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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Khall 03.09.2018 § 200
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanhallituksen kokous on
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kunnanhallituksen esityslistat lähetetään viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ja
muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen 29.8.2018.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall 03.09.2018 § 201
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän
kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Leppäjärvi ja Kari Kilpimaa.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 03.09.2018 § 202
Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus hyväksyi lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen.
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Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Khall 03.09.2018 § 203
Kunnanjohtaja esittelee kunnanhallitukselle ajankohtaiset asiat:
Toteutuneet:
1. Vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä Lapin sairaanhoitopiirin alueelle
- kuntakokous, Rovaniemi 21.8.
2. Itä-Lapin kuntayhtymän johtoryhmän vierailu Sokliin, Savukoski
23.-24.8.
3. Menestyvä Lappi -seminaari, Lapin yrittäjät, Pelkosenniemi 24.8.
Tulossa:
4. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous, Rovaniemi
30.-31.8.
5. Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokous, Savukoski 7.9.
6. Paloaseman avajaiset, Savukoski 7.9.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Lausunto esitysluonnoksesta kuntarakennelain muuttamiseksi
Khall 03.09.2018 § 204
Valtionvarainministeriö pyytää kunnalta lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain
muuttamisesta. Luonnos kokonaisuudessaan on luettavissa
osoitteessa: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2018.
Nyt voimassa olevan kuntarakennelain mukaan kuntien yhdistyessä
syntyvälle uudelle kunnalle on maksettu yhdistymisavustusta, jos
yhdistyminen on tullut voimaan viimeistään vuonna 2017. Lisäksi on
maksettu yhdistymisavustuksen lisäosaa, jos kuntajaon
muutoksessa on ollut mukana kunta, joka täytti erityisen vaikeassa
taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn
kriteerit, tai jonka talous on kriisiytymässä ja talouden tunnusluvut
ovat lähenemässä ns. kriisikuntarajoja. Yhdistymisavustusten
rahoitukseen on varattu vuosille 2012-2015 ja 2016-2019
kumpanakin ajanjaksona yhteensä 200 miljoonaa euroa.
Yhdistymisavustusten määrän ylittyessä on kuntien peruspalvelujen
valtionosuutta vastaavasti vähennetty.
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset
harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta
myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi
mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta.
Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja se olisi
sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus tulisi
käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Uuden avustuksen
tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kuntien vapaaehtoisiin
yhdistymisiin niissä tilanteissa, joissa mukana on vaikeassa
taloudellisessa asemassa oleva kunta.
Ehdotetun säännöksen mukaan uudella kunnalla olisi oikeus
avustukseen kolmessa eri tilanteessa. Ensinnäkin avustusta
myönnettäisiin tilanteessa, jossa yhdistyminen koskee kuntalain 118
§:ssä tarkoitetun arviointimenettelyn edellytykset täyttävää kuntaa.
Toiseksi harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen oikeuttava
tilanne syntyisi silloin, jos yhdistymiseen osallistuvan kunnan
asukasta kohden laskettu alijäämä kuntakonsernin viimeisessä
tilinpäätöksessä olisi vähintään 500 euroa. Kolmanneksi avustusta
voitaisiin myöntää, jos yhdistymiseen osallistuvan kunnan talouden
tunnusluvut kuntakonserni mukaan luettuna olisivat viimeisessä
tilinpäätöksessä täyttäneet kuntalain 118 §:n 3 mom. raja-arvoista
vähintään kolme.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityksen mukaan harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voitaisiin
myöntää valtion talousarvion rajoissa. Julkisen talouden
suunnitelmaan vuosille 2019-2022 sisältyy määräraha ns.
kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen vuodesta
2019 alkaen.
Määrärahan suuruus on 10 miljoonaa euroa ja se on siirto kuntien
peruspalvelujen valtionosuudesta. Arvio on, että määrärahalla
voitaisiin tukea vuositasolla 2-3 vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevan kunnan yhdistymistä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Savukosken kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Kuntien itsemääräämisoikeuden näkökulmasta on positiivista, että
kuntajaon muuttamiseen kannustetaan vapaaehtoista tietä.
Määrärahaksi on kaavailtu 10 miljoonaa euroa vuodessa. Aiemmin
vastaava määräraha on ollut huomattavasti suurempi. Ongelmallista
on myös, että määräraha esitetään katettavaksi vähentämällä
kuntien peruspalvelujen valtionosuutta. Maksettava avustus on näin
ollen pois muiden kuntien valtionosuuksista. Ei ole oikein, että
kunnat joutuvat maksamaan kuntaliitokset yhteisvastuullisesti. Sen
sijaan tulisi budjetoida vuosittain valtion talousarvioon erillinen
määräraha yhdistymisavustuksiin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin .
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Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 – 2021
ja talousarviota vuodelle 2019 varten
Khall 03.09.2018 § 205
Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt lausuntoa liittyen talous- ja
toimintasuunnitelmaan vuosille 2019 - 2021 ja
talousarviovalmisteluun vuodelle 2019. (Lausuntopyyntö sekä
talousarvion kehys vuodelle 2019 ovat oheismateriaalina). Lisäksi
sairaanhoitopiiri on pyytänyt kunnilta ennakkotietoa halukkuudesta
lähteä mukaan vapaaehtoiseen sote-kuntayhtymään. Käytännössä
tämä tarkoittaisi perusterveydenhuollon järjestämisen ulkoistamista
sairaanhoitopiirin tehtäväksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavan lausunnon ja
vastauksen Lapin sairaanhoitopiirille:
1. Savukosken kunta pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiirin
talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2019-2021 laaditaan realistiseksi. Kulujen kasvuun erityisesti
ICT-menojen kohdalta on kiinnitettävä erityistä huomiota.
2. Kunnanhallitus on päättänyt aiemmin, että se ei esitä
sairaanhoitopiirin teettämän selvitysraportin pohjalta
perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä
sairaanhoitopiirille.
Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokouksessa 21.8.2018
keskusteltiin vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisesta
Lapin sairaanhoitopiirin alueelle. Keskustelun lopputulema oli, että
odotetaan sote- ja maakuntalainsäädännön etenemistä
eduskunnassa ja palataan tilanteen mukaan asiaan
vuodenvaihteessa.
Savukosken kunta ei tässä vaiheessa ole valmis osallistumaan
vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamiseen, koska kunta
haluaa pitää avoimena eri vaihtoehdot sotepalvelujen järjestämisen
suhteen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö
Sairaanhoitopiirin talousarvion kehys vuodelle 2019

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitukselle tiedoksi
Khall 03.09.2018 § 206
Saaapuneet pöytäkirjat, otteet:
1. Lapin sairaanhoitopiirin ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja
14.6.2018
2. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.8.2018
3. Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kokouspöytäkirjanote
koskien ikäihmisten pihaliittymien aurausta
Kuntaliitto:
4. Yk 7/2018: Julkista sektoria koskeva valtakunnallinen
työterveysyhtiö-hanke
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
5. Luovutusilmoitukset ajalta 23.5.-24.8.2018 (liitteenä)
------------6. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 29.8.2018
7. Valtiovarainministeriön kirje Suomi.fi -viestit -palvelun
käyttövelvoitteen täyttämisestä ja käyttöönottoon myönnettävästä
tuesta
8. Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 27.8.2018
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi tehdyillä lisäyksillä (kohdat 6-8).

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistönluovutusilmoitukset 23.5.-24.8.2018
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Muut asiat
Khall 03.09.2018 § 207
Kunnanhallitus myönsi kunnanjohtajalle vuosilomapäivän 10.9.2018
anomuksen mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunnanhallitus 3.9.2018
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
200-207
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Savukosken kunnanhallitus
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA
Pykälät
Muutoksenhakuohje liitteenä.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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 peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

