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Perjantaina 12.6.2020 klo 10.00-13.35
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Saapuvilla olleet jäsenet
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Auvo Kilpeläinen, varapj.
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Sirkka Pikkuvirta
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Minna Muukkonen
Vili-Matti Kraatari

Antti Katekeetta
Sari Ekorre-Nummikari
Katja Hietala
Anita Lammassaari
Tuomo Huuskonen
Merja Mustonen-Juopperi § 58-59
Else Ylianttila § 58-59
Minna Halme § 58
Katja Koivisto § 58-59

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kuntayhtymän johtaja, esittelijä
vs. talous- ja hallintopääll., pöytäkirjanpitäjä

(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

vastuualueen esimies, Opetus ja toiminta
vs. vastuualueen esimies, Asiantuntijapalvelut
vastuualueen esimies, Vaativan erityisen tuen palv.
vastuualueen esimies, Asumisen palvelut

Kokouksen laillisuus ja päätös- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että osa läsnäolijoista
valtaisuus
osallistuu kokoukseen sähköisesti (Teams-yhteys).
Käsiteltävät pykälät

58 § - 66 §
Pöytäkirjan tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Pikkuvirta ja Riitta Näkkäläjärvi.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juha Taanila

Tarkastusaika ja –paikka

Tuomo Huuskonen

Rovaniemellä 12.6.2020

Allekirjoitukset

_________________________
Sirkka Pikkuvirta

Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä

__________________________________
Riitta Näkkäläjärvi

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n verkkosivuilla 15.6.-22.7.2020(Kuntalaki 140 §).
Virka-asema ja allekirjoitus
Pöytäkirjanpitäjä

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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Kokousaika

Perjantaina 12.6.2020, klo 10.00

Kokouspaikka

Ruokasalin kabinetti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
Mahdollisuus osallistua kokoukseen Teamsin kautta

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n verkkosivuilla 15.6.-22.7.2020 (Kuntalaki 140 §)

Käsiteltävät asiat
58 §
59 §
60 §
61 §
62 §
63 §
64 §
65 §
66 §

Johtajan ajankohtaiskatsaus
Osavuosikatsaus
Tunturi-Lapin asumisyksikkö, tarvekartoitus ja hankesuunnitelma
Silmäjärven loppuselvitys
Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 -hankkeen hallinnointiin sitoutuminen
Täyttöluvat
Viranhaltijapäätökset
Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
Pöytäkirjan tarkastaminen
Juha Taanila
Juha Taanila
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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58 § Johtajan ajankohtaiskatsaus
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Ajankohtaiskatsaus
* Kiinteistöselvityksen läpikäyminen. Heini Rauhamaa ja Antti Alho NHG:ltä esittelevät tehtyä selvitystä.
* Rovaniemen keskuspesulan tilannekatsaus
* Talous- ja hallintopäällikön viran täyttämisprosessi
* Lapin Tulevaisuuden sote-keskus- ja Lapin sote-rakenneuudistushankkeiden hankejohtajien rekrytoinnit
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen ja päättää ylimääräisen hallituksen kokouksen ajankohdasta.
Hallitus
Hallitus merkitsi tiedoksi johtajan ajankohtaiskatsauksen.
Lisäksi hallitus päätti ylimääräisen hallituksen kokouksen ajankohdaksi 3.7.2020 klo 10.00.
Talous- ja hallintopäällikön haastattelut pidetään 25.6.2020 (Juha Taanila, Auvo Kilpeläinen, Raimo
Haapakoski ja Anita Lammassaari).

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

-

tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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59 § Kuntayhtymän osavuosikatsaus
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Talouden ja suoritteiden toteutuminen huhtikuun 2020 lopussa.

Kuntayhtymän talousarvion ja suoritteiden toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa säännöllisesti.
Ajalta 1.1.-30.4.2020 laadittu osavuosikatsaus sisältää talousarvion ja suoritteiden toteutumisen tarkastelun tehtävittäin sekä investointien toteuman.
Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana talousarvion toteutumisen osavuosikatsaus huhtikuun loppuun
2020 mennessä.
Asiaa selvitellään lähemmin kokouksessa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion osavuosikatsauksen ja päättää viedä sen tiedoksi valtuustolle.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

-

tiedoksi

- valtuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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60 § Tunturi-Lapin asumisyksikkö, tarvekartoitus ja hankesuunnitelma
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on toteuttanut yhdessä Tunturi-Lapin kuntien kanssa tarvekartoituksen, jonka mukaan on perusteltua käynnistää 20-paikkaisen seudullisen asumisyksikön
suunnittelu Kittilään. Hanke on sekä käyttötalouden että rahoituksen osalta toteutuskelpoinen,
mikäli siihen saadaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen investointiavustus.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 investointiosaan sisältyy seudullisen asumispalveluyksikön selvitystyö Tunturi-Lappiin. Tarveselvitys on toteutettu yhdessä Tunturi-Lapin kuntien kanssa. Tarvekartoituksen perusteella Tunturi-Lapin alueelle Kittilään
on perusteltua käynnistää 20-paikkaisen seudullisen asumisyksikön suunnittelu. Kittilässä on noin 20
toimintakyvyltään ja avuntarpeeltaan erilaista kehitysvammaista, jotka tarvitsevat uuden asunnon. Asunnontarve on pitkäkestoinen. Kolarilla, Muoniolla ja Enontekiöllä ei tällä hetkellä ole tarvetta kehitysvammaisten asumispalveluille, mutta lähivuosina kyllä. Kaikilla Tunturi-Lapin kunnilla on tarvetta järjestää tilapäishoitoa lähellä vakituista asuinpaikkaa. Tunturi-Lapin asumisyksikkö vastaisi myös tilapäishoidon tarpeeseen.
Hankkeesta on alustavasti keskusteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa, joka
tukee erityisryhmien asumisen rakentamista ja peruskorjaamista ns. tavalliseen asuinympäristöön. Hankkeeseen tavoitellaan ARA:n investointiavustusta. ARA suhtautuu hankkeeseen positiivisesti sen seudullisuuden, sijainnin (Kittilä), asuntojen kiireellisen tarpeen ja kuntayhtymäpohjaisuuden perusteella. ARA:n
investointiavustuksen saaminen edellyttää Kittilän sosiaali- ja terveystoimen sitovaa lausuntoa kehitysvammaisten henkilöiden palvelusasuntotarpeesta.
Hankkeesta on neuvoteltu myös Kittilän kunnan kaavoituksen kanssa. Kittilästä löytyy tarkoitukseen soveltuva tontti hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen kokoluokka (20 asuntoa) edellyttää tontilta hyvää sijaintia ja soveltuvuutta.
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategisena tavoitteena on vammaisten henkilöiden vaativien erityispalvelujen kehittäminen ja niiden tuottaminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti Lapin
maakunnan alueella. Asumisen palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen on perusteltua kuntayhtymän
taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisen vuoksi ja lisäksi se on valmistautumista tulevaan soterakenneuudistukseen. Laitoshoidon vähentyessä uhkana oleva toimintavolyymin vähentyminen aiheuttaa
paineita palvelujen hintoihin.
Tuki- ja osaamiskeskuksen aikaisemmat asumispalveluhankkeet on rahoitettu ARA:n investointiavustuksella ja pitkäaikaisella korkotukilainalla, joka on todettu edullisimmaksi rahoitustavaksi. Käytännössä
hankkeen rahoitus perustuu tällöin vähintään 40 %:n suoraan rahoitusavustukseen ja 40 vuoden korkotukilainaan. Sekä käyttötalouden että rahoituksen osalta hanke näyttää kattavan itse itsensä (täysi käyttöaste, nykyinen korkotaso). Toisaalta se tarkoittaa velkamäärän edelleen kasvattamista tilanteessa, jossa
vuoden 2019 tilinpäätöksen tunnusluvut ovat vieraan pääoman/velkaantumisen suhteen heikot. Riski on
kuitenkin varsin rajallinen, koska palvelujen tarve on selkeä ja rahoitus voidaan hoitaa muuta toimintaa ja
investointitarpeita mainittavasti rasittamatta. Tunturi-Lapin asumisyksikön kokoluokka (20 asuntoa) on
käyttötalouden näkökulmasta hyvä.
Tarvekartoitusta ja hankesuunnitelmaa on käsitelty rakennus- ja kiinteistötoimikunnan kokouksessa
25.5.2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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Esityslistan mukana jaetaan tarvekartoitus- ja hankesuunnitelma sekä seudullisen asumisyksikön taloudellinen tarkastelu.
Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus hyväksyy Tunturi-Lapin asumisyksikön tarvekartoituksen ja alustavan hankesuunnitelman ja
päättää esittää valtuustolle, että hankesuunnittelua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että päätös hankkeeseen ryhtymisestä tehdään valtuuston syyskokouksessa.
Johtajan muutettu päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi Tunturi-Lapin asumisyksikön tarvekartoituksen ja alustavan hankesuunnitelman ja päättää esittää valtuustolle, että hankesuunnittelua ja hankkeen selvittelyä jatketaan talousarvion
investointisuunnitelmaan perustuen siten, että päätös hankkeeseen ryhtymisestä tehdään valtuuston syyskokouksessa.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merja Korva poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn.
Kokous keskeytettiin klo. 12.55-13.30 väliseksi lounasajaksi.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

-

tiedoksi

- valtuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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61 § Silmäjärven virkistysmajan taloudellinen loppuselvitys
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Silmäjärven virkistysmajan taloudellisen loppuselvityksen hyväksyminen.
Hallitus käynnisti 23.3.2018/§ 33 vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 investointiosaan sisältyvän Silmäjärven virkistysmajan rakentamisen. Urakoitsijaksi valittiin MY–rakennus Oy.
Silmäjärven virkistysmajan vastaanottotarkastus pidettiin 24.6.2019. Urakkasopimuksen mukaan rakennuksen tuli olla valmis 31.12.2018, mutta valmistumisaikaa siirrettiin yhteisymmärryksessä kesäkuuhun
2019. Syksyllä 2019 virkistysmajaan lisättiin tuki- ja osaamiskeskuksen toimesta aurinkosähköpaneelit
valaistusta ja pistorasioita varten.
Esityslistan mukana jaetaan Silmäjärven virkistysmajan taloudellinen loppuselvitys.
Rakennus- ja kiinteistötoimikunta on käsitellyt 25.5.2020 § 5 taloudellista loppuselvitystä.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää hyväksyä Silmäjärven taloudellisen loppuselvityksen.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

-

tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

-

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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62 § Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 -hankkeen hallinnointiin sitoutuminen
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on tehnyt hankehakemuksen Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 1.8.2020-31.12.2022. Hankehakemus on lähetetty Sosiaalija terveysministeriöön 1.6.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 125 000 euroa. Valtionavustus
on 80 % eli 900 000 ja omarahoitusosuus 225 000 euroa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on osa hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä tukea
tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Haettavana olevan avustuksen tavoitteena
on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen.
Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. Hakijoina ja avustettavan
hankkeen hallinnoijana voivat olla maakuntien yhdessä valitsemat sosiaalialan osaamiskeskukset. Valtionavustushakemus tulee laatia yhdessä alueen maakuntien kanssa.
Haettavan avustuksen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosille 2021 ja 2022 avustus
myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan
valtion talousarvioon. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia
hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi yhteistoiminta-alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten, että kultakin viideltä alueelta tulisi yksi
valtionavustushakemus.
Pohjois-Suomeen on valmistelu kevään aikana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koollekutsumana Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hanketta ajanjaksolle
1.8.2020-31.12.2022. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Valmistelun koordinoinnista ja toteutuksesta on vastannut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus on lähetetty STM 1.6.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 125 000 euroa.
Valtionavustus on 80 % eli 900 000 ja omarahoitusosuus 225 000 euroa.
Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteiselle hankkeelle on määritelty kolme tavoitetta, joiden saavuttamista suunnitellulla kehittämistyöllä tavoitellaan.
Tavoitteena on, että
1. lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa
monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti
2. lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu
3. kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan.
Tavoitteiden toteutumiseksi lapset ja nuoret ovat yhdessä palveluiden toimijoiden kanssa suunnittelemassa sisältöä ja toteuttamassa kehittämistyötä. Hankkeen aikana selkeytetään palveluihin pääsyä ja varmistetaan tasalaatuiset prosessit, jotka vastaavat lasten ja nuorten tarpeisiin. Lastensuojelua uudistetaan vahvistamalla osaamista, yhtenäistämällä palveluprosesseja ja uudistamalla monialaisen työn käytäntöjä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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Monialaisen kehittämistyön tuloksena lastensuojelutyön asiakkaana olevat nuoret saavat päihde- ja
mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun monialaisesti, oikea-aikaisesti ja koordinoidusti, omissa arjen
toimintaympäristöissään. Hankkeen tuloksena lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia omissa prosesseissaan, työntekijät varmistavat asiakkaiden osallisuuden toteutumisen ja yhteisen kehittämistyön tuloksena ammattilaisten osaaminen on vahvistunut.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää, että kuntayhtymä sitoutuu “ Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa
(1.8.2020 – 31.12.2022) ” -hankkeen hallinnointiin, mikäli hankehakemus tulee hyväksytyksi.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

- kehitysjohtaja/Poske

tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

-

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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63 § Täyttöluvat
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Täyttöluvan myöntäminen kahden asumisen ohjaajan, kolmen toiminnan ohjaajan ja kolmen sairaanhoitajan toimen täyttämiseen.

Asumisen palvelujen vastuualueen esimies esittää kahden asumisen ohjaajan, kahden toiminnan ohjaajan
ja sairaanhoitajan toimen täyttämistä toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Toimet ovat vapautuneet eläköitymisen
ja irtisanoutumisten vuoksi.
Vaativan erityisen tuen vastuualueen esimies esittää täyttöluvan myöntämistä toiminnan ohjaajan ja kahden sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 1.8.2020 alkaen. Toimet ovat vapautuneet irtisanoutumisten
vuoksi.
Kaikki toimet ovat talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 mukaisia.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää antaa täyttöluvan
1. kahden asumisen ohjaaja, kahden toiminnan ohjaajan ja sairaanhoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi asumisen palveluihin sekä
2. toiminnan ohjaajan ja kahden sairaanhoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi vaativan erityisen tuen
vastuualueelle.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

- asumisen palvelujen vastuualueen esimies
- vaativan erityisen tuen vastuualueen esimies

tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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64 § Viranhaltijapäätökset
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Viranhaltijapäätökset ajalla
Luettelo 8.5.-29.5.2020 ajalta tehdyistä viranhaltijapäätöksistä jaetaan esityslistan mukana hallituksen jäsenille.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi ajalta 8.5.-29.5.2020 tehdyt viranhaltijapäätökset ja päättää, että ei ota niitä
käsiteltäväkseen.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

-

tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kokouspäivämäärä

Hallitus

12.6.2020
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65 § Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
Kuntayhtymän johtaja 12.6.2020
Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat.
Poske 27.5.2020 – lähetetty STM:n kirjaamoon
Kuntasitoumuslomakkeet - Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa sekä Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa -hanke
Enontekiön kunta
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeeseen sitoutuminen (viesti 28.5.2020)
Kemijärven kaupunginhallituksen ptk-ote 18.5.2020
Osallistuminen Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen sekä Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeeseen + sitoumuslomakkeet
Keminmaan kunnanvaltuuston ptk-ote 7.5.2020
Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja sote-rakenneuudistusta tukevaan alueellisen valmistelun hankkeiden hallinnointiin sekä sitoumuslomake Sote-rakenneuudistusta tulevaan
hankkeeseen
Kittilän kunnanhallituksen ptk-ote 19.5.2020
Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveysohjelman ja Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen
hankkeen valmisteluun + sitoumuslomakkeet
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin ky, hall ptk-ote 26.5.2020
Sitoutuminen hankkeeseen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Lapissa sekä sitoutuminen Soterakeneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen + sitoumuslomakkeet
Muonion kunnanhallituksen ptk-ote 18.5.2020
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma 2020-2022 sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –rakenneuudistushanke
Sitoumuslomakkeet molempiin hankkeisiin (27.5.2020)
Pellon kunnanhallituksen ptk-ote 25.5.2020
Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Lapissa –hankkeeseen sekä Soterakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen sitoutuminen + sitoumuslomakkeet
Posion kunnanhallituksen ptk-ote 25.5.2020
Kuntasitoumuspyyntö Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen sekä
Kuntasitoumuspyyntö Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeeseen
Sitoumuslomakkeet molempiin hankkeisiin (28.5.2020)
Ranuan kunnanhallituksen ptk-ote 18.5.2020
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeeseen sitoutuminen sekä Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen sitoutuminen sekä sitoumuslomakkeet
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Sallan kunnanhallituksen ptk-ote 28.5.2020
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeeseen (2020-2022) sitoutuminen sekä Sote-rakenneuudistusta
tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen, sekä sitoumuslomakkeet molempiin hankkeisiin
(28.5.2020).
Savukosken kunta
Sitoumuslomakkeet Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa sekä Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen
valmistelu Lapissa –hankkeisiin/kh 20.4.2020
Simon kunnanhallituksen ptk-ote 11.5.2020
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hanke
Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hanke
Sitoumuslomakkeet molempiin em hankkeisiin
Tervolan kunnnanhallituksen ptk-ote 11.5.2020
Kuntasitoumuspyyntö Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen sekä
Sote-keskus Lapissa –hankkeeseen + sitoumuslomakkeet
Tornion kaupunginhallituksen ptk-ote 18.5.2020
Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja sote-rakenneuudistusta tukevaan alueellisen valmistelun hankkeiden hallinnointiin.
Lapin sairaanhoitopiirin ky
Kuntasitoumuspyyntö Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa –hankkeeseen sekä
Sote-keskus Lapissa –hankkeeseen + sitoumuslomakkeet
Kansaneläkelaitos 15.5.2020/Kela 56/331/2017
Ilmoitus Kelan tulkkauspalvelua koskevan väliaikaisen sopimuksen option käytöstä vuonna 2021, Pohjoinen hankinta-alue.
Valvira – Päätös Dnro V/37827/2018
Kantelu 2.8.2018
Valvira – Kirje 2.6.2020
Sosiaaliasiamiestoiminta ja muistutuskäytäntö
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää merkitä tiedoksi saapuneet pöytäkirjaotteet sekä ilmoitukset.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

-

tiedoksi

-
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66 § Pöytäkirjan tarkastaminen
Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.2.2015 § 11 päättänyt ottaa käytännöksi pöytäkirjan tarkastuksen
osalta pöytäkirjan välittömän tarkastuksen kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään yksimielisesti esityksen tai muutetun esityksen mukaisina. Muilta osin pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sen valmistuttua.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Hallitus
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 58-61, 63-66
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 62
Hallintolainkäyttölain 5 § 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla (kuten työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta ja soveltaminen sekä työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttäminen).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 62
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite sekä sähköpostiosoite ja faksinumero:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus
Myllärintie 35
96400 ROVANIEMI
kirjaamo:
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.
Faksinumero: 016 365 740
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
ja muoto

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimuksen
maksu

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
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Valitusosoitus
Valitusoikeus

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.
Valitusviranomainen ja osoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Virka-aika: ma – pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusaika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet

Valituskirjelmä

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustajan tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja.
Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen
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määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
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