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varapuheenjohtaja Auvo Kilpeläinen ja hallituksen jäsen Riitta Näkkäläjärvi.
Johtavista viranhaltijoista paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari, vastuualueiden esimiehet Eija Halonen, Katja Koivisto ja Merja MustonenJuopperi sekä pöytäkirjanpitäjänä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§:t 13 - 22

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

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Merja Korva ja Mauri Mäntynenä.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Katekeetta

Helena Bomström

Tarkastusaika

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

Allekirjoitukset
_________________________________

Merja Korva

Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä

__________________________________

Mauri Mäntynenä

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n verkkosivuilla 30.11.2020-7.1.2021 (Kuntalaki 140 §)

Virka-asema ja allekirjoitus
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Kokousaika

Perjantaina 13.11.2020 klo 13

Kokouspaikka

Liikuntasali, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n verkkosivuilla 30.11.2020-7.1.2021 (Kuntalaki 140 §)

Käsiteltävät asiat
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §
18 §
19 §
20 §
21 §
22 §

Kokouksen avaus
Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
Talousarvion osavuosikatsaus
Talousarvion 2020 muuttaminen
Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
Luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2021
Sidonnaisuusilmoitukset
Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus

Antti Katekeetta

Antti Katekeetta
valtuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus
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13 § 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 13.00.
Valtuuston puheenjohtaja Antti Katekeetta toivotti valtuutetut ja henkilökunnan jäsenet tervetulleiksi ja totesi,
että Kolpeneen erinomainen henkilökunta tekee arvokasta työtä asiakkaiden hyväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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14 § 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 1/14 § 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 1/14 §:n merkityt 33 valtuutettua ja
3 varavaltuutettua. Todettiin, että kokouksessa on läsnä yhteensä 36 valtuutettua 19 kunnasta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on liitteeseen merkityn mukainen 181 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
Eija Halonen, Katja Koivisto, Merja Mustonen-Juopperi ja pöytäkirjanpitäjä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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15 § 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 ti 3.11.2020 valtuutetuille ja varavaltuutetuille ja julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla www.kolpene.fi 28.10.2020.
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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16 § 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
Pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Korva ja Mauri Mäntynenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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17 § Talousarvion osavuosikatsaus
__________
Hall 23.10.2020 § 96 Kuntayhtymän osavuosikatsaus 9/2020
Talous- ja hallintopäällikkö 23.10.2020
Talousarvion toteutumiskatsaus 1-9/2019.
Kuntayhtymän talousarvion ja suoritteiden toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa säännöllisesti.
Ajalta 1.1.-30.9.2020 laadittu osavuosikatsaus sisältää talousarvion, suoritteiden ja investointien toteutumisen
tarkastelun.
Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana talousarvion toteutumisen osavuosikatsaus syyskuun 2020 lopun
tilanteesta.
Katsausta ja arviointia täydennetään kokouksessa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2020 tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Hallitus
Esitys hyväksyttiin.
__________
Valt

§ 17
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana talousarvion osavuosikatsaus 9/2020.

Hallituksen esitys
Valtuusto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2020.
Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano

Valituskielto (täytäntöönpano)

ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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18 § Talousarvion 2020 muuttaminen
__________
Hall 98 § Talousarvion 2020 muuttaminen
Talous- ja hallintopäällikkö 23.10.2020
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön käyttötalousarvion muuttaminen.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön (Poske) käyttötalouden tulot ja menot
ylittyvät. Vuoden 2020 talousarviossa huomioitiin vain sellaiset hankkeet, joihin oli rahoituspäätökset olemassa. Posken talousarviossa arvioitiin sekä toimintatuottojen että toimintamenojen olevan yhteensä 672.500
euroa.
Toimintavuoden aikana ovat rahoituspäätöksen saaneet Monisote, Digituki, Kansa-koulu III, Rakenteellinen
sosiaalityö Lapissa ja Digitaalinen sosiaalityö. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettujen toimintatuottojen ja
toimintamenojen yhteissumma on n. 1.050.170 euroa, jolloin hankkeet ylittyvät laaditusta talousarviosta vuodelle 2020 yhteensä n. 377.673 euroa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää hyväksyä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön (Posken)
talousarvion muutoksen 377.673 euroa vuodelle 2020 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Hallitus

Esitys hyväksyttiin.

__________
Valt

§ 18

Hallituksen esitys
Valtuusto päättää hyväksyä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön (Posken)
talousarvion muutoksen 377.673 euroa vuodelle 2020.
Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano

Kunnallisvalitus

ote
tiedoksi

- Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/kehitysjohtaja
- Sarastia Oy

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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19 § Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
__________
Hall 23.10.2020 § 97 Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
Kuntayhtymän johtaja 23.10.2020
Talousarvion 2021 käyttötalouden tulot ja suoritearviot perustuvat kuntayhtymän arvioon palvelujen
kysynnästä sekä kuntien antamiin lausuntoihin. Toimintatuotoiksi arvioidaan 20,9 miljoonaa euroa ja
toimintamenoiksi 20,1 miljoonaa euroa. Investointeihin on varattu 1,1 miljoonaa euroa.

Talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023 on valmisteltu jäsenkunnilta saatujen lausuntojen, edellisen vuoden toteuman, loppuvuoden näkymien ja hallituksen talousarvioseminaarissa 12.6.2020 antamien linjauksien pohjalta. Johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokouksissaan.
Valtuuston käsiteltäväksi menevän vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen tärkeimmät linjaukset ja sisällöt ovat seuraavat:
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategiset linjaukset
1. Asiakkaan palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja taloudellisesti.
2. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen palveluja ja tiloja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita
nyt ja tulevaisuudessa ja
3. Kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.
Kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen ja perusopetuksen suoritearviot
Kehitysvammahuollon suoritteiden kokonaismääräksi arvioidaan 67 203, jossa on kasvua kuluvan vuoden
suoritearviosta 9,10 %. Kehitysvammahuoltoon kuuluvat asumisen palvelut, asiantuntijapalvelut, vaativan erityisen tuen palvelut (laitoshoito) sekä päiväaikainen toiminta. Kehitysvammahuollon sisällä päiväaikaisen
toiminnan käyttöpäivien arvioidaan lisääntyvän 11,3 % ja asumisen palvelujen 22,6 % suhteessa kuluvan
vuoden talousarvioon. Asiantuntijapalvelujen (- 21,4 %) ja vaativan erityisen tuen (-8,6 %) suoritteet/käyttöpäivät vähenevät kuluvan vuoden tasosta. Asiantuntijapalveluissa tapahtuu koko ajan sisäistä rakennemuutosta entistä lyhytkestoisemman palvelun suuntaan. Vammaispalvelujen (-15,8 %) suoritteiden väheneminen aiheutuu erilaisesta kirjaamistavasta. Suoritteisiin ei ole kirjattu matka-aikaa. Peruskoulutoiminnan (14,3 %) suoritteiden arvioidaan lisääntyvän suhteessa vuoden 2020 talousarvioon.
Kuntayhtymän koko toiminnan (PoskeLappi poisluettuna) palvelusuoritteiden toteutumisarvio on vuoden 2021
talousarviossa 76 820 suoritetta, missä on lisäystä 7,8 % vuoden 2020 talousarvioon nähden. Talousarvion laskentaperustana olevan arvion ohella on varauduttava poikkeamiin molempiin suuntiin.
Käyttötalouden tulot ja menot
Kuntayhtymän toiminnan tulojen määräksi arvioidaan vuonna 2021 20, 9 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä
vuoden 2020 talousarviosta 13,1 %. Kuntayhtymän toimintamenoiksi arvioidaan vuonna 2021 20,1 miljoonaa
euroa, lisäystä 13,4 %.
Henkilöstön palkkamenot sosiaalikuluineen muodostavat noin 80 % kuntayhtymän toimintamenoista. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan noin 3 %. Henkilöstön koulutukseen on varattu 64 000 ja henkilöstön työkykyä tukevaan Tyhy-toimintaan noin 40 000 euroa. Ostopalveluina hankitaan yhä enenevä osa kuntayhtymän
tukipalveluista. Talous- ja henkilöstöpalvelujen hinnan korotusvaraus on 0,8 %. ICT-palvelujen kulujen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Sähkön, veden ja lämmityksen kulujen arvioidaan nousevan.
Talousarvion vuoden 2021 palvelujen tuottamisen aiheuttamia toimintakuluja sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien käyttöpäivähintojen yleistä korottamista. KustanPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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nusvastaavuutta on lisätty tekemällä hinnantarkistuksia yksittäisiin palvelutuotteisiin. Laitoshoidon hinnoittelusta on poistettu alin hintaryhmä, asumisen palveluihin on luotu kolme uutta hintaryhmää, asiantuntijatyöntekijöiden tunti/käyntiperusteista hintaa on osin nostettu. Perusopetuksessa on oppilaiden kotikuntakorvausta
tarkistettu.
Henkilöstösuunnitelma
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strateginen valinta on, että kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa
työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan koulutuksilla, organisaation yhteisillä toimintamalleilla, tarjoamalla pysyviä virka- ja työsuhteita sekä Tyhy-toiminnalla. Rekrytoinnin
avulla turvataan kehitysvammaisuuteen liittyvän erityisosaaminen ja asiantuntijuus koko maakunnan alueelle.
Muutosjohtamisen ja -työskentelyn rooli korostuu talousarviovuonna. Henkilöstön tehtävänkuvia muutetaan
vastaamaan toiminnan tarpeita ja henkilöstön joustavaa siirtymistä vastuualueiden ja työyksiköiden välillä
tuetaan.
Vuonna 2021 tuki- ja osaamiskeskuksen varsinaisen toiminnan henkilöstön vakanssien määrä on 346.
Investointisuunnitelma
Investointisuunnitelma perustuu strategisiin lähtökohtiin, toiminnallisiin suunnitelmiin ja kiinteistöstrategiaan.
Lähtökohtana investoinneissa on pidemmällä tähtäimellä tarpeellisten tilojen rakentaminen ja peruskorjaus
sekä tarpeettomien tilojen purkaminen. Kuntayhtymän vanha rakennuskanta, joka pääosin rakennettu vuosina
1968-1970, ei vastaa nykyajan tarpeita. Investointien määrärahat vahvistetaan hankkeittain.
Vuoden 2021 investointisuunnitelman pääkohteet ovat:
- Tunturi-Lapin 20-paikkaisen asumispalveluyksikön suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen Kittilään.
Alustava kustannusarvio on 3,7 miljoonaa euroa. Hankkeelle haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen investointiavustusta ja pitkäaikaista korkotukilainaa. Kittilän kunta on myöntänyt hankkeelle tontit.
Päätös hankkeeseen ryhtymisestä tehdään talousarvion 2021 hyväksymisen yhteydessä.
- Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen digiloikan jatkaminen. Asiakastietojärjestelmän päivitys jatkuu Sosiatrin käyttöönotolla sekä sähköisen arkistoinnin, asianhallintaohjelmiston, Cloudia-sopimusten-hallinnan ja Titanian Web-version asteittaisilla käyttöönotoilla.
- Metsärinne 1 B-C peruskorjaus. Peruskorjaus mahdollistaa Mäntyrinne 1 rakennuksen käytöstä luopumisen.
Kokonaiskustannusarvio 250 000 euroa.
Rakennus- ja kiinteistötoimikunta on käsitellyt investointisuunnitelmaa 22.9.2020.
Investointien kokonaissumma on vuonna 2021 on 1,1 miljoonaa euroa.
Kuntayhtymän kehittämistoiminta ja hankkeiden hallinnointi
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hallinnoi Lapin kuntien yhteiseen päätökseen perustuen soteuudistus –hankkeita Lapissa. Hankevalmistelun koordinoinnista ja toteutuksesta on vastannut Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus. Lapin sote-rakenneuudistus –hanke (2020-2021) sekä Tulevaisuuden sotekeskus
Lapissa -hanke (2020-2022) toteutetaan tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä sekä yhteistyössä Lapin kuntien ja
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö
Kuntayhtymä vastaa sopimukselliselta pohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön (Poske) toiminnasta ja hallinnosta. Vuonna 2021 toiminnan painopiste on rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä yhdessä Lapin kuntien kanssa (sosiaalinen raportointi) sekä tukena ja asiantuntijana toiminen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Posken toimintatulojen määräksi arvioidaan 691 642 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman ja esittää sen
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Hallitus

Esitys hyväksyttiin.

__________
Valt

§ 19
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2023.

Hallituksen esitys
Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman.
Valtuuston päätös
Kuntayhtymän johtaja esitteli vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.
Valtuustoryhmien puheenvuoroja käyttäneet Vesa Haapala, Pertti Keränen, Minna Muukkonen ja Pirjo Järvistö sekä muita puheenvuoroja käyttäneet Olli Saariniemi, Sari Ekorre-Nummikari ja Marita Toivanen esittivät Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille
2022-2023 hyväksymistä.
Valtuustoryhmien puheenvuoroissa ja käydyssä keskustelussa tuotiin esille mm. seuraavia asioita:
• kiitettiin hyvästä talousarviovalmistelusta ja selkeistä asiakirjoista
• kuntien haasteisiin on vastattu talousarviossa hyvin
• tietosuoja ja -turvallisuus on huomioitu
• kiitettiin kiinteistöstrategian tiedottamisesta asiakirjamuodossa valtuustolle
• todettiin hyvä henkilöstön huomioiminen talousarviossa
• hyvä yhteistyö hallituksen ja viranhaltijoiden välillä.
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023 yksimielisesti.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote

Kunnallisvalitus
-

tiedoksi

- Sidosryhmät
- www.kolpene.fi/päätöksenteko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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20 § Luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2021
__________
Hall 23.10.2020 § 99 § Luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2021
Kuntayhtymän johtaja 23.10.2020
Valtuusto päättää luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden ja korvausten määrän vuosittain
syyskokouksessa. Vuoden 2021 palkkiot esitetään pysytettäväksi vuoden 2020 tasolla.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää mm. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.
Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan maksaa palkkiota
määräajalta sekä muita erillispalkkioita.
Kuntayhtymä voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta palkkiosta luottamushenkilömaksun, jonka kuntayhtymä tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kuntayhtymän tilinpäätöksessä.
Kuntayhtymän luottamushenkilöille maksettavista palkkioista päätetään palkkiosäännön mukaan vuosittain
valtuuston syyskokouksessa. Vuosipalkkiota (palkkiosääntö 4 §) maksetaan valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajille. Toimielinten puheenjohtajille maksetaan jäsenten palkkio 50 %:lla korotettuna (2 §).
Vuosipalkkiot, kokouspalkkiot ja ansiomenetysten korvaukset ovat vuoden 2020 mukaiset.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2021
seuraavasti:

Hallitus
_________
Valt

Vuosipalkkiot
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1300 €
1700 €
900 €

Kokouspalkkiot
Valtuusto
Hallitus
Muut toimielimet
Viranhaltijat

100 €
100 €
100 €
50 €

Ansionmenetyskorvaukset/h
Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom)
Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 4 mom)

30 €
30 €

Esitys hyväksyttiin.
20 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Hallituksen esitys
Valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2021 seuraavasti:
Vuosipalkkiot
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1300 €
1700 €
900 €

Kokouspalkkiot
Valtuusto
Hallitus
Muut toimielimet
Viranhaltijat

100 €
100 €
100 €
50 €

Ansionmenetyskorvaukset/h
Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom)
Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 4 mom)

30 €
30 €

Valtuuston päätös
Keskustelun aikana sovittiin pidettäväksi neuvottelutauko klo 14.18 – 14.25.
Kokousta jatkettiin klo 14.25. Vesa Haapala teki keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että vahvistetaan
luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2021 seuraavasti:
Vuosipalkkiot
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1500 €
2000 €
1000 €

Kokouspalkkiot
Valtuusto
Hallitus
Muut toimielimet
Viranhaltijat

100 €
100 €
100 €
50 €

Ansionmenetyskorvaukset/h
Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom)
Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 4 mom)

30 €
30 €

Lisäksi Vesa Haapala esitti luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämistä.
Pertti Keränen kannatti Haapalan esitystä.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
Valtuutettu Raija Mommo poistui kokouksesta klo 14.22 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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________

Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Kunnallisvalitus
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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21 § Sidonnaisuusilmoitukset
__________
Tark.ltk 25.9.2020 § 38 Sidonnaisuusilmoitukset
Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
Ilmoitusvelvollisia kuntayhtymässä ovat
* Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
* Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
* Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
* Yhtymähallituksen esittelijä
* Kuntayhtymän johtaja
Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.
Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia,
velvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia, eikä pelkästään oman asunnon omistusta.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet
* Toimitusjohtaja
* Varatoimitusjohtaja
* Hallituksen jäsenyys
* Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys
* Hallintoneuvoston jäsenyys
Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat
* Merkittävät kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
* Merkittävät asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
* Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko
kohdistuu.
* Tapauskohtaisesti maan ja metsän omistus omassa kunnassa.
* Tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus.
* Tapauskohtaisesti muiden osakkeiden omistus.
* Tapauskohtaisesti ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset.
* Tapauskohtaisesti merkittävä velka. Erityisesti, jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.
* Tapauskohtaisesti kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus.
* Tapauskohtaisesti henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.
Esittelijä (pj)
Käydään läpi sidonnaisuusilmoitukset ja saatetaan ne yhtymävaltuustolle tiedoksi.Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia päivittämään sidonnaisuusilmoitukset välittömästi, kun muutoksia sidonnaisuuksissa tapahtuu.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus
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Tarkastuslautakunta vie myös sidonnaisuusraportin tiedot per 23.9.2020 tiedoksi valtuustolle.
__________
Valt

§ 21
Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana sidonnaisuusraportti per 23.9.2020.

Tarkastuslautakunnan esitys
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten 23.9.2020 tilanteen.
Valtuuston päätös
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rainer Kettunen esitteli yleiset sidonnaisuusilmoitusten velvollisuudet ja
totesi, että tarkastuslautakunnalla ei ole huomauttamista sidonnaisuusilmoituksiin.
Valtuusto merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten 23.9.2020 tilanteen.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Valituskielto (täytäntöönpano)
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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22 § Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat
Hall 28.8.2020 § 79/Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
Hallitus merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päätti esittää valtuustolle tiedoksi
hallituksen selvityksen koskien tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintoja ja kehittämisehdotuksia.
Hall 23.10.2020 § 100/Kuntayhtymän kiinteistöstrategia 2021-2023
Valtuuston jäsenille jaetaan esityslistan mukana kuntayhtymän kiinteistöstrategia vuosille 2021-2023.
Hall 23.10.2020 § 105/Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
Green Care-laatulautakunta/Todistus LuontoVoima -laatumerkin käyttöoikeudesta, voimassa 3 vuotta.
Kuntayhtymän rakennushankkeiden tilannekatsaus.
- Koivuojankadun asunnot on vastaanotettu 15.9.2020. Koivuojankadulle valmistui 14 ARA-rahoitteista asuntoa vaikeimmin kehitysvammaisille ihmisille. Asukkaat muuttivat pääosin laitoshoidosta.
- Pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkö Luoto otettiin käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen valmistuminen ja
käyttöönotto viivästyivät rakennusurakoitsijan hakeuduttua konkurssiin maaliskuussa 2020.
- Kittilän kunta on vuokrannut kaksi tonttia Seudullisen asumispalveluyksikön rakentamishankkeelle (Kittilän
kunnanhallitus 24.9.2020 § 365)
Lapin tulevaisuuden sotekeskus- ja Lapin sote-rakenneuudistushankkeiden tilannekatsaus.
Valtuuston päätös
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja esitteli ajankohtaiskatsauksessa tiedoksi saatettavat asiat.
Lisäksi hankejohtajat Rea Karanta ja Mauri Posio esittelivät Lapin tulevaisuuden sotekeskus- ja Lapin soterakenneuudistus -hankkeiden tilannekatsaukset. Hankkeiden webinaari pidetään 7.12.2020 virtuaalisesti.
Linkki tilaisuuteen löytyy sivulta https://ekollega.fi/.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

Valituskielto (täytäntöönpano)
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
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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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