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Valtuusto
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Perjantaina 26.6.2020 klo 13.05-14.55

Kokouspaikka

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, juhlasali
Myllärintie 35, Rovaniemi

Saapuvilla olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Liitteenä nro 1/2 §:ään merkityt valtuuston jäsenet;
36 varsinaista ja 3 varajäsentä.
Puheenjohtajana toimi Antti Katekeetta.

Muut saapuvilla olleet
(ja läsnäolon peruste)

Kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Juha Taanila, hallituksen
varapuheenjohtaja Auvo Kilpeläinen, hallituksen jäsen Riitta Näkkäläjärvi.
Johtavista viranhaltijoista paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari, vastuualueiden esimiehet Merja Mustonen-Juopperi ja Katja Koivisto sekä
pöytäkirjanpitäjä vs. talous- ja hallintopäällikkö Tuomo Huuskonen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§:t 1 – 12

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

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Toivanen ja Pirkko Rauhala.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Katekeetta

Tuomo Huuskonen

Tarkastusaika

__________________________ ___/___ _____
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä

Allekirjoitukset
_________________________________

__________________________________

Marita Toivanen

Pirkko Rauhala

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän verkkosivuilla 13.7.-19.8.2020 (Kuntalaki
140 §)

Virka-asema ja allekirjoitus

Pöytäkirjanpitäjä
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Kokousaika

Perjantaina 26.6.2018 klo 13.05

Kokouspaikka

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, juhlasali, Myllärintie 35, Rovaniemi

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän verkkosivuilla
13.7.-19.8.2020 (Kuntalaki 140 §)

Käsiteltävät asiat
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
11 §
12 §

Kokouksen avaus
Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
Luottamustoimesta pidättäminen
Osavuosikatsaus
Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus
Vuoden 2019 arviointikertomus
Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelujen optiosopimuskauden 2021-2022 käyttöönotto
Tunturi-Lapin asumisyksikkö, tarvekartoitus ja hankesuunnitelma
Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita
Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus

Antti Katekeetta
Antti Katekeetta

valtuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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1 § Kokouksen avaus
Kuntalaissa 102 §:ssä ja hallintosäännön luvussa 11 säännellään valtuuston kokousmenettelystä.
Kokouksen avaa valtuuston puheenjohtaja Antti Katekeetta, hänen estyneenä ollessaan I varapuheenjohtaja
Sari Ekorre-Nummikari tai II varapuheenjohtaja Katja Hietala.
Valtuuston päätös
Valtuuston puheenjohtaja Antti Katekeetta avasi kokouksen klo 13.05 sen jälkeen, kun Paula Pispalle ja
Raimo Haapakoskelle oli luovutettu Tasavallan Presidentin 6.12.2019 myöntämät kunniamerkit.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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2 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta
kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle (Hallintosääntö 86 §).
Esityslistan liitteenä nro 1/2 § on luettelo valtuuston jäsenistä, heidän varajäsenistään ja äänimääristään.
Perussopimuksen 6 §:n 2 mom:n mukaan:
Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain 18 §:n mukaisen
valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi
ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat.
Valtuuston päätös
Nimenhuudon perusteella todettiin olevan kokouksessa läsnä pöytäkirjan liitteessä nro 1/2 §:n merkityt
36 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Todettiin, että kokouksessa on läsnä yhtensä 39 valtuutettua 21 kunnasta
ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on liitteeseen merkityn mukainen 192 ääntä.
Kokouksessa olivat läsnä kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Antti Katekeetta. Hallituksesta paikalla olivat puheenjohtaja Juha Taanila ja hallituksen varapuheenjohtaja Auvo Kilpeläinen, hallituksen jäsen Riitta
Näkkäläjärvi.
Johtavista viranhaltijoista olivat paikalla kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari, vastuualueiden esimiehet
Merja Mustonen-Juopperi, Katja Koivisto ja pöytäkirjanpitäjä vs. talous- ja hallintopäällikkö Tuomo Huuskonen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kuntayhtymän hallintosäännön 79 §:n mukaan valtuuston kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ma 15.6.2020 valtuutetuille ja varavaltuutetuille ja julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla www.kolpene.fi.
Perussopimuksen 7 §:n 2 mom:n mukaan kuntayhtymän valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
(1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä edellä on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon
perussopimuksen 8 § 2 mom:n mukaan kaikki valtuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin yhteismäärät
lasketaan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan.
Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, jos läsnä on vähintään 26 valtuutettua ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on vähintään 96. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on
192.
Valtuuston päätös
Valtuuston kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
Hallintosäännön 100 § mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan
kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Valitaan valtuuston jäsenistä
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa siltä varalta, jos äänestyksiä suoritetaan.
Valtuuston päätös
Puheenjohtaja totesi keskustelun päätettyä, että pöytäkirjan tarkastajiksi on valittu Marita Toivanen ja Pirkko
Rauhala sekä ääntenlaskijoiksi Anitta Ylitörmänen ja Sari Koivuniemi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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5 § Luottamustoimesta pidättäminen
__________
Hall 15.5.2020 § 52
Kuntayhtymän johtaja 15.5.2020
Valtiovarainministeriö on 19.6.2018 pidättänyt Kittilän kunnan syytteessä olevat luottamushenkilöt
luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi. Pidättämispäätöksen jälkeen asiaa on käsitelty PohjoisSuomen hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Valtiovarainministeriön päätöksen voimassaolo määrättiin lakkaamaan 21.4.2020 alkaen.

Valtiovarainministeriö pidätti kuntalain 109 a §:n 4 momentin perusteella 20 luottamustoimihenkilöä Kittilän
kunnan luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet päätöksessä mainituissa rikosasioissa on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
Luottamustoimesta pidättämistä on käsitelty hallinto-oikeudessa, joka kumosi ministeriön päätöksen 10 luottamushenkilön osalta. Valtiovarainministeriö, Kittilän kunta sekä yksi luottamushenkilö valittivat hallintooikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 21.4.2020. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valtiovarainministeriön päätös ollut sen tekohetkellä ollut lainvastainen. Hallinto-oikeuden ei olisi
näin ollen tullut osittain kumota ministeriön päätöstä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus totesi, että hallinnollisen turvaamistoimenpiteen yhteydessä ei voitu ottaa kantaa syyllisyyskysymykseen eikä ennakoida rikosoikeudenkäynnin lopputulosta ylemmissä oikeusasteissa.
Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että muuttuneissa olosuhteissa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei voida pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Valtiovarainministeriön päätöksen voimassaolo määrättiin lakkaamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
antopäivästä lukien.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös merkitsee sitä, että Merja Korvan pidättäminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja Jukka Salmen pidättäminen Kolpeneen
palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta on lakannut 21.4.2020.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuusto (9.11.2018 § 21) pidättänyt Merja Korvan Kolpeneen
hallituksen jäsenyydestä. Valtuuston päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen luottamustoimesta pidättäminen lakkaa ilman eri päätöstä tilanteessa, jossa valtionvarainministeriön päätös kumotaan.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää
1. merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen luottamustoimista pidättämisestä ja
2.

esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen sekä valtuuston päätöksen 9.11.2018 § 21 luottamustoimista pidättämisen lakkaamisen.

Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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5§

Hallituksen esitys
Valtuusto merkitsee tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen sekä valtuuston päätöksen
9.11.2018 § 21 luottamustoimista pidättämisen lakkaamisen.
Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja
Tuomo Huuskonen, vs. talous- ja hallintopäällikkö
Juha Taanila, hallituksen pj.

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Ei valitusoikeutta
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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6 § Kuntayhtymän osavuosikatsaus
__________
Hall 12.6.2020 § 59
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.
_________
Valt

6§
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana talousarvion osavuosikatsaus 1/2020.

Hallituksen esitys
Valtuusto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2020.
Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano

Ei valitusoikeutta

ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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7 § Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus
__________
Hall 27.3.2020 § 32
Kuntayhtymän johtaja 27.3.2020
Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019 muodostui 180 463,14 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden alijäämä esitetään katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämästä. Kuntayhtymän oman toiminnan tuottojen toteuma oli 98,1 % ja kulujen 99,3 % talousarvioon verrattuna. Syntynyt alijäämä aiheutui arvioitua suuremmasta lomapalkkavelan määrästä. Palvelujen hintoihin ei tehty korotuksia vuonna 2019.
Hallitus esittää tilinpäätöksen valtuuston kokouksen hyväksyttäväksi.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä.
Tilivelvollisten viranhaltijoiden yhdessä toimistopalvelujen ja Sarastia Oy:n kanssa valmistelema esitys vuoden 2019 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi jaetaan hallitukselle esityslistan mukana.
Tilinpäätös 2019 -kirjan toimintakertomusosio sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Siihen sisältyy lisäksi tilikauden tuloksen muodostumista ja toiminnan rahoitusta ja rahoitusasemaa ja sen
muutoksia kuvaavat laskelmat, arvio merkittävimmistä riskeistä, selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan
järjestämisestä ja henkilöstökertomus. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoja henkilöstön
määrästä, rakenteesta ja näiden muutoksista. Tunnusluvut kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta ja kustannuksista.
Henkilöstöstä
Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa kaikki vakinaiset, väliaikaiset ja tilapäiset työntekijät
mukaan lukien 353 työntekijää. Parhaiten vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuvaa
henkilötyövuosi. Vuonna 2019 henkilötyövuosia oli 315,7. Vastaava luku vuonna 2018 oli 318,7. Varsinaisen toiminnassa oli vuoden lopussa täytettynä 304,4 tointa tai virkaa. Koko henkilöstöstä vakinaisessa virkatai työsuhteessa oli 252 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 42 v 4 kk, koko henkilöstöstä yli 50-vuotiaita
työntekijöitä oli 37,5 %. Kuntien eläkevakuutuksen arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa 63 työntekijää (v. 2020-2025). Terveysperustaisia poissaolopäiviä kertyi 18,7 päivää/työntekijä. Koulutuspäiviä kertyi 3päivää/koko henkilöstö ja 4,1 päivää/vakinainen henkilöstö.
Tulo- ja menokehitys
Tilikausi oli 180 463,14 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän oman toiminnan tuottojen toteuma oli
17 865 241 euroa. Toimintatuotot toteutuivat 98,1 %:sesti suhteessa talousarvioon. Toimintakulujen toteuma
oli 17 556 487 euroa ja toteutuma talousarvioon verrattuna 99,3 %. Palvelujen hintoja ei korotettu vuonna
2019 vaan ne ovat vuoden 2014 tasolla. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuotot ja kulut olivat
737 095 euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta 55,4 %.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Investoinnit
Investointien toteuma oli 2 896 355 euroa, ja toteutumisaste 77 %. Investointien pääkohteena olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennuksen ja Koivuojankadun asuntojen rakennustyöt. Investointien alittuminen
johtui pääosin pitkäaikaisen kuntoutuksen rakennusurakan viivästymisestä.
Rahoitus
Kuntayhtymällä oli tilivuoden päättyessä pitkäaikaista lainaa yhteensä 6 242 217 euroa. Lainojen lyhennyksiä
on hoidettu suunnitelman mukaisesti. Omavaraisuusaste 37,57 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 53,29 %.
Kassan riittävyys vuoden lopussa 26 päivää (2018 31 pv).
Tilikauden tuloksen käsittely
Tilikauden tulos -180 463,14 euroa esitetään katettavaksi aikaisempien vuosien ylijäämistä. Kuntayhtymän
alijäämä/ylijäämätili on edellisiltä tilikausilta 1 357 472,66 euroa ylijäämäinen.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää
1. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkistettavaksi,
2. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä -180 463,14 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille ja
3. antaa toimistopalveluille valtuudet tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa
kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
_________
Valt

7§
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Kuntayhtymän johtaja esittelee asian valtuustolle.

Hallituksen esitys
Valtuusto päättää siirtää tilikauden alijäämän -180 463,14 euroa taseen yli-/alijäämätilille.
Valtuuston päätös
Valtuuston puheenjohtaja Antti Katekeetta kiitti henkilöstöä, hallitusta ja luottamushenkilöitä kuntayhtymän
asiakkaiden hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. Kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari esitteli vuoden
2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuuston puheenjohtajan puheenvuoron ja esittelyjen jälkeen
luottamushenkilöt käyttivät puheenvuoronsa.
Puheenvuoroissa tuotiin esille mm. seuraavia seikkoja:
- Toiminta pitkälti naisvaltaista
- Lomat tulisi pitää ajallaan, jolloin lomapalkkavaraus ei kasva
- Henkilökunnan sairaspoissaoloihin, työhyvinvointiin ja koulutukseen on hyvä kiinnittää huomiota
- Kuntayhtymän talous on hyvin hoidettu, vaikka vuoden 2019 tilinpäätös on alijäämäinen
- Luottamushenkilöt kiittivät henkilöstöä hyvästä työstä ja hallitusta selkeistä esityksistä.
Puheenvuorojen jälkeen vuoden 2019 tilinpäätös hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valtuusto

26.6.2020

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja
Tuomo Huuskonen, vs. talous- ja hallintopäällikkö
Juha Taanila, hallituksen pj.

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Kunnallisvalitus
- Sarastia Oy
- sidosryhmät
- www.kolpene.fi/päätöksenteko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

13
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
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26.6.2020

8 § Vuoden 2019 arviointikertomus
__________
Tark.ltk 8.5.2020 § 15 Arviointikertomus 2019
---

Tark.ltk 13.12.2019 58 § Arviointikertomus 2019

Esittelijä (pj):
Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointikertomuksen laadinnasta sekä laatimisen vastuualueista.
Vuoden 2019 arvioinnin painopistealueena on kiinteistöt ja rakentaminen.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti. Arviointikertomus laaditaan normaalisti keväällä valmiiksi. Sihteeri valmistelee arviointikertomusluonnoksen yhdessä jäsenten kanssa.
---Tark. ltk 20.3.2020 5 § Arviointikertomus 2019
Esittelijä (pj):
Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointikertomuksen laadinnasta sekä laatimisen vastuualueista.
Vuoden 2019 arvioinnin painopistealueena on kiinteistöt ja rakentaminen.

Tarkastuslautakunnan päätös:
Arviointikertomus laaditaan loppuun 8.5.2020 ja jäsenet lähettävät sihteerille 4.5.2020 mennessä omat arvioinnit.
---Tark. ltk 8.5.2020 15 § Arviointikertomus 2019
Esittelijä (pj):
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa (kuntayhtymässä).
Lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on kuntayhtymän toiminnan poliittinen arvioija ja arvioi poliittisen ohjauksen toteutumista ja tuloksellisuutta, kun taas tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa arvionsa toiminnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta.
Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka yhtymähallitus ja muut yhtymän viranomaiset
ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Erityisesti arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet.
Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen 2019 valmiiksi sekä allekirjoittaa sen.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valtuusto
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_________
Valt

8§
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esittelee asian.

Valtuuston päätös
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esitteli arviointikertomuksen vuodelta 2019.
Valtuusto merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja
Tuomo Huuskonen, vs. talous- ja hallintopäällikkö
Rainer Kettunen, tarkastuslautakunnan pj.

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Ei valitusoikeutta
- Tarkastuslautakunta
- www.kolpene.fi/päätöksenteko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

15
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto

26.6.2020

9 § Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
__________
Tark.ltk 8.5.2020 § 14 Tilintarkastuskertomus 2019

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 esitetään kokouksessa.
Tarkastuslautakunnan on käsiteltävä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja annettava siitä lausuntonsa sekä
otettava kantaa siihen, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja tilivelvollisille myönnettävissä vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus, on tarkastuslautakunnan hankittava siitä asianomaisen selitys ja sekä hallituksen lausunto ja esitettävä valtuustolle omakäsityksensä mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä.
Esittelijä (pj):
Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole Kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta
taikka muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä
hallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.
1.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

2.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
a. vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
b. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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__________
Valt

9§
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuskertomus vuodelta 2019.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esittelee asian.
Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole Kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta
taikka muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä
hallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.
1.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

2.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
a. vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
b. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Valtuuston päätös
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymisestä
ja vastuuvapauden myöntämisestä.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja
Tuomo Huuskonen, vs. talous- ja hallintopäällikkö
Juha Väärälä, JHT, KHT

Täytäntöönpano
ote

Kunnallisvalitus
- Tarkastuslautakunta

tiedoksi

- www.kolpene.fi/päätöksenteko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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10 § Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelujen optiosopimuskauden 2021-2022 käyttöönotto
__________
Tark.ltk 28.5.2020 § 22
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelu on kilpailutettu yhdessä
Lapin sairaanhoitopiirin kanssa loka-marraskuussa 2018. Kilpailutus koski hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sopimuskautta 1.1.2019-31.12.2020 sekä optiokausia 1.1.2021-31.12.2022 ja 1.1.202331.12.2024. Kilpailutuksen voitti KPMG Oy Ab, joka valittiin tarkastuspalveluiden tuottajaksi valtuuston
päätöksellä 9.11.2018 § 26.
Hankinnan palvelusopimuksen kausi päättyy 31.12.2020, ellei valtuusto päätä käyttää sopimuksen optiokautta 1.1.2021-31.12.2022. Optiosopimuskauden käyttöönottamisesta on ilmoitettava KPMG:lle vähintään kolme kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Siten ilmoitus on annettava viimeistään 30.9.2020.
Optiosopimuskauden käyttämisestä ei tehdä palveluntuottajan kanssa erillistä sopimusta. Päätös koskee
aiemman sopimuksen Tilintarkastuspalvelut 2019-2020 + optiot 2021-2024, jossa optiosopimuskausi on
määritelty, jatkamista. Vastuunalaisena JHT-tilintarkastajana toimii JHT, KHT Juha Väärälä.
Tarkastuslautakunta näkee option käytön järkevänä ja perusteltuna.
Esittelijä(pj)
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää jatkaa sopimusta
Tilintarkastuspalvelut 2019-2020 + optiot 2021-2024 KPMG Oy Ab:n kanssa ja ottaa käyttöön optiosopimuskauden 1.1.2021-31.12.2022.
Tarkastuslautakunnan päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Vastuunalainen tilintarkastaja Juha Väärälä ei osallistunut kokoukseen (Hallintolaki 28 § 1 mom 4).
__________
Valt

10 §
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esittelee asian.
Valtuusto päättää jatkaa sopimusta Tilintarkastuspalvelut 2019-2020 + optiot 2021-2024 KPMG Oy Ab:n
kanssa ja ottaa käyttöön optiosopimuskauden 1.1.2021-31.12.2022.

Valtuuston päätös
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esitteli asian.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valtuusto

26.6.2020

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Kunnallisvalitus
- KPMG Oy Ab/Juha Väärälä
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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11 § Tunturi-Lapin asumisyksikkö, tarvekartoitus ja hankesuunnitelma
__________
Hall 12.6.2020 § 60
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 sote-rakenneuudistukseen.
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
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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.
_________
Valt

11 §
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana Tunturi-Lapin asumisyksikön tarvekartoitus- ja hankesuunnitelma.

Hallituksen esitys
Valtuusto päättää, että hankesuunnittelua ja hankkeen selvittelyä jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että päätös hankkeeseen ryhtymisestä tehdään valtuuston syyskokouksessa.
Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Kunnallisvalitus
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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12 § Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita
Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat
Hall 28.2.2020 § 25 Inarin kunnan ilmoitus Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n yhtymävaltuuston jäsenvaihdoksesta
Inarin kunta on lähettänyt Kolpeneen palvelukeskukselle valtuuston pöytäkirjaotteen 12.12.2019 § 51, jonka
mukaan Inarin kunnan edustaja Inka Kangasniemi on jättänyt 18.11.2019 päivätyn eropyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi on Inarin kunnanvaltuusto
on valinnut Anu Avaskarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021.
Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
- rakennushankkeiden tilannekatsaus
- muut ajankohtaiset asiat mm. Lapin tulevaisuuden sotekeskus- ja Lapin sote-rakenneuudistushankkeiden
tilanne
Valtuuston päätös
Kuntayhtymän johtaja esitteli valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat, jotka valtuusto merkitsi tiedoksi.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

Ei valitusoikeutta
-

tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Muutoksenhakuohjeet
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai työnjohtoja valvontaoikeuden käyttämistä.
Valitusosoitus
Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen sekä kuntien
yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (KuntaL 92 §).
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Telefax: 029 5642 841
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4 (3. krs), Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: kello 8.00–16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) 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 (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Julkisen tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuntayhtymän www-sivuille
https://kolpene.fi/yritys/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/.Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi
asettamispäivää ei lueta määräaikaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, kotikunta ja postiosoite
- jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
tämän jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse, faksina tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455).
Erityislainsäädännössä mainituista asioista (mm. hankinta-asiat, maankäyttö- ja rakennusasiat) muutoksenhakuohjeet annetaan
erikseen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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