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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Khall 05.11.2018 § 239
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 31.10.2018.
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 05.11.2018 § 240
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 Anu Luiro.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 05.11.2018 § 241
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:

Kunnanhallitus hyväksyi lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen.
Kokous keskeytettiin klo 17.02-18.20 väliseksi ajaksi, jonka aikana
kuultiin Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö Dina Solatien
selvitys kuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja vuoden 2019
talousarviosta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Khall 05.11.2018 § 242
Kunnanjohtaja esittelee kunnanhallitukselle ajankohtaiset asiat:
Toteutuneet
1. Social Values in a Changing World – Best Practices from Europe,
Rovaniemi 23.10.
2.Lapin liiton kuntajohtajatapaaminen, Rovaniemi 23.10.
3. Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokous, Kemijärvi, 24.10.
4. Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely (EVA) koulutustilaisuus, Rovaniemi 30.10.
5. Ulkoministeriö 100 vuotta ja arktinen yhteistyö, Rovaniemi 30.10.
Tulossa
6. Missä mennään Arctic Smartness yhteistyössä? -tapahtuma
6.11., Rovaniemi
7. Lapin elinvoimaisuuden eväät! Mikä rooli on julkisilla hankinnoilla?
7.11., Rovaniemi
8. Lapin energia- ja kiertotalousfoorumi 15.11., Rovaniemi
9. Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11., Rovaniemi
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019-2021
Khall 05.11.2018 § 243
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta siirtyi
Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain muutoksella
(882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Kunta voi kuitenkin
halutessaan tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä
kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin
ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai
kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista
koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 38 a §:ssä
säädetään.
Kunnan ratkaisuvalta on voimassa kolme kalenterivuotta. Kunnan on
tehtävä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden
ajanjakson alkua. Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään
Verohallinnon päätöksellä. Kunnan ratkaisuvalta koskee niitä
kunnallis- tai kiinteistöveroa koskevia hakemuksia, jotka ovat tulleet
vireille ajanjakson aikana.
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen
tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan
osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta.
Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen,
jonka viranomainen ratkaisee. Kunta voi niin halutessaan pidättää
ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä.
Verosta vapauttamisesta koskevat hakemukset ratkaistaan
veronkantolain 38 a §:ää soveltaen. Oikeuskäytännön mukaan
kunnan viranomaisen verosta vapauttamishakemukseen antamaan
päätökseen voi hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään valituskielto.
Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa
koskevat ajalla 1.1.2019-31.12.2021 vireille tulleet
vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa
asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain
toisessa asiaryhmässä. Ratkaisuvallan pidättämistä kokeva ilmoitus
on tehtävä Verohallinnolle 20.11.2018 mennessä.
Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan
ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy
Verohallinnolle 1.1.2019 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus päättää
kunnallisesta verosta vapauttamisesta tai huojennuksen
antamisesta, mikäli kunta ei ole delegoinut toimivaltaa muualle.
Kunnanhallitus on päättänyt kokouksissaan 20.3.2013 § 83 sekä
21.9.2015 § 133, ettei kunta pidätä kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisen ratkaisuvaltaa itsellään. Sen sijaan kunta päätti, että
kunnallisverosta ja kiinteistöverosta osittain tai kokonaan
vapauttamista koskevien hakemusten käsittely ja toimivalta siirrettiin
Verohallinnolle. Käytäntö on ollut toimiva ja sitä ei ole siksi tarpeen
muuttaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää, ettei Savukosken kunta pidätä kunnallis- ja
kiinteistöverosta vapauttamisasioissa ratkaisuvaltaa itsellään, vaan
siirtää kunnallisverosta ja kiinteistöverosta osittain tai kokonaan
vapauttamista koskevien hakemusten käsittelyn ja toimivallan
kolmen seuraavan vuoden ajaksi Verohallinnolle.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikemuutokset
Sivltk 09.10.2018 § 68
Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Uusi
laki sisältää päivitetyt varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat
kelpoisuusvaatimukset ja muuttaa henkilöstön nimikkeitä.
Tehtävänimikkeitä ovat jatkossa varhaiskasvatuksen opettaja,
varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Uudet nimikkeet tuovat
esille eri koulutustaustojen antaman erilaisen osaamisen.
Henkilöstön osaamistasoa nostamalla edistetään
varhaiskasvatuksen korkeaa laatua. Tulevaisuudessa päiväkodeissa
työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen
opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Uuden
varhaiskasvatuslain tavoitteena on nostaa koulutustasoa siten, että
vuonna 2030 kaksi kolmesta työntekijästä on korkeakoulutettuja; 1/3
opettajia, 1/3 sosionomeja ja 1/3 lastenhoitajia.
Lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien
kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee edelleen jo
alalle opiskelemaan hyväksyttyjä opiskelijoita. Uuden lain myötä on
tarpeen muuttaa varhaiskasvatuksessa työskentelevien nimikkeet
vastaamaan laissa mainittuja nimikkeitä.
Varhaiskasvatuksen esimiehenä Savukoskella toimii päivähoidon
ohjaaja.
Savukosken kunnan hallintosäännön § 38 mukaan toimien
nimikemuutoksista päättää kunnanhallitus.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva
Rannila, puh. 040 545 9009 tai minerva.rannila@savukoski.fi

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle,
että varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet muutetaan
vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisia nimikkeitä.
Lähihoitajien nimikkeet muutetaan varhaiskasvatuksen
lastenhoitajiksi. Varhaiskasvatuksen esimiehenä ja
lastentarhaopettajana toimivan päivähoidon ohjaajan nimike
muutetaan samalla paremmin tehtävää kuvaavaksi,
varhaiskasvatuspäälliköksi.
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Nykyinen perhepäivähoitajan nimike pysyy ennallaan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta
henkilöstön palkkaukseen.

Khall 05.11.2018 § 244
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää, että varahaiskasvatuksen henkilöstön
nimikkeet muutetaan vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain
mukaisia nimikkeitä. Lähihoitajien nimikkeet muutetaan
varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi. Nykyinen perhepäivähoitajan
nimike pysyy ennallaan.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatuksen
esimiehenä ja lastentarhanopettajan toimivan päivähoidon ohjaajan
nimike muutetaan samalla paremmin tehtävää kuvaavaksi,
varhaiskasvatuspäälliköksi.
Nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta henkilöstön palkkaukseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuusi 4:36 -tilan myyminen
Khall 05.11.2018 § 245
Rakennusmestari
* * * * * * * * * * * * ovat ilmoittaneet halukkuutensa ostaa kunnan
omistaman Tanhuan kylässä sijaitsevan Kuusi-tilan rekisterinumero
* * * * * * *. Tilan pinta-ala on 2.596 neliömetriä. Kunnan talousarvion
täytäntöönpano-ohjeessa on määritelty kyläkeskuksissa sijaitsevan
maan myyntihinnaksi euron neliömetriltä. Siten Kuusi-tilan
myyntihinta on 2.596 euroa. Kuusi-tila myydään täysin rasitteista
vapaana. Liitteenä karttaote tilasta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tanhuan kylässä
sijaitseva Kuusi-tila myydään * * * * * * * * * * * * * * 2.596 euron
hintaan. Ostaja vastaa kauppaan liittyvistä kustannuksista.
Kauppahinta on maksettava ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja
kauppa on tehtävä viimeistään 6 kuukauden kuluttua päätöksen
lainvoiman saavuttamisesta. Muutoin myyntipäätös katsotaan
rauenneeksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Karttaote Kuusi -tila
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Lausunto kuntalain muuttamisesta
Khall 05.11.2018 § 246
Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta 21.11.2018
mennessä.
Kuntalain erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan
kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiä ehdotetaan
muutettavaksi kuvaamaan tarkemmin tulorahoituksen riittävyyttä.
Menettelyn edellytyksistä suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava
tunnusluku ehdotetaan korvattavaksi lainanhoitokykyä kuvaavalla
konsernitilinpäätöksen laskennallisella lainanhoitokatteella.
Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava tunnusluku negatiivinen
vuosikate ehdotetaan korvattavaksi tunnusluvulla, jolla verrataan
konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin ja arvonalentumisiin.
Lainoihin esitetään rinnastettavaksi vuokravastuut lainamäärää
kuvaavassa tunnusluvussa. Kunnan tuloveroprosentin tasoa
koskevaa raja-arvoa ehdotetaan nostettavaksi.
Lisäksi kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi kunnassa eri syistä
säännöllisesti oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Kuntalain kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä
teknisluonteisia tarkistuksia.
Tavoitteena on oikeudenmukainen ja luotettava kuntien erityisen
vaikean taloudellisen aseman arviointitapa, joka kannustaa kuntia
pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin.
Lausuntoesitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi
kuluvalla istuntokaudella. Lakimuutos on tarkoitettu tulevaksi
voimaan vuoden 2019 keväällä.
Lausuntopyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta
www.lausuntopalvelu.fi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntalain
muuttamisesta
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Lausunto malminetsintälupahakemukseen / AA Sakatti Mining Oy
Khall 05.11.2018 § 247
Rakennusmestari
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pyytää kaivoslain 37 §
mukaista lausuntoa Savukosken kunnalta AA Sakatti Mining Oy:n
tekemästä malminetsinnän lupahakemuksesta. Lupa-alueen nimi on
SAU 1 ja alue koostuu kahdesta eri osasta. Toinen osa sijaitsee
Miekkavaara-Rovaselkä-Lautarovan alueella. Toinen osa on
Kiimaselän ja Kotavaaran välillä Värriöjoen varrella Silmähaudan
kahden puolen. Hakemuksen kohteena olevan alueen koko on 2309
hehtaaria. Hakija etsii alueelta kuparia, nikkeliä, kultaa, platinaa ja
palladiumia. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat geofysikaaliset
maasto- ja lentomittaukset , tutkimusojitus, moreeninäytteenotto,
syväkairaus, kallioperäkartoitus ja lohkare-etsintä.
Hakemuksen kohteena olevalla alueella ei sijaitse luonnonsuojelun
alueita. Alue on Kemin-Sompion paliskunnan poronhoidon aluetta.
Alueen ainoa kaava on Itä-Lapin maakuntakaava.
Kaivoslain 7 § mukaan malminetsintä työtä ei saa tehdä 1)
hautausmaalla, 2) puolustusvoimien alueella, 3) liikkumisrajoitetulla
alueella, 4) yleisellä liikenneväylällä, 5) lähempänä kuin 150 metriä
asumiseen tarkoitetusta rakennuksesta, 6) puutarhasta, 7)
lähempänä kuin 50 metriä yleisestä rakennuksesesta tai yli 35 kV
sähkölinjasta tai muuntoasemasta, 8) muulla vastaavalla erityiseen
käyttöön otetulta alueelta. Etsintätyötä saa kuitenkin tehdä yllä
mainituissa alueissa toimivaltaisen viranomaisen tai oikeudenhaltijan
suostumuksella paitsi ei hautausmaalla.
Liitteinä ovat malminetsintälupahakemus ja alueen kartat.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus antaa lausunnon Tukesille, ettei sillä ole
huomauttamista AA Sakatti Mining Oy malminetsinnän
lupahakemukseen SAU 1.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös:

Heidi Martin esitti lausuntoon lisättäväksi, että maanomistajille
maksetaan asianmukaiset korvaukset yksityisten maa-alueista ja
muistutti, että alueelle menee tieosakaskunnan omistama ja
hallinnoima tie, jonka käyttöä ei pidä vaikeuttaa malminetsinnällä.
Martinin esitys raukesi kannattamattomana ja päätökseksi tuli
kunnanjohtajan esitys.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien päättäminen vuodelle 2019
Khall 22.10.2018 § 233
Tuloverolain mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä
tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Savukosken kunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2014 lähtien
21,75. Koska talouden tasapainotus onnistuttua oletettua
nopeammin, ei viime vuosina ole ollut tarvetta nostaa
veroprosenttia, vaikka veroprosentin nostoon on periaatteessa
varauduttu.
Talousarvion alustava laadinta osoittaa menojen voimakasta
kasvua.Osa menoista on lakisääteisiä ja lisäsäästöjen hakeminen
toimintaa sopeuttamalla on organisaation pienuudesta ja
henkilökunnan vähäisyydestä johtuen vaikeaa.Tästä johtuen
veroprosenttia on perusteltua korottaa. Kuntaliiton
verotuloennustekehikon mukaan yhden veroprosenttiyksikön
korotus tuo kunnalle tuloja arviolta 183.000 euroa.
Vuoden 2018 tuloveroprosentti on 21,75.
Kunta on myynyt omistamiaan kiinteistöjä ja maa-alueita viime
vuosina ja tämä on laajentanut kiinteistöveropohjaa aiemmasta.
Tuloveroprosentin yhteydessä mainittu vaikea taloustilanne ja tarve
kerryttää lisätuloja kunnalle tulee huomioida myös
kiinteistöveroprosentteja päätettäessä.
Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,93-2,00 (1,20)
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vaihteluväli on
0,41-1,00 (0,60)
Muiden asuinrakennusten veroprosentin vaihteluväli on 0,93-2,00
(1,20)
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti vaihteluväli on
0,00-2,00 (0,40)
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin vaihteluväli
2,00-6,00 (ei määrätty) (Kunnan ei ole pakko määrätä
rakentamattomalle rakennuspaikalle veroprosenttia)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Voimalaitosten osalta alle 10 megavolttiampeerin voimalaitoksia ei
veroteta erillisen voimalaitosten kiinteistöveroprosentin mukaan,
vaan tällöin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.
(Suluissa nykyinen veroprosentti)
Esityksen mukainen kiinteistöveroprosenttien nosto tuo
kunnalle arviolta 243.000 euroa.
Yhteensä kunnallisveron ja kiinteistöveron korotusesitykset
toisivat lisätuloja kunnalle arviolta 426.000 euroa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle:
1. vuoden 2019 kunnallisveroprosentiksi 22,75
2. vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi
- yleinen kiinteistöveroprosentti 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,80
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40
- rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä
kiinteistöveroprosenttia
- voimalaitoksille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia
Päätös:

Pidettiin kokoustauko klo 17.26-18.12.
Kunnanjohtaja tarkensi, että vuoden 2019 tuloveroprosentti ja
kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallinnolle viimeistään
19.11.2018.
Marja-Liisa Kelloniemi esitti asian jättämistä pöydälle ja
järjestettäväksi kuntalaisille kunnan talousnäkymistä talousseminaari
1.11.2018 klo 17.00. Heidi Martin kannatti esitystä.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kelloniemen tekemän
esityksen.

Khall 05.11.2018 § 248
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Koska kunnanhallituksen jätettyä asian pöydälle ei ole tullut esille
sellaista syytä, jonka perusteella esitystä olisi syytä muuttaa,
uudistan aiemman esitykseni:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle:
1. Vuoden 2019 kunnallisveroprosentiksi 22,75
2. Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi
- yleinen kiinteistöveroprosentti 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,80
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40
- rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä
kiinteistöveroprosenttia
- voimalaitoksille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia
Päätös:

Taloussihteeri kutsuttiin kokoukseen selostamaan tammi-syyskuun
taloustoteumaa sekä alustavaa vuoden 2019 talousarviota.
Taloussihteeri poistui klo 19.22.
Pidettiin ryhmien neuvottelutauko klo 19.25-19.44.
Marja-Liisa Kelloniemi esitti Heidi Martinin kannattamana, että
kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, ettei vuoden 2019
kunnallisveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja koroteta, vaan ne
säilytetään nykyisellä vuoden 2018 tasolla muutoin, mutta
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi määrätään 4,00
prosenttia.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kelloniemen tekemän
esityksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kunnanjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

4
5
6
7
8
9
10

Väestö- ja palkkakehitys
Nykyinen kunnallisverokertymä
Korotettu kunnallisvero
Nykyinen kiinteistövero
Korotettu kiinteistövero
Verokertymä nykyinen yhteensä
Verokertymä korotettu yhteensä
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Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 ja vuoden 2019
talousarvio
Khall 05.11.2018 § 249
Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2018 § 75
Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019-2021
on liitteenä nro 3.
Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän
toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä.
Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien
menokehyksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy
kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri
ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet.
Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja
alueellinen kehittämistyö sekä lähialueyhteistyö. Vuoden 2019
toimintasuunnitelmassa on kuntayhtymän viestinnällisen ilmeen
uudistaminen.
Alueen kärkihankkeena on edelleen Kemijärven biojalostamo, minkä
vaikutukset yltävät pitkälti oman seutukunnan ulkopuolelle, koko
Lapin lääniin. Hanke tuo alueelle uutta elinkeinotoimintaa, vahvistaa
olemassa olevia pk-yrityksiä, luo toimeentulo- ja
työllistymismahdollisuuksia alueen asukkaille. Kunnat valmistautuvat
biojalostamon tuloon. Kuntayhtymä tekee edunvalvontatyötä
jalostamon tuloon liittyvissä asioissa sekä auttaa Forest In hankkeen
kautta kuntia ja alueen yrityksiä valmistautumisessa biojalostamon
tuloon.
Vuonna 2019 on käynnissä useita seutukunnallisia hankkeita. Forest
In-, VÄRI – ja Osta paikallista - hanke jatkuvat ja Itä-Lapin
kulttuurimatkailuhanke päättyy. VähäC ja ILPO hanke käynnistyvät,
mikäli saavat rahoituksen samoin Kolarctic ENI matkailuhanke.
Suunnitteilla on myös hyvinvointityöryhmän ideoima hanke, jonka
tavoitteena on saada mm. osallisuuskoordinaattori Itä-Lappiin.
Suunnitteilla tuleville vuosille on myös moottorikelkka- ja
elokuvalokaatio hankkeet.
Seutukunnallisia yhteiskoulutuksia pyritään järjestämään kuntien
toiveiden mukaan.
Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toiminta- ja
taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia.
Hallitus hyväksyy kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman
2019-2021 (liite 3).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimintasuunnitelmaan lisättään kuntien strategioihin tukeutuvan
Itä-Lapin elinvoima/ toimenpideohjelman tekeminen.
Posion kunta esittää, että yhtymähallituksen puheenjohtajuusvuoro
vaihtuu siten että ensi vuonna kesäkuussa alkava puheenjohtajuus
on Kemijärven kaupungilla ja seuraavana vuonna Posion kunnalla.
Päätös: Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2018 § 76
Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2019 alustava talousarvio koostuu
hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 760 070 €.
Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen,
tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden, edunvalvonnan ja
työryhmien osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on
suuruudeltaan 305 230 €. Kehittämistoiminta koostuu käynnissä
olevista sekä rahoitusvaiheessa olevista hankkeista.
Kehittämishankkeista talousarviossa ovat mukana Itä-Lapin
kulttuurimatkailuhanke (2 kk), Forest In - Palvelutarve ja –resurssit
Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa (12 kk), Osta paikallista –
Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke (11 kk), Väri – Värriön
tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin
elinkeinoelämää (12 kk), ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset
vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä
(10 kk) ja VähäC – Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa (11 kk).
Kehittämistoiminnan yhteenlaskettu talousarvio on 454 840 €.
Kuntayhtymän hallinnon budjettiesityksessä henkilöstökulut ja
ostopalvelut kasvavat molemmat yli 30 %. Nousu henkilöstökuluissa
johtuu budjettiin varatusta lisäresurssista hankevalmisteluun (10
htkk) sekä asiantuntijapalkkioihin rata- ja liikenneväylien
edunvalvonnassa. Ostopalveluihin on varattu määräraha
kuntayhtymän viestinnällisen ilmeen päivittämiseen. Matkakuluihin
on lisätty määrärahoja, johtuen suunnitellusta osallistumisesta
Kuntamarkkinoille, Kuolan kaupungissa pidettäviin
lähialueyhteistyöpäiviin ja Kiinan vierailuun.
Liitteenä 4 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2019 alustava
talousarvioesitys ja liitteenä 5 on kokonaistalousarvio.
Jäsenkuntien maksuosuus Itä-Lapin kuntayhtymän hallintoon on
yhteensä 254 900 €. Maksuosuusprosentit on laskettu vuoden 2016
lopullisen verokertymän mukaan.
Alla olevassa taulukossa on jäsenkunnille esitetyt maksuosuudet
hallintoon v. 2019.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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%-osuus
48,1
20,3
7,4
6,1
18,1
100,00

Summa
122 606,90
51 744,70
18 862,60
15 548,90
46 136,90
254 900,00

Kehittämispäällikön esitys:
1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2019
talousarvioesityksen.
2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen
hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon
esitetyn taulukon mukaisesti vuodelle 2019.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------Savukosken kunnan hallinnon maksuosuus vuodelle 2019 on
18.862,60 euroa (7,4 %).
Liitteinä ovat Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma
2019-2021, kuntayhtymän hallinnon talousarvioesitys 2019 sekä
kokonaistalousarvioesitys.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja talousarvion vuodelle
2019 sekä Savukosken kunnan maksuosuuden vuodelle 2019
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Liitteet

11
12
13

Pöytäkirjan tarkastajat:

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma
2019-2021
Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnon talousarvioesitys 2019
Itä-Lapin kuntayhtymän kokonaistalousarvioesitys 2019
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Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -VähäC -hanke
Khall 05.11.2018 § 250
Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2018 § 73
Itä-Lapin kuntayhtymä jätti hankehakemuksen Lapin liiton
sähköiseen EAKR – hakuun 28.9.2018. Hankehakemus on liitteenä
nro 1. Hankeaika on 1.2.2019 - 31.1.2021.
Hankkeessa valmistellaan Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia,
jonka tavoitteena on lisätä paikallisten, uusiutuvien energialähteiden
sekä materiaalien käyttöä. Hankkeen tavoitteena on saattaa
rakentamista suunnitteleville tietoa ja ohjeita ekologisemmasta
rakentamisesta sekä kasata toimenpideohjelma jota Itä-Lapin
kunnat toteuttavat rakennushankkeita kilpailuttaessa, alueita
kaavoittaessa sekä rakennuslupia myöntäessä. Hankkeessa
kartoitetaan vähähiilisyyden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset,
joille tehdään kehittämissuunnitelma vähähiilisyysstrategiaksi.
Jokaisesta mukana olevasta kunnasta valitaan eri toimialojen
yrityksiä yksi/kunta. Saatu tieto on monistettavissa muiden yritysten
käyttöön.
Hinku (hiilineutraali kunta) -kuntamalli on yksi konkreettinen
”tuotemerkki”, minkä mahdollisuutta hankkeessa selvitetään
Itä-Lapin alueelle.
Hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän ja Lapin AMK:n yhteishanke.
Hankkeeseen on tarkoitus palkata projektipäällikkö kuntayhtymään.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 352 €. Itä-Lapin kuntayhtymän
osuus budjetista on 189 664 €, josta omarahoitusosuus on 47 416 €
(jos tuki on 75%). Hankkeeseen yritetään kuitenkin saada
korkeampaa tukiprosenttia (80%), jolloin kuntien omarahoitusosuus
olisi 37 933 €.
Jäsenkunnille esitettävät rahoitusosuudet (tuki 75% mukaan)
Kemijärvi (48,1 %)
Pelkosenniemi (6,1%)
Salla (20,3%)
Savukoski (7,4%)
Posio (18,1%)
Yhteensä

v. 2019
10739
1362
4532
1652
4041
22326

v. 2020
11371
1442
4799
1749
4279
23641

v. 2021
697
88
294
107
262
1449

Yht.
22807
2892
9625
3509
8582
47416

Kehittämispäällikön esitys: Yhtymähallitus hyväksyy
hankehakemuksen (liite 1) ja esittää jäsenkunnille yllä olevan
taulukon mukaisien rahoitusosuuksien varaamista hankkeeseen
sekä pyytää kuntia nimeämään edustajan ja varaedustajan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hankkeen ohjausryhmään.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu hankkeeseen ja varaa
talousarvioon rahoitusosuudet esitetyn mukaisena.
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan
hankkeen ohjausryhmään.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankehakemus

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin
elinkeinoelämässä (ILPO) -hanke
Khall 05.11.2018 § 251
Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2018 § 74
Itä-Lapin kuntayhtymä jätti hankehakemuksen Lapin liiton
sähköiseen EAKR – hakuun 28.9.2018. Hankehakemus on liitteenä
nro 2. Hankeaika on 1.2.2019 - 31.1.2021.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää niitä aluetaloudellisia
vaikutuksia (hyödyt/haitat), joita malminetsintävaiheen työt tuottavat
alueellisesti. Tarkoituksena on tuottaa faktuaalista tietoa päätöksen
teon tueksi. Hankkeella kartoitetaan alueen ja maakunnan yritysten
palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu malminetsintä
yritysten palvelutarpeiden tuottamiseen. Hanke tuottaa yrityksille ja
yhteisöille informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista,
uusien yritysalojen ja palveluiden tarpeesta alueella. Hanke tukee
tiedolla, tilaisuuksilla ja työpajoilla yritysten verkostoitumista,
osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on
myös elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja se, että voidaan
tunnistaa uusia elinkeinomahdollisuuksia esim. malminetsinnän
piirissä.
Hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän, GTKn ja Lapin yliopiston
yhteishanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on 270 019 €. Itä-Lapin
kuntayhtymän osuus budjetista on 137 340 €, josta kuntien ja
kuntayhtymän omarahoitusosuus on 34 335 € (jos tuki on 75%).
Hankkeeseen yritetään kuitenkin saada korkeampaa tukiprosenttia
(80%), jolloin kuntien ja kuntayhtymän omarahoitusosuus olisi 27
468 €.
Hankkeessa käytetään omarahoitusosuutena omaa työpanosta
yhteensä 3900 €, mikä pienentää kuntien maksuosuutta.
Kunnille esitettävät rahoitusosuudet (tuki 75%):
Kemijärvi (48,1 %)
Pelkosenniemi (6,1%)
Salla (20,3%)
Savukoski (7,4%)
Posio (18,1%)
Yhteensä

v. 2019
5949
754
2511
915
2239
12369

v. 2020
7259
921
3064
1117
2732
15093

v. 2021
1430
181
604
220
538
2974

Hankkeen ohjausryhmään on hankehakemuksessa esitetty
seuraavat henkilöt:
Itä-Lapin kuntayhtymä: Kehittämispäällikkö Dina Solatie
Kemijärven kaupunki: Yritysasiamies Jari Polvi
Pöytäkirjan tarkastajat:

Yht.
14639
1857
6178
2252
5509
30435

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 251

16/2018 24

05.11.2018

Sallan kunta: Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen
Posion kunta: Elinkeinokoordinaattori Veli-Matti Ruotsalainen
Pelkosenniemen kunta: Elinkeinokoordinaattori Mika Tenhunen
Savukosken kunta: Kunnanjohtaja Antti Mulari
Geologian tutkimuskeskus: Erikoisasiantuntija Juhani Ojala
Lapin yliopiston edustaja
Lapin liitto: Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen (rahoittajan
edustaja)
Lisäksi ohjausryhmään pyydetään mukaan malminetsintäyrityksen
ja/tai Yaran edustaja.
Kehittämispäällikön esitys: Yhtymähallitus hyväksyy
hankehakemuksen (liite 2) ja esittää jäsenkunnille yllä olevan
taulukon mukaisien rahoitusosuuksien varaamista hankkeeseen
sekä pyytää kuntia nimeämään hankkeeseen nimetyille
ohjausryhmän jäsenille varajäsenen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu hankkeeseen ja varaa
talousarvioon rahoitusosuudet esitetyn mukaisena.
Kunnanhallitus nimeää kunnan nimetylle ohjausryhmän jäsenelle
varajäsenen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset hankehakemus

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Savukosken kunnan sitoutuminen hallinnoimaan Siermukat kotipalkisella
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n rahoittamaa hanketta
Khall 05.11.2018 § 252
Nuoriso-liikuntasihteeri
Savukosken kunnassa on toteutettu kehittämishankkeita, jotka ovat
yleishyödyllisiä, ilman investointeja. Hankkeissa on haettu alueen
vahvuuksia ja brändiä sekä suunniteltu mm. visuaalista ilmettä.
Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle on tehty ideahaku 30.11.2016
”Siermukat kotipalkisella”. Hankkeessa parannettaisiin paikallisten
asukkaiden, erityisesti nuorten viihtyvyyttä. Hankkeessa yhteisillä
talkoilla nostetaan yhteisöllisyyttä ja yleisilmeen kohenemisella
vaikutetaan koko kunnan vireystilaan palvellen myös matkailijoita.
Vuonna 2016 ideahausta vastasi elinkeino-maaseutusihteeri Reija
Aaltonen.
Hankkeen ideahakuhakemuksen pohjalta tulee tehdä lopullinen
hankehakemus ja laskelmat investoinneista Pohjoisimman Lapin
Leader ry:n hallituksen käsiteltäväksi marraskuun 2018 aikana. Tällä
hetkellä hankehakemuksesta vastaavat nuoriso-liikuntasihteeri
Vuokko Räsänen ja rakennusmestari Jarmo Ahtinen. Hankkeessa
keskeisimpänä rakennuskohteena on ”Oleskelutilat taivasalle”, jossa
rakennetaan kotarakennelma, avotulistelupaikka, liiteri, WC tila ja
pukukopit Kylätalon ja Savukosken uimarannan välittömään
läheisyyteen Kemijoen törmälle. Myös Sarvilammen lintubongaus ja
–kuvauspaikkaa parannetaan mm. linturuokintalauttoineen sekä
tehdään opastetaulut Savukosken kirkonkylän Kemijoen rannan
Kallioniemen seitakivestä.
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallituksessa on vuonna 2016
varattu Savukosken hankkeeseen 24.000,00 euroa. Mikäli
määräraha aiotaan saada rakentamiseen, hanke tulee toteuttaa
nykyisen Peloton Pohjoisin 2014 - 2020 strategian ja kuluvan
ohjelmakauden aikana. Savukosken kunnan tulee tehdä päätös
24.000,00 euron määrärahan varaamiseksi vuoden 2019
talousarvioon. Savukosken kunnan erillistä omarahoitusosuutta ei
tarvita hankkeessa. Hankkeen yksityisrahoitusosuus kerätään
vastikkeettomana talkootyönä. Kunta toimisi hankkeen hallinnoijana,
jolloin rakentamiseen liittyvät kustannukset maksetaan kunnan tililtä
ja Pohjoisimman Lapin Leader ry maksaa avustuksen kunnalle
hankkeen valmistuttua. Määräraha tulee varata kunnanhallituksen
budjettiin kohtaan kunnan toteuttamat projektit.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankkeen ja huomioi
määrärahavarauksen talousarvion valmistelussa.
Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Kunnanhallitus
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA

§ 252

05.11.2018

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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05.11.2018

Kunnanhallitukselle tiedoksi
Khall 05.11.2018 § 253
Saapuneet pöytäkirjat:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9.10.2018
2. Lapecon yhtymähallituksen pöytäkirja 23.10.2018
3. Itä-Lapin ky:n hallituksen pöytäkirja 24.10.2018
4. Pöytäkirjanote 11.10.2018 työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun (TYP) johtoryhmän kokouksesta
5. Rovaniemen nuorisohallituksen/-valtuuston haaste
nuorisovaltuustojen yhdenmukaistamisesta
Jyty:
6. Jyty Sodankylä ry:n luottamusmiesvaali 2018
Ramboll Finland Oy:
7. Tarjous Itä-Lapin palvelutasomäärittely ja
henkilöliikennesuunnitelmien päivittäminen -selvitystyö
Lapin ELY-keskus:
8. Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen 30.11.2018 mennessä
Tilaisuudet:
9. Missä mennään Arctic Smartness yhteistyössä? -tapahtuma
6.11.2018 Rovaniemi
10. Soteuttamo 2.0 -tilaisuus maakunnan valmistelun etenemisestä
13.11.2018 Rovaniemi
11. Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11.2018 Rovaniemi
12. Lapin yrittäjäjuhla 17.11.2018 Rovaniemi
13. Benchmarking-matka Ruotsiin 25.-27.11.2018
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Muut asiat
Khall 05.11.2018 § 254
Kunnanhallitus myönsi kunnanjohtajalle ylityövapaan 19.11.2018
anomuksen mukaisesti.
Kunnanhallitus keskusteli ohjausryhmän tarpeellisuudesta uuden
koulurakennushankkeen suunnittelua varten.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunnanhallitus 5.11.2018
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
239-242, 244-249, 253-254
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
243, 244, 250, 251, 252
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
243, 244, 250, 251, 252

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:

SAVUKOSKEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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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

