Pöytäkirja

Viranomainen

2/2021

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä
Valtuusto

Kokousaika

Perjantaina 8.10.2021 klo 14 –15.30

Kokouspaikka

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali
Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

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

Liitteenä nro 1/11 §:ään merkityt valtuuston jäsenet;
39 varsinaista ja 8 varajäsentä.
Puheenjohtajina toimivat §:t 11-17 Antti Katekeetta ja §:t 18-22 Henry
Savukoski.

Muut saapuvilla olleet
(ja läsnäolon peruste)

Johtavista viranhaltijoista paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari, vastuualueiden esimiehet Eija Halonen, Katja Koivisto, Merja MustonenJuopperi ja Minna Halme, sekä pöytäkirjanpitäjänä talous- ja hallintopäällikkö
Helena Bomström.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§:t 11 – 22

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

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Saara Hartzell ja Erkki Virtanen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Katekeetta §:t 11-17, Henry Savukoski §:t 18-22

Helena Bomström

Tarkastusaika

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

Allekirjoitukset
_________________________________

Saara Hartzell
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

__________________________________

Erkki Virtanen

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän verkkosivuilla 25.10.-1.12.2021 (Kuntalaki
140 §).

Virka-asema ja allekirjoitus

Pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu
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Kokousaika

Perjantaina 8.10.2021 klo 14

Kokouspaikka

Ruokasali, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän verkkosivuilla 25.10.-1.12.2021
(Kuntalaki 140 §).

Käsiteltävät asiat
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §
18 §
19 §
20 §
21 §
22 §

Kokouksen avaus
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen
Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
Valtuuston vaalilautakunnan vaali
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali
Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
Valtuuston kokouksista ilmoittaminen
Kuntayhtymän osavuosikatsaus 1/2021
Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus
Juha Taanila
Juha Taanila
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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11 § Kokouksen avaus
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu (Hallintosääntö 74 §).
Valtuuston päätös
Valtuuston kokouksen avasi klo 14.00 iältään vanhin varavaltuutettu Antti Katekeetta, joka johti puhetta §:ään
17 saakka, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittiin.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valtuusto
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12 § Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen
__________
Hall 15.9.2021 § 128
Kuntayhtymän johtaja 15.9.2021
Pöytäkirjanpitäjän määrääminen valtuuston kokouksiin.
Hallintosäännön 74 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto määrää toimikaudekseen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomströmin ja varalle hallinnon sihteeri Helena Maaningan.
Hallitus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto määrää toimikaudekseen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomströmin ja varalle hallinnon sihteeri Helena Maaningan.
Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti.

_________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

- valitut
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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13 § 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 1/13 § 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 1/13 §:n merkityt 39 valtuutettua ja 8 varavaltuutettua. Todettiin, että kokouksessa on läsnä yhteensä 47 valtuutettua 20 kunnasta ja heidän
yhteenlaskettu äänimääränsä on liitteeseen merkityn mukainen 189 ääntä.
Kokouksessa olivat läsnä kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja, valtuuston varajäsen Antti Katekeetta.
Johtavista viranhaltijoista olivat paikalla kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari, vastuualueiden esimiehet
Eija Halonen, Katja Koivisto, Merja Mustonen-Juopperi, Minna Halme ja pöytäkirjanpitäjä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti
tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ti 28.9.2021.
Samana päivänä kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkaisemalla se kuntayhtymän ilmoitustaululla.
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 95. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on
190.
Valtuuston päätös
Valtuuston kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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15 § 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
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Virtanen ja Saara Hartzell, sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Ylisaukko-oja ja Marianne Back.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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16 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali
__________
Hall 15.9.2021 § 129
Kuntayhtymän johtaja 15.9.2021
Vaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan jäsenten joukosta.
Hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Lain 4 a§:n 1 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1) suorittaa toimikaudekseen valtuuston vaalilautakunnan vaalin
2) suorittaa vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
__________
Valt

16 §
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1) suorittaa toimikaudekseen valtuuston vaalilautakunnan vaalin
2) suorittaa vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.

Valtuuston päätös
Keskustelun jälkeen valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen vaalilautakuntaan:
Varsinainen jäsen
Merja Korva
Mika Hyväri
Ulla Alatalo
Teuvo Tolvanen
Mervi Rautajoki

Varajäsen
Tarja Leskinen
Marianne Back
Mika Piiparinen
Pirkko Kallaanvaara
Maija Ahola

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Merja Korva ja varapuheenjohtajaksi Mika Hyväri.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

- valitut
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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17 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
_________
Hall 15.9.2021 § 130
Kuntayhtymän johtaja 15.9.2021
Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen valtuuston toimikaudeksi.
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön 74 §:n valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan vaalin. Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Hallitus
Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan vaalin. Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Valtuuston päätös
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti valinnut valtuuston puheenjohtajaksi Henry Savukosken,
I-varapuheenjohtajaksi Veikko Niemelän ja II-varapuheenjohtajaksi Minna Muukkosen.
Kokouksen avannut puheenjohtaja, varavaltuutettu Antti Katekeetta poistui puheenjohtajan paikalta valtuuston
puheenjohtajaksi valitun Henry Savukosken tullessa johtamaan puhetta.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

- valitut
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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18 § Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali
_________
Hall 15.9.2021 § 131
Kuntayhtymän johtaja 15.9.2021
Kuntayhtymän hallitukseen vaalitaan perussopimuksen mukaisesti seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Jäsenten joukosta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua ja jollei
johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Hallitus edustaa kuntayhtymää
työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Hallitus huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnan järjestämisestä.
Kuntalain 58 §:ssä on säännökset kuntayhtymän toimielimistä. Ko. pykälän mukaan mm. kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kuntalain 76 §:ssä on säännökset vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin.
Perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen seitsemän (7) jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Lain 4 a§:n 1 mom. mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1. suorittaa toimikaudekseen kuntayhtymän hallituksen seitsemän jäsenen ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin,
2. suorittaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vaalin.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösesityksen yksimielisesti.
__________
Valt

18 §
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1. suorittaa toimikaudekseen kuntayhtymän hallituksen seitsemän jäsenen ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin,
2. suorittaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vaalin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valtuuston päätös
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on valinnut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Juha Taanila
Ulla Ilvesluoto
Risto Niemi
Päivi Heiskanen
Riitta Näkkäläjärvi
Sirkka Pikkuvirta
Auvo Kilpeläinen

Varajäsen
Tapio Keskimaula
Heli Palolahti
Sinikka Kangas
Maarit Ruopsa
Pertti Hemminki
Riitta Liinamaa
Mika Hyväri

Valtuusto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Juha Taanilan ja varapuheenjohtajaksi Auvo Kilpeläisen.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

- valitut
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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19 § Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
__________
Hall 15.9.2021 132 §
Kuntayhtymän johtaja 15.9.2021
Tarkastuslautakuntaan valitaan viisi jäsentä, joiden joukosta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kuntayhtymän hallituksen jäsen,
2. henkilö, joka on kuntayhtymän hallituksen jäsenen, tai kuntayhtymän johtajan hallintolain 28 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettu läheinen,
3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, eikä
4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän hallitukseen.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Lain 4 a§:n 1 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösesityksen yksimielisesti.
__________
Valt

19 §
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto
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Valtuuston päätös
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tarkastuslautakuntaan valitut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Rauno Rantaniemi
Sari Juntura
Kari Räisänen
Nina Niittyvuopio
Eila Kivioja

Varajäsen
Veikko Virtanen
Kaisa Vääräkangas
Leif Wilenius
Tanja Sanila
Mervi Rautajoki

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti valinnut tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Rauno
Rantaniemen ja varapuheenjohtajaksi Eila Kiviojan.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

- valitut
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus
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20 § Valtuuston kokouksista ilmoittaminen
_____________
Hall 15.9.2021 133 §
Kuntayhtymän johtaja 15.9.2021
Valtuuston kokousten ilmoittamisesta päättäminen.

Kuntalaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä on määräykset valtuuston kokousten ajasta ja paikasta tiedottamisesta sekä kuntayhtymän ilmoitusten tiedoksi saattamisesta.
Kuntalain 94 §:ssä säädetään valtuuston kokouskutsun lähettämisestä ja samassa yhteydessä todetaan, että samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla. Ilmoitus on oltava
yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.
Kuntayhtymän hallintosäännön m 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. Kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Hallintosäännön 80 §:n ja 81 §:n mukaan esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Valtuusto päättää
kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla (hallintosääntö 82 §). Ennen julkaisemista esityslistalta
poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kuntayhtymän asiakkaiden tiedonsaanti-intressit.
Kuntayhtymän tähänastisen käytännön mukaan esityslistat ja edellisen kokouksen päätöspöytäkirja on postitettu
myös varavaltuutetuille.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. valtuuston toimikaudella valtuuston kokouksista ilmoitetaan kuntayhtymän verkkosivuilla www.kolpene.fi,
2. esityslistat postitetaan varsinaisille sekä varajäsenille. Edellisen valtuuston kokouksen päätöspöytäkirja toimitetaan esityslistan mukana ja
3. valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla.
Hallitus
Hallitus hyväksyi johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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20 §
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. valtuuston toimikaudella valtuuston kokouksista ilmoitetaan kuntayhtymän verkkosivuilla www.kolpene.fi,
2. esityslistat postitetaan varsinaisille sekä varajäsenille. Edellisen valtuuston kokouksen päätöspöytäkirja toimitetaan esityslistan mukana ja
3. valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla.

Valtuuston päätös
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus
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21 § Kuntayhtymän osavuosikatsaus 1/2021
_____________
Hall 9.6.2021 87 §
Kuntayhtymän johtaja 9.6.2021
Talouden ja suoritteiden toteutuminen huhtikuun 2021 lopussa.
Kuntayhtymän talousarvion ja suoritteiden toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Ajalta
1.1.-30.4.2021 laadittu osavuosikatsaus sisältää talousarvion ja suoritteiden toteutumisen tarkastelun tehtävittäin sekä investointien toteuman.
Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana talousarvion toteutumisen osavuosikatsaus huhtikuun loppuun 2021
mennessä.
Asiaa selvitellään lähemmin kokouksessa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion osavuosikatsauksen ja päättää viedä sen tiedoksi valtuustolle.
Hallitus
Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion osavuosikatsauksen ja päätti viedä sen tiedoksi valtuustolle.
Valtuuston päätös
Valtuusto merkitsi tiedoksi talouden ja suoritteiden toteutumisen huhtikuun 2021 lopun tilanteesta.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus
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22 § Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat
Hall. 15.9.2021 § 127/Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Hallitus merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päätti esittää valtuustolle tiedoksi hallituksen selvityksen koskien tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen havaintoja ja suosituksia.
Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus
- Tunturi-Lapin seudullisen asumisyksikön rakennustyöt ovat käynnistyneet elokuussa. Kittilään rakennetaan
21 asuntoa kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on
hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja kustannukset (päätös 37956/322/20). Korkotuettaviksi kustannuksiksi on
hyväksytty 4 946 104 euroa. Asunnot valmistuvat 9/2022.
- Lapin hyvinvointialueen käynnistää toimintansa 1.1.2023. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus siirtyy voimaanpanolain 20 §:n mukaisesti varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023 ja lakkaa
tuolloin olemasta. Voimaanpanolain 41 §:ssä on säännös pakkokuntayhtymien tilinpäätöksen käsittelystä ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivuoden 2022 osalta.
Lapin tulevaisuuden sotekeskus- ja Lapin sote-rakenneuudistushankkeiden tilannekatsaus.
Lyhyt teams-esittely hankejohtajat Rea Karanta ja Mirva Salmela.
Valtuuston päätös
Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen sekä Lapin tulevaisuuden sotekeskusja Lapin sote-rakenneuudistushankkeiden tilannekatsaukset.
Todettakoon, että varavaltuutettu Antti Katekeetta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittely aikana
klo 15.05.

__________
Lisätietoja

Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja

Täytäntöönpano
ote
tiedoksi

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus
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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.
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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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