälät
11-13, 26
Hallintokäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
VALITUSOSOITUS
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
14-25

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan.
Valituskirjel
mä

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
kirjojen
toimittamin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
en
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja
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