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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kvalt 15.11.2018 § 62
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 8.11.2018 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 8.11.2018.
Päätös:

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

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite A Nimenhuutopöytäkirja kvalt 15.11.2018 § 62
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kvalt 15.11.2018 § 63
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Luiro ja Eeva Kulpakko, jotka
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kvalt 15.11.2018 § 64
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:

Valtuusto hyväksyi lähtetyn esityslistan työjärjestyksekseen.
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Sosiaalilautakunnan talousarvion toteuma 1-6/2018 ja lisämäärärahaesitys
Sosltk 25.09.2018 § 59
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.1.2018 § 9 hyväksynyt
talousarvion vuodelle 2018. Kunnanhallituksen 12.2.2018 § 26
hyväksymän talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeen mukaan
lautakuntien on raportoitava kunnanhallitukselle talousarvion
toteutuminen neljännesvuosittain. Liitteenä on sosiaalilautakunnan
käyttötalouden toteumavertailu 1.1.-30.6.2018.
Sosiaalilautakunnan toteumavertailun 1.1.-30.6.2018 mukaan
sosiaalilautakunta on kokonaisuudessaan pysynyt talousarviossa.
Lautakuntatasolla toteuma on 49,6 %. Tasaisella toteumalla se olsi
50 %.
Sosiaalilautakunnan toiminnot on jaettu: 1. sosiaalitoimen hallintoon,
2. sosiaalipalveluihin, 3. vanhus- ja vammaispalveluihin ja 4.
ravintohuoltoon.
Sosiaalitoimen hallinnon (sosiaalilautakunta, sosiaalitoimisto,
vanhus- ja vammaisneuvosto) toimintakate on 54,7 %.
Sosiaalipalveluiden (toimeentulotuki, työtoimita, lastensuojelu,
kasvatus- ja perheneuvonta, mielenterveystyö, päihdehuolto,
sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamies) toimintakate on 55,5 %.
Vanhus- ja vammaispalveluiden (vammaispalvelu,
kehitysvammahuolto, omaishoidontuki, kotipalvelu, Saukoti)
toimintakate on 48,6, %.
Ravintohuollon (keskuskeittiö) toimintakate on 42,3 %.
Kokonaisuutena sosiaalilautakunnan toteuma tasaisella toteumalla
olisi loppuvuodelle talousarvion mukainen. Vuoden aikana on
kuitenkin tullut lastensuojeluun, vammaispalveluihin ja
kehitysvammahuoltoon kustannuksia, joihin ei ole pystytty
varautumaan ennakkoon ja siten varata riittävästi määrärahaa tälle
vuodelle.
Alustavan laskelman mukaan lastensuojelun, vammaispalveluiden ja
kehitysvammahuollon kustannukset ylittyvät yhteensä vuoden
loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Tätä ei pystytä kattamaan
sosiaalitoimen toisten tulosalueiden määrärahoista, joten
lautakunnan on vietävä lisämääräesitys kunnanhallitukselle ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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edelleen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Lisäksi nämä
kustannukset tulee huomioida vuoden 2019 talousarviota tehtäessä
koko vuodelle.
Päätösehdotus (sosiaalisihteeri-lastenvalvoja):
Sosiaalilautakunta päättää:
1. merkitä talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2018 tiedokseen ja
raportoi sen kunnanhallitukselle ja
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
lisämäärärahan tarvetta yhteensä 80 000 e lastensuojeluun,
vammaispalveluihin ja kehitysvammahuoltoon, koska tätä ei pystytä
kattamaan sosiaalitoimen toisten tulosalueiden määrärahoista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 22.10.2018 § 232
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sosiaalilautakunnan
tekemän lisämäärärahaesityksen hyväksymistä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 15.11.2018 § 65
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,
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varhaiskasvatuspäälliköksi. 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.

Kvalt 15.11.2018 § 66
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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.

Kvalt 15.11.2018 § 67
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karttaote Kuusi -tila
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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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sellaista syytä, jonka perusteella esitystä olisi syytä muuttaa,
uudistan aiemman esitykseni:
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.

Kvalt 15.11.2018 § 68
Päätös:

Kokous keskeytettiin klo 14.09-14.32 väliseksi ajaksi, jonka aikana
kuultiin taloussihteerin katsaus tammi-syyskuun taloustoteumasta.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raimo Haapakoski selvitti
kunnanhallituksen esitystä vuoden 2019 veroprosenteiksi:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnallisveroprosentti 21,75
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösesityksen.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

3
4
5
6
7
8
9

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Alla olevassa taulukossa on jäsenkunnille esitetyt maksuosuudet
hallintoon v. 2019.
%-osuus
Summa
Kemijärvi
48,1
122 606,90
Salla
20,3
51 744,70
Savukoski
7,4
18 862,60
Pelkosenniemi
6,1
15 548,90
Posio
18,1
46 136,90
100,00
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.

Kvalt 15.11.2018 § 69
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto
Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma
2019-2021
Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnon talousarvioesitys 2019
Itä-Lapin kuntayhtymän kokonaistalousarvioesitys 2019
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Sidonnaisuusilmoitukset
Kvalt 15.11.2018 § 70
Tarkastuslautakunta 25.9.2017
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan
on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:
xx
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valtuuttaa kunnan hallintotoimiston julkaisemaan hyväksytyt
sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset,
saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi,
valtuuttaa kunnan hallintotoimiston julkaisemaan hyväksytyt
sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla sekä pyytämään
puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset 13.10.2017 mennessä.
------Tarkastuslautakunta 4.12.2017 § 22
Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset,
saattaa ne valtuustolle tiedoksi ja valtuuttaa kunnan hallintotoimiston
julkaisemaan ne kunnan kotisivulla.

Ehdotus:

Sidonnaisuusilmoitukset tuodaan kokoukseen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA
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Esityksen mukaan.
-------Tarkastuslautakunta 5.11.2018 § 28
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä
säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja
saattaa ilmoituksen valtuustolle tiedoksi.
Sidonnaisuusilmoitukset tuodaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne
valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen Raimo Haapakoskelta, onko
sivutoimi-ilmoitus tehty ja selvityksen muista työnantajista ja
työmääristä.
--------------

Kvalt 15.11.2018 § 70
Liitteenä tarkastuslautakunnan 5.11.2018 käsittelyssä ollut
sidonnaisuusraportti. Raporttia on päivitetty kokouksen jälkeen
(tilanne 7.11.2018).
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Sidonnaisuusrekisteri
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Muut asiat
Kvalt 15.11.2018 § 71
Vanhus ja vammaisneuvoston edustaja Aimo Kakkinen toi esille
määrärahan varaamisen talousarvioon eläkeläisten asuntoihin
johtavien teiden ja piha-alueiden auraamisen avustamiseen. Asiasta
käytiin keskustelua.
Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.51.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KUNNANVALTUUSTO 15.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
Kieltojen
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
perusteet
Pykälät
62-64, 71
Hallintolainkäyttölain / 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
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax
valitusaika
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistiumet
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
65-70
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
en
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

Pöytäkirjan tarkastajat:

