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Maakuntahallitus § 138 25.11.2019

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 138

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösval tai seksi.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 139 25.11.2019

Pöytäkirjantarkastajien vaali

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 139

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan.

 Tarkastusvuorossa ovat Juha-Pekka Rusanen ja Matti Semi.

 Puheenjohtajaa ja pöytäkirjantarkastajia pyydetään kuittaamaan
sähköpostitse tämä pöy tä kir ja varmennetuksi ja tarkastetuksi
mahdollisimman pian pöytäkirjan julkaisemisen jäl keen.

Päätös: Maakuntahallitus valitsi Juha-Pekka Rusasen ja Matti Semin tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.
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Maakuntahallitus § 140 25.11.2019

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 140

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 141 25.11.2019

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 18.11.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano

108/00.02.01/2017

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 141

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan
hallinnosta ja ta lou den hoi dos ta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden val von nas ta. Kuntalain 96 §:n mukaan,
jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syn ty nyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että pää-
tös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön pa ne mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää maakuntavaltuuston päätösten toimeenpanosta
seuraavaa:

  Maakuntavaltuusto kokoontui 18.11.2019 maakuntatalon maakuntasalissa.
Kokous teki   järjestäytymisasioiden (§§ 12-16) jälkeen seuraavat
päätökset, joiden    täytäntöönpanotoimet on osoitettu kursiivilla:

 § 17 Maakuntajohtajan yleisesittelypuheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus 
Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta

toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 18 Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 ja
taloussuunnitelma   vuosille 2020 – 2022

Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna   maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön. Pohjois-Savon
liiton talousarvio 2020 ja   taloussuunnitelma 2020–2022 lähetetään sähköisessä
muodossa tiedoksi Pohjois-Savon   kaupungeille ja kunnille ja keskeisille
sidosryhmille ja saatetaan tiedoksi    tarkastuslautakunnalle ja
tilintarkastajille ja toimeenpantavaksi kuntataloustyöryhmälle.

 § 19 Talousarvion 2019 muutos 
 Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna   maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön. Talousarvion
muutos lähetetään sähköisessä   muodossa tiedoksi Pohjois-Savon kaupungeille
ja kunnille ja saatetaan tiedoksi    tarkastuslautakunnalle ja
tilintarkastajille.

 § 20 Valtuustoaloite maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen
kokousten pitämisestä

Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä
eikä aiheuta   toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 21 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
tiedoksi

Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta
toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 22 Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen tiedoksi
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Maakuntahallitus § 141 25.11.2019

Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta
toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 23 Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen tiedoksi
Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta

toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 24 Valtuutettujen aloitteet
Aloitteita ei jätetty.

  § 25 Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Asioita ei ollut.

 § 26 Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

 Pohjois-Savon liitto asettaa maakuntavaltuuston 18.11.2019 pöytäkirjan
yleisesti nähtäville  sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan.

  Pohjois-Savon liitto lähettää maakuntavaltuuston pöytäkirjan 18.11.2019
jäsenkuntiinsa   nähtävillepitoa varten kunnan päättämällä tavalla.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä,
että maakuntahallitus ottaa huomioon kokousten järjestämisessä
Tuusniemen toiveen valtuuston kokouksen pitämisestä Tuusniemellä.
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Maakuntahallitus § 142 25.11.2019

Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen, liite 1

38/00.04.02.03/2012

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 142

Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokous on 8.10.2019 käsitellyt
Kuntaliiton ja maa kun tien liittojen sopimusta ja todennut, että maakuntien
liitot voivat hyväksyä sopimuksen si ten, että sen kokonaiskustannusarvio
on 276 000 euroa. Lisäksi maakuntajohtajat oi keu tet tiin viimeistelemään
sopimusteksti maakuntien liittojen osalta.

Maakuntajohtajakokous on 6.11.2019 yhteisesti hyväksynyt Suomen
Kuntaliiton esityksen maa kun tien liittojen ja Kuntaliiton uudeksi
sopimukseksi ja todennut, että kukin maa kun ta joh ta ja esittää sopimuksen
hyväksymistä maakuntahallitukselleen marraskuun aikana.

Sopimuksen kokonaiskustannusarvio on 276 000 euroa ja maksuosuudet
jakautuvat seu raa vas ti:

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja
Pohjois-Pohjanmaan liitot mak sa vat kukin 18 000 euroa vuodessa
Kainuun ja Keski-Pohjanmaan liitot maksavat kumpikin 12 000
euroa vuodessa
muut 12 maakunnan liittoa maksavat kukin 15 000 euroa vuodessa.

Sopimuksen sisällön tavoitteellisuus ja edunvalvonnan uusi toimintamalli
on sopimuksen kes kei sin osa. Maakuntahallitusten
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto, maa kun ta joh ta jien
puheenjohtajisto sekä Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta ja johto
tapaavat vuo sit tain syksyllä Kuntaliiton koolle kutsumina ja sopivat
seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toi men pi teis tä. Samassa yhteydessä
todennetaan tähän liittyvät todennäköiset yhteiset ja/tai eriävät kannat
sekä sovitaan edunvalvonnan toimintamallista. Kuntaliitto tukee tar vit taes-
sa maakuntien liittojen edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien
liittojen tehtäviä kos ke vien lakien valmisteluryhmiin. Maakuntajohtajat ja
Kuntaliiton johto seuraavat vuo sit tain edellisen vuoden yhteistyön ja
toimenpiteiden toteumaa.

Lisäksi sopimuksen mukaisesti Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen omaa
kan nan muo dos tus ta, toimii maakuntien liittojen kanssa
vuorovaikutuksessa lakien valmistelun aikana sekä olen nai ses ti
maakuntien liittoja koskevissa asioissa kuulee maakuntien liittojen
edustajia en nen Kuntaliiton kannan muodostamista.

Vuoden 2020 edunvalvonnan ja yhteistyön teemoista ja tavoitteista
neuvotellaan Kun ta lii ton työvaliokunnan ja johdon kanssa tiistaina
3.12.2019 klo 17-20.

Pohjois-Savon liiton vuoden 2020 talousarviossa on varattu edellisten
vuosien suuruinen n 24.000 euron makusosuus Kuntaliitolle, mikä
arvioidaan riittävän kiinteän maksuosuuden lisäksi hankittavien
ostopalveluiden maksamiseen.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Suomen Kuntaliiton ja maakuntien



Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 10/2019 220

Maakuntahallitus § 142 25.11.2019

liittojen pal ve lu so pi muk sen.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:  Marja Berg saapui klo 9.33 tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet Liite 1 Luonnos Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen
palvelusopimukseksi
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Maakuntahallitus § 143 25.11.2019

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu
palaute ja vastineet, liitteet 2-3

68/10.02.00.00/2019

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 143

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli näh tä vil lä 29.8.-27.9.2019. Palautetta saatiin 41
kpl, joista viranomaiset ja yh teis työ kump pa nit jättivät 33 ja yksityiset
osalliset 8 kpl. Yksityisten antaman palautteen joukossa oli mm. mielipide,
jonka oli allekirjoittanut 520 henkilöä ja 12 taloyhtiötä. Palaute koski Yara
Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kaavamerkintöjä ja vaikutuksia.

Kahdeksassa (8) palautteessa todettiin, ettei lausuttavaa ole. Saman
verran löytyi pa laut tei ta, joissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
esitettiin korjattavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on koko
kaavaprosessin ajan päivittyvä asiakirja. Viimeisimmät muutokset tehdään
25.11.2019 päivättyyn asiakirjaan:

1. Lisätään kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset osallisiin.
2.2. Modernin rakennuskannan (1950-1990-l) inventointien osalta

tarkennetaan ohjeet kun ta in ven toin nil le tai kuntien toimittamille
valmiille inventointiaineistoille.

3. Kaavaprosessin kuvaukseen täydennetään, että luonnosvaiheessa
lausuntoaika on 2 kk.

4. Joroisten erityistilanne avataan ja valmistelevat neuvottelut
täydennetään vuo ro vai ku tus suun ni tel maan.

5. Tiedot valtakunnallisten arkeologisten kohteiden
arvottamishankkeesta (VARK) täy den ne tään.

6. Maakunnallinen ja valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia
lisätään lähtökohtiin.

7. Lisätään tavoitteeksi kansallisen kaupunkipuiston ja matkailun
kehittämisen yh dis tä mi nen.

8. Lisätään maininta Kuopion lentokentän meluselvityksen
yleispiirteisestä päivityksestä ja tar ken ne taan tekstiä sen osalta.

9. Lisätään maininta Varkauden lentopaikasta (Joroinen).
10. Lisätään tavoitteisiin henkilöliikenteen terminaali.
11. Lisätään tavoitteisiin peltoalueita koskevan suunnittelumääräyksen

päivittäminen osa na taajamatoimintojen merkintää.
12. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nimi täydennetään sen sisältöä

tarkemmin ku vaa vaan muotoon: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä tavoitteet.

Nähtävilläoloaikana saatu palaute sisälsi runsaasti (25 kpl) sellaisia
huomioita, joilla ei ole suo ra nai ses ti vaikutusta osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sisältöön, mutta jotka ovat hy vää evästystä
luonnoksen valmisteluun liittyen.

OAS:sta saatua palautetta sekä viranomaisten huomioita  ja vastineita on
käsitelty 23.10.2019 pidetyssä viranomaisneuvottelussa.
Aluerakennetyöryhmä on voinut tutustua palautteeseen ja vastineisiin
21.10.2019 pidetyssä kokouksessa.
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Maakuntahallitus § 143 25.11.2019

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
palautteeseen laaditut vastineet sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
maan tehtävät päivitykset.

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet
Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja

vastineet
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Maakuntahallitus § 144 25.11.2019

Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 2040

98/10.00.00.00/2018

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 144

Kymenlaakson liitto pyytää lausuntoa Kymenlaakson
maakuntakaavaehdotuksesta 2040. Ky men laak son
maakuntakaavoituksessa tehtävillä raideliikenteen ratkaisuilla on mer kit tä-
vä vaikutus Suomen ja Itä-Suomen raideyhteyksiin. Kaavaehdotuksessa
on osoitettu seu raa vat yhteydet: Helsingin lentokenttä-Porvoo-Kouvolan
linjaus on osoitettu ohjeellisena pää ra ta na Kouvolasta Elimäelle yhtenä
linjauksena sekä Elimäeltä Uudenmaan maa kun ta ra jal le kahtena
linjausvaihtoehtona. Porvoosta kohden Kotkaa ja Haminaa raideyhteys on
osoi tet tu ohjeellisena ja  Hamina-Luumäki -yhteysvälillä ohjeellisena
pääratana Ha mi na-Vehk jär vi välillä ja raideliikenteen yhteystarpeena
Vehkjärvi-Luumäki Etelä-Karjalan maa kun ta ra jal le saakka. Eteläisin
rantaratavaihtoehto on ns. supernopea Hamina-Vaa li maa -yhteysväli:
Raideliikenteen yhteystarve Hamina-Vaalimaa (lyhyt nuoli Haminasta koh ti
itää).

Pohjois-Savon kannalta Kymenlaakson maakuntakaavaehdotus turvaa
sekä Savon radan ke hit tä mi sen että Porvoo-Kouvola linjauksen
jatkosuunnittelun.

Mkj:n ehdotus: Pohjois-Savon maakuntaliitto kiittää saamastaan mahdollisuudesta antaa
lausunto Ky men laak son maakuntakaava 2040 -kaavaehdotuksesta.

 Savon radan osuus Kouvolasta pohjoiseen on osoitettu
kaavaehdotuksessa merkinnällä PÄÄ RA TA, SUUNNITELTU TAI
KEHITETTÄVÄ, jolla osoitetaan valtakunnallisesti, maa kun nal li ses ti ja
seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä parantamisen
tar pei ta. Pohjois-Savon maakunta pitää ratkaisua erittäin hyvänä, onhan
kyseisen ra ta osuu den merkitys ylimaakunnallisissa henkilö- ja
tavaraliikenneyhteyksissä huomattava. Hen ki lö- ja tavaraliikennemäärät
lähestyvät pääosin yksiraiteisen Savon radan mak si mi ka pa si teet tia, jolla
on myös merkitystä HaminaKotkan sataman kehittämiselle.

 Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Pohjois-Savon
maakuntaliitto katsoo Ky men laak son maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja
perustelluksi myös itäisen nopean ra ta yh tey den vaihtoehtojen ja niiden
jatkosuunnittelun osalta. Selvitysten perusteella kaa vas sa on osoitettu
yhteysvälille Hamina-Luumäki yksi ja Kouvola-Koskenkylä -välille kaksi ta-
sa ver tais ta vaihtoehtoa, jotka kaikki mahdollistavat uuden ratalinjauksen
jatkosuunnittelun. Vaih to eh dot on esitetty kaavaehdotuksessa merkinnällä
PÄÄRATA, OH JEEL LI NEN/VAIH TOEH TOI NEN, jolla osoitetaan
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti mer kit tä vän uuden
pääradan ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot.

 Jatkossa Kymenlaakson liitolla on mahdollisuus tarpeen mukaan päivittää
maa kun ta kaa va rat kai sua vireillä olevien selvitysten ja valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman lin jaus ten perusteella.
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Maakuntahallitus § 144 25.11.2019

Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 145 25.11.2019

Pohjois-Savon liiton vastaus työ- ja elinkeinoministeriön tiedusteluun välittävän toimielimen
tehtävien hoidosta ohjelmakaudella 2021-2027

168/00.01.05.03/2018

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 145

VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN TEHTÄVÄT
Pohjois-Savon liitto on hoitanut hyvin välittävän toimielimen tehtäviä
useamman ra ken ne ra has to kau den ajan, ja liitto tulee hoitamaan
tehtävät myös kaudella 2021-27. Teh tä vät hoidetaan synergiassa
kansallisten ja muiden rahoitus- ja maksatustehtävien kans sa si ten, että
resurssit ovat mahdollisimman hyvin käytössä. Pääsääntöisesti ra ken ne ra-
has to hank kei den hallinto, sisältäen hankeneuvonnan, hakemusten
arvioinnin, ra hoit ta mi sen ja mak sa mi sen sekä jatkotoimenpiteet, kyetään
hoitamaan tehokkaasti ja osaavasti omil la re surs seil la, mutta liitolla on
myös valmius neuvotella toiminnallisista yh teis työ muo dois ta mui den
maakuntaliittojen kanssa.

YHTEISTYÖ MUIDEN VÄLITTÄVIEN TOIMIELINTEN KANSSA
Maakuntien yhteistyö rakennerahastojen toimeenpanossa on Itä- ja
Pohjois-Suomessa toi mi nut eri ohjelmakausilla eri muotoisena. Yhteistyötä
on tehty maakuntarajojen yli etenkin hank kei den yhteensovittamisessa ja
hallinnollisten käytänteiden yhtenäistämisessä. Useat kou lu tuk set,
viestintä ja asiakkaille järjestetyt tilaisuudet on toteutettu yhdessä. Samoin
ra ken ne ra has to haut on Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa toteutettu
pääosin samaan ai kaan. Lisäksi on järjestetty yhteisiä teemahakuja, joissa
tavoitteena on ollut saada alueen pa ras asiantuntemus yhteisiin
hankekokonaisuuksiin. Tavoitteena on jatkaa tätä yh teis työ tä sekä
toimintatapojen ja tulkintojen yhtenäistämistä uudella
rakennerahastokaudella.

Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat edellytykset myös muulle yhteistyölle
välittävän toi mi eli men tehtävien hoidossa, mm. jatkotoimenpiteisiin
liittyen. Jotta kunkin alueen tar pei siin perustuva sopimusperustainen ja
muu yhteistyö olisi mahdollisimman joustavaa, toi min taa ohjaavan
lainsäädännön tulee olla riittävän väljää; sen tulee mahdollistaa eri lai set
yhteistyömuodot.

YHTEISET TOIMIELIMET JA TOIMEENPANON KOORDINOINTI
Nykyisellä ohjelmakaudella Itä- ja Pohjois-Suomi-tason koordinaatiota,
asioiden val mis te lua ja toimeenpanoa tehdään Itä- ja Pohjois-Suomen
koordinaatioryhmässä, jossa edus tet tui na ovat alueen maakunnan liitot.
Lisäksi Pohjois-Suomessa on oma ja Itä-Suomessa oma
rakennerahastojen toimeenpanon koordinaatioryhmä, jossa ovat
maakunnan liitojen ohel la edustettuina myös ELY-keskukset.

Uuden kauden hallintoa valmisteltaessa tulee seurantakomitean
sihteeristön toi min taa kehittää siten, että siinä on edustaja kustakin
välittävästä toimielimestä.

Tulevalla rakennerahastokaudella ei ole tarpeen nimetä erikseen ns.
koordinoivia maa kun nan liittoja, vaan toimeenpanon yhteensovitus ja
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seuranta hoidetaan Itä- ja Poh jois-Suo men puheenjohtajuuskierron
mukaisesti.

YHTEISTYÖTOIMENPITEET TIIVISTETYSTI

1. laaditaan Itä- ja Pohjois-Suomi-tason yhteistyösopimus,
käsittäen
koordinoivat ja muut yhteistyöelimet
toimintatapojen yhtenäistämisen
teemahaut ja hakuajat
koulutukset ja tilaisuudet
viestintä

2. laaditaan operatiivinen toimeenpanosopimus ra ken ne ra has to-
teh tä vien hoitamiseen erikseen Itä-Suomeen ja erikseen
Pohjois-Suomeen

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy esityksen.

Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportointi ja yhteenveto, liite 4

36/00.04.00.00/2016

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 146

Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelua toteutettiin
val tio va rain mi nis te riön seitsemän eri rahoituspäätöksen mukaisesti
vuosina 2017-2019. Rahoitusta saatiin yh teen sä 3.259.699 €. Valmistelun
keskeytymisen ja alasajon vuoksi rahoitusta pa lau tet tiin n. 1,2 M€.

Pohjois-Savon maakuntavalmisteluun myönnetyt esivalmisteluavustukset
on VM:stä saa tu jen ohjeiden mukaisesti käytetty hakemuksissa
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Kukin ra hoi tus pää tös on selvitetty
erillisenä, vaikkakin niiden sisällöt ovat osin päällekkäisiä. Kä sit te lyn
erillisyyden perusteena on mm. se, että omarahoitusosuuden määrät
vaihtelevat ra hoi tus pää tök sis sä ja omarahoitus on osoitettu eri tavoilla
kuten johdon työajan käytöllä esi val mis te lun keskeisiin kokouksiin,
sopimuskumppaneille asetetuin omavastuin ja kulujen osoit ta mi sek si
kirjanpito-ottein sekä Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta haetuin ra-
hoi tuk sin.

Syksyllä 2017 alkanut, syksystä 2018 alkaen toistuvasti pitkittynyt
esivalmistelu ja usein siir ty nyt väliaikaishallinnon käynnistymisen ajankohta
ilmenevät rahoitettavaksi haettujen ja myön net ty jen toimenpiteiden
viivästymisinä, toteutumatta jäämisinä ja täten saatujen ra hoi tus pää tös ten
osittain käyttämättä jää-misenä ja palauttamisena takaisin val tio va rain mi-
nis te riöl le.

Pohjois-Savon maakuntavalmistelun alasajo käynnistyi 8.3.2019.
Valtiovarainministeriön 20.3.2019 antaman ohjeen mukaisesti maakuntien
esivalmisteluun ja ICT-valmisteluun myön net tyä avustusta voidaan käyttää
avustuspäätöksen käyttötarkoituksen mukaisten toi mien asianmukaisen
päättämisen ajan, kuitenkin enintään 31.12.2019 asti. Hyväksyttävien kus-
tan nus ten perusteena ovat sopimukset ja sitoumukset, joiden irtisanomista
tai pur ka mis ta koskevat toimenpiteet on käynnistetty viivytyksettä tämän
ohjeen antamisen jälkeen ja joita ei voida kohtuullisin ehdoin irtisanoa tai
purkaa.

Pohjois-Savon valmistelun alasajoon liittyvien toimenpiteiden jälkeen
käyttämättä olevat va rat on raportoitu palautettavaksi takaisin
valtiovarainministeriölle, joka tekee niistä vielä eril li set päätökset.
Käyttämättä olevien varojen palautus tehdään VM:n päätökseen pe rus-
tuen.

Liitteenä 4 sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun taloudellinen
loppuselvitys, joka toi mi te taan valtiovarainministeriöön viimeisen
esivalmisteluavustuksen raportoinnin yh tey des sä.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy esivalmistelusta laaditun taloudellisen
loppuselvityksen.

Valmistelija: hallintojohtaja Tarja Miettinen 044 714 2664
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Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 4 Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun taloudellinen
loppuselvitys
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Sote- ja maakuntauudistuksen ICT & DIGI valmistelun loppuraportointi ja yhteenveto, liite 5

36/00.04.00.00/2016

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 147

Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistuksen ICT & DIGI valmistelua
toteutettiin val tio va rain mi nis te riön neljän eri rahoituspäätöksen mukaisesti
vuosina 2017-2019. Rahoitusta saa tiin yhteensä 6.310.888 €. Valmistelun
keskeytymisen ja alasajon vuoksi rahoitusta pa lau tet tiin 4,5 M€.

Alkuvuonna 2017 valmistelua tehtiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
muiden toimialojen osal ta erillään. Valmistelu yhdistettiin kaikkien
maakunnan toimialojen osalta syksyllä 2017 ja samalla aloitettiin
kokoamaan nykytilaa kokonaisarkkitehtuurimenetelmillä yhdessä Is tek ki
Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Nykytilasta-tavoitetilaan dokumentointi
julkistettiin tam mi kuus sa 2018 ja samalla siirryttiin
tavoitetilasta-suunnitelmiin vaiheeseen. Suunnitelmista toi meen pa noon
vaihe käynnistyi kesällä 2018 ja jatkui kiihtyvällä tahdilla aina uudistuksen
päät ty mi seen saakka, jolloin käynnistettiin kesäkuun 2019 loppuun
kestänyt valmistelun alas ajovaihe.

VM ICT3 rahoituksen käytön loppuraportti jätettiin valtiovarainministeriöön
syyskuussa 2019. VM ICT4 rahoituksen käyttöä ei ehditty Pohjois-Savossa
aloittaa ja se palautetaan ko ko nai suu des saan. VM ICT1 ja VM ICT2 on jo
raportoitu vuosien 2017-2018 aikana.

Yleisesti ottaen, aikataulut, olosuhteet ja rahoituksen käyttö huomioiden
ICT & DIGI val mis te lun tavoitteet täyttyivät hyvin. Valmistelu keskeytyi juuri
toteutusvaiheen alussa, jolloin tuo tok sien maksimaalinen hyödyntäminen
ei ollut mahdollista, vaan loppuvaiheen te ke mi nen keskittyi suurilta osin
valmistelun ja projektien alas ajamiseen.

Kaikki tehty työ on sähköisesti arkistoitu Istekki Oy:n ylläpitämään
Sharepoint-työtilaan se kä Pohjois-Savon liiton intranettiin.
Valmisteluaineiston ja tehdyn työn hyödyntämisen mah dol li suu det
pienenevät sitä mukaa, kun aikaa kuluu, koska ICT & DIGI
toimintaympäristö muut tuu koko ajan kiihtyvällä tahdilla.

Valtiovarainministeriön rahoituksen käyttö ICT & DIGI valmisteluun:

Myönnetty Käytetty Palautus Perustelu
VM ICT1 168 388 109 763 58 625
VM ICT2 355 000 300 913 54 087
VM ICT3 1 929 167 1 275 549 653 618 keskeytetty

val mis te lu
VM ICT4 3 858 333 0 3 858 333 keskeytetty

val mis te lu
YHTEENSÄ 6 310 888 1 686 225 4 624 663

VM ICT3 rahoitusta käytettiin prosentuaalisesti (arvio) seuraavasti:

Hallinto 5
Kokonaisarkkitehtuuri 10
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Sote-järjestelmät 40
Liittyminen muiden toimialojen järjestelmiin 10
TORI-järjestelmät 25
Infrastruktuuri, tietotekniset palvelut ja tukipalvelut 10

Loppuraportti ja sitä täydentävä kokonaisarkkitehtuurityön loppuraportti
ovat liitteenä 5. 

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy ICT & DIGI valmistelusta laaditun
loppuraportin.

Valmistelija: Toni Auvinen  044 245 0818, hallintojohtaja Tarja Miettinen 044 714 2664

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 5 Maakunta- ja soteuudistuksen ICT III, IV, V -rahoituksen
hallinnollinen loppuraportti ja sitä täydentävä
kokonaisarkkitehtuurityön loppuraportti
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Lausunto kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajana

144/00.04.00.01/2019

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 148

 Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja
ter vey den huol lon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
(sekä pelastustoimen) jär jes tä mis vas tuu kuntaa suuremmille
itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan
maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin
julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täy den tä vi nä
palveluiden tuottajina.

Kuntien rooli toimia palveluiden tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen
pohjalta, joka laa di taan vuoden 2019 loppuun mennessä. Selvitystyön
lähtökohdat pohjautuvat nykyisen kun ta lain, ja edellisellä hallituskaudella
kaatuneen uudistuksen maakuntalakiehdotuksen sään te lyyn siitä, että
tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan lais-
sa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yh-
teen so vit ta mi ses ta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden
toimenpiteiden 1) yhdenvertaisesta saa ta vuu des ta; 2) tarpeen, määrän ja
laadun määrittelemisestä; 3) tuottamistavasta; 4) tuot ta mi sen ohjauksesta
ja valvonnasta sekä 5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämistä
koskevasta yh teis toi min nas ta lain asettamissa rajoissa ja vastaa tehtävien
rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho hank kii
palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen tulee ohjata
ja val voa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa sotepalveluista
olisi siis hal li tus oh jel man kirjausten mukaisesti maakunta.

Selvitystyötä tekemään nimitetty jaosto on laatinut nyt
kommenttikierrokselle lähtevän luon nok sen selvitykseksi kuntien roolista
palveluiden tuottajina. Raporttiluonnokseen toivotaan eri tyi ses ti
näkemyksiä kunkin mallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin
sekä ny kyis ten palveluntuottajien näkökulmasta.

Selvitysluonnoksessa on esitelty neljä mahdollista tuottamisvaihtoehtoa:
1. Kunnalla olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja

omalla ve ro ra hoi tuk sel laan.
2. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä

palveluja.
3. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa säädetyissä tehtävissä palveluja

ilman, että maa kun nal la olisi harkintavaltaa kunnan roolista
sote-palveluntuottajana

4. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa
tehtävän sopimuksen pe rus teel la.

Raporttiluonnoksessa on hyödynnetty kuntien näkemyksiä kuntien roolista
sote-rakenteen pal ve lu tuo tan nos sa, joita kartoitettiin aiemmalla kyselyllä
heinä-syyskuussa 2019. Kuntien nä ke myk siä voi tarkastella tarkemmin
STM:n sivulta osoitteesta:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-kysyi-kuntien-nakemyksia-sosi
aali-ja-terveyspalvelujen-tuottamisesta-yhteenveto-julkaistu
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Kyselyyn vastataan webropol-linkin kautta. Vastausaikaa on 26.11. klo
12.00 saakka.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus esittää lausuntonaan kannattavansa
toteuttamisvaihtoehtoja neljä (4) ja  yk si (1) edellyttäen, että vaihtoehdon
yksi palvelun tuottamiseen ei osoiteta maakunnan  ra hoi tus ta.

Valmistelija: hallintojohtaja Tarja Miettinen 044 714 2664, maakuntasihteeri Pekka
Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen ja
pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

134/03.00.00/2019

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 149

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee
julkisen hal lin non tuottavuustoimia, joita valmistellaan ja seurataan julkisen
talouden suunnitelman yh tey des sä toteutettavassa alueiden ja valtion
välisessä neuvottelumenettelyssä.

Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja
terveydenhuollon uu dis tuk ses sa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestäminen kuntaa suuremmille it se hal lin nol li sil le alueille. Myös
pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. So si aa li- ja
terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden
kus tan nus ten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
lisätään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen
toimivat tie to jär jes tel mä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan
tietopohjan ja yhtenäisen tavan ra por toi da. Tietojärjestelmien
yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu so te-ke hit tä mis työn
rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen
siirtomääräraha mo men til le Sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus se kä julkisen
hallinnon tuottavuuden edistäminen (28.70.05). Määrärahaa saa käyttää
muun muassa avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä
muille yhteisöille toi min nan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastuspalveluiden uu dis ta mis ta tukeviin hankkeisiin.

Asetuksen nojalla kunnille ja kuntayhtymille myönnettävien
valtionavustusten määrä tar ken tuu momentin 28.70.05 käyttösuunnitelman
valmistumisen mukaisesti. Rahoitus koh den net tai siin sellaisiin asetuksen
mukaisiin hankkeisiin, joiden taloudellista vaikuttavuutta voi daan pitää
merkittävänä.

Avustusta myönnettäisiin nykyisille palveluiden järjestämisvastuullisille
toimijoille eli kun nil le ja kuntayhtymille. Kyse ei ole tulevan
sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan voi mas sa olevaan
lainsäädäntöön perustuvasta vapaaehtoisesta alueellisesta yh teis-
työn ja yhteisen valmistelun tukemisesta.

Valtionavustuksen myöntäminen rajattaisiin usean kunnan yhteisiin
hankkeisiin, jotka liit ty vät muun muassa palveluiden järjestämistehtävän ja
tuottamisen toimintamallien ja oh jauk sen kehittämiseen ja
yhtenäistämiseen, palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suun ni tel-
maan, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen tai muihin
kus tan nus ke hi tyk sen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.
Valtionavustuksella rahoitettavat hank keet tuottavat alueellisia
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suunnitelmia ja kehityspolkuja, jotka voivat toteutuessaan hil li tä
palveluiden järjestämisen ja tuottamisen kustannusten kasvua.

Avustuksen myöntäisi sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö tai
valtiovarainministeriö ku kin omaa hallinnonalaansa koskevien hakemusten
osalta . Valtionavustusta haettaisiin val tio apu vi ran omai se na toimivalta
ministeriöltä ministeriön erikseen ilmoittamalla tavalla ja il moit ta ma na
ajankohtana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen uudistamiseen liittyvä
valtionavustushaku on tar koi tus käynnistää mahdollisimman pian
valtioneuvoston asetuksen antamisen jälkeen. Val tion avus tus ha ku
käynnistyisi rinnakkain Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –oh jel-
maan liittyvien valtionavustusten kanssa.

Tuottavuuden edistämisen ja pelastustoimen uudistamisen osalta
valtionavustushakuja ei ole ensivaiheessa tarkoitus käynnistää.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta 27.11.2019
mennessä. Lau sun not pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen säh kö pos tit se tai postitse.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus antaa  seuraavan lausunnon:

 Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

 Avustuksen saamisen ehto, vapaaehtoinen alueellinen yhteistyö toteutuu
Pohjois-Savossa Tu le vai suu den sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman
tavoitteiden mukaisesti ko. tehtäväalan si säl tö jä kehittäen. Sen lisäksi
Pohjois-Savossa on mahdollista jatkaa kansallisten ja alu eel la tehtyjen
ICT- ja digitalisaatiohankkeiden toteutussuunnitelmia. Edellisen esi val mis-
te lun aikaiset ICT- ja digitalisaatiosuunnitelmat eivät vielä ole
vanhentuneet ja kesken jää nyt tä kehittämistyötä järjestelmien
harmonisoimiseksi on paljon Pohjois-Savossa.

 Valtionasetusluonnos sopii muutoin hyvin Pohjois-Savon liiton
maakuntahallituksen 28.10.2019 tekemään päätökseen laaja-alaisesta
maakunnan palvelujen kehittämiseen liit ty väs tä yhteistyötä siten, että
substanssitoimijat tuottaisivat kehittämishankkeiden han ke suun ni tel mat ja
toimisivat hankkeen sisällöntuottajana yhdessä kuntien sosiaali- ja ter veys-
toi mien kanssa. Maakuntaliittona Pohjois-Savon liitto toimisi hallinnollisena
val tion apu vi ran omai se na, hankehakijana ja hallinnoijana. Voimassa
olevien poliittisten valtasuhteiden mu kai nen ohjaus tulisi
POSOTE-ryhmästä, joka toimisi hankkeen ohjausryhmänä ja ni meäi si
hankkeelle johtoryhmän.

 Em. valmistelulla yhdistyisi vahvasti substanssiosaaminen ja sen lisäksi
laaja maa kun nal li nen näkemys tulevaisuuden sote -rakenteesta. Vaikka
nyt aloitetaan vahvasti sosiaali- ja ter vey den huol lon uudistamisella, on
taustalla ja hallitusohjelmassa kuitenkin tavoitteena maa kun ta hal lin non
synnyttäminen. Siksi sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton ja omis ta ja kun tiem-
me yhtenäinen näkemys on erityisen arvokas.

 Yksityiskohtaiset kommentit pykälistä
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 Asetusluonnos mahdollistaa keväällä 2019 kaatuneen maakunta- ja
soteuudistuksen val mis te lu työn hyödyntämisen ja jatkamisen (2 §)
sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pe las tus toi meen liittyvien tehtävien osalta
(1 §).Tästä syystä olisi pelastustoimen uudistamisen osalta val tion avus tus-
ten hakeminen samanaikaisesti tarkoituksenmukaista käynnistää, koska
yh teis työ uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkoston kanssa
mahdollistavat toi min to jen tehostaminen ja kuntataloutta heikentävän
menokehityksen hillitsemisen.

 Valtionavustuksen myöntämisen edellytys mukana olevien kuntien ja
kuntayhtyminen asu kas lu vun määrästä 80% maakunnan asukasluvusta on
hyvä lähtökohta jatkuvalle toi min nan kehittämiselle. Pohjois-Savon
maakuntaan on valtioneuvoston päätöksellä 978/2019 huo mioi tu mukaan
Joroinen, joka siirtyy maakuntaan 1.1.2021.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat merkittävin kuntatalouden
menoerä ja sik si niiden kehitykseen kuntatalouden edellyttämällä tavalla
tulee kyetä vaikuttamaan. Kun ta ta lou den heikon tilanteen takia 4§
valtionavustuksen enimmäismäärä 80% tulisi ol la näissä
kehittämishankkeissa joko 100% avustus tai mikäli enimmäismäärä
on 80%, tulisi omarahoitusosuuksina hyväksyä työajankäyttö tai muu
vastaava vir tu aa li kus tan nus, jota ei voi todentaa suoraan
kirjanpidosta mutta on muutoin to den net ta vis sa toteutuneeksi
valmistelussa (5 §) esimerkiksi kokouksiin käytetty aika. Edel li sel lä
hallituskaudella valmistelun lopussa myönnetyt rahoituspäätökset
olivat oma ra hoi tus osuu des ta vapaita eli valtion 100% rahoitusta.

 Ennakointi hankehakujen käynnistyttyä voi osittain olla haasteellista. Siksi
5§ suhde muihin hank kei siin tulisi mahdollistaa myös myöhemmin tulevan
tiedon mukaiset uudet ra hoi tus mah dol li suu det monialaisen maakunnan
yhteistyöverkoston kehittämiseksi.

 Kommentit perustelumuistioon

 Pelastustoimen osalta on avustusluonnoksen perustelumuistiossa rajattu
avustuksen saa jak si alueen pelastustoimi. Myös kuntayhtymän
(maakuntaliitto) mahdollisuus toimia avus tuk sen hallinnoijana tulisi
olla mahdollinen.

 Hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin tulisi hyväksyä tilakustannukset
riippumatta siitä ovat ko ne kunnan tai kuntayhtymän pysyviä tila- tai
vuokrakuluja, koska ko ko nais ta lou del li sin kehittämistyön toteutus tapahtuu
olemassa olevissa tiloissa niitä maksimaalisesti hyö dyn täen.

 Valtionosuusselvitykseen liitettävä tilintarkastus ja siitä annettu lausunto
tulisi olla mah dol li nen kattaa avustuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että avustus tulisi olla käy tet tä vis sä siten, että ko. tilintarkastuksesta
hankkeen päättymisen jälkeen syntyvät menot voi daan sillä rahoittaa.

Valmistelija: hallintojohtaja Tarja Miettinen 044 714 2664

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 150 25.11.2019

Istekki Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen, liite 6

179/00.04.01.01/2017

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 150

Istekki Oy:n hallitus on 7.8.2018 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen ja
osakassopimuksen muut ta mi sel la pyritään varmistamaan yhtiön
sidosyksikköasemaa. Tuolloin todettiin, että Is tek ki Oy:ssä tehtäviä
toimenpiteitä voisivat olla: 1) osakesarjojen konvertointi niin, että kai kil la
osakkeilla olisi sama äänimäärä suhteessa osakeomistuksiin, 2)
osakassopimus kos ki si kaikkia osakkaita ja 3) pienosakkailla olisi
hallituspaikka yhtiön hallituksessa. Asiaa on selvitetty edelleen
yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa. Edellä mainituista kohdista osa ke sar jo-
jen konvertointi on huomioitu yhtiöjärjestyksen muutoksella ja
pienosakkaiden edus ta ja aloittaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
1.1.2020 Istekki Oy:n hal li tuk ses sa. Näin ollen käsiteltäväksi jää vielä
osakassopimuksen allekirjoittaminen kaikkien yhtiön osak keen omis ta jien
kesken. Istekki Oy on kolmen suurimman osakkeen omistajansa kans sa
neuvotellut uudesta osakassopimuksesta. Istekin K-sarjan osakkeen
omistajilla on ollut osa kas so pi mus. Sopimus ei ole kuitenkaan koskenut
yhtiötä eikä muita osakkaita. Var mis taak sem me sidosyksikköasemaa
suhteessa osakkaisiimme, on valmisteltu yhteistyössä K-sar jan
osakkeenomistajien kanssa liitteenä oleva osakassopimus. K-sarjan
osakkaat ovat hyväksyneet muotoilut.

Osakassopimuksessa on huomioitu mm. seuraavia seikkoja:
sopimuksen osapuolena yhtiö ja kaikki osakkaat
K-sarjan osakkeenomistajien 80 % määräostovelvoite poistettu
salassapitoon otettu kantaa
osakaskokouksen sisältöä avattu
otettu huomioon tulevat yhtiöjärjestyksen muutokset kuten
äänimäärät pää tök sen teos sa yhtiökokouksessa
osakkeen arvon määrittyminen ja siitä päättäminen
ylipäänsä sidosyksikköaseman ja määräysvallan käytön
vahvistaminen

Sopimuksen tavoitteena on mm. vahvistaa Istekki Oy:n osakkaiden
määräysvaltaa yh tiös sä ja siten turvata hankintalain (Laki julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaista
sidosyksikköasemaa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy Istekki Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa
maakuntajohtaja Mar ko Korhosen allekirjoittamaan sopimuksen
Pohjois-Savon liiton puolesta.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 6 Istekki Oy:n osakassopimus
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Maakuntahallitus § 151 25.11.2019

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen, liitteet 7-8

179/00.04.01.01/2017

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 151

Istekki Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.10.2019 on käsitelty
Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ylimääräinen yhtiökokous
päätti seuraavaa:

Istekki Oy:n hallitus on 7.8.2018 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen ja
osakaskokouksen muuttamisella pyritään varmistamaan yhtiön
sidosyksikköasemaa. Tuolloin todettiin, että Istekki Oy:ssä tehtäviä
toimenpiteitä voisivat olla: 1) osakesarjojen konvertointi niin, että kaikilla
osakkeilla olisi sama äänimäärä, 2) osakassopimus koskisi kaikkia
osakkaita ja 3) pienosakkailla olisi hallituspaikka yhtiön hallituksessa.

Asiaa on selvitetty edelleen yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa. Liitteessä 3
on ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, jolla pyritään varmistamaan Istekin
sidosyksikköasemaa suhteessa omistajiinsa.

Suurimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen
yhdistäminen yhdeksi sarjaksi ja yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä
aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa
tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön
pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita
palveluja omistajilleen. Myös lunastuksia koskevaan kappaleeseen on
esitetty muutoksia.

Osakesarjojen muutos toteutuessaan tarkoittaisi äänimäärien ja
omistusosuuksien muutoksen seuraavasti:

Päätösehdotus:

Yhtiökokous päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen yhtiöjärjestyksen.
Päätöksenteossa pyydetään huomioimaan, että yhtiöjärjestysluonnoksen
(liite 3) 11 §:n a) kohdassa on kaksi vaihtoehtoa.
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Päätös:

Yhtiökokous päätti asiasta esityksen mukaisesti siten, että
yhtiöjärjestyksen 11 §:n muotoilu on a) kohdan osalta seuraava:
lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen
mukainen.

Päätös on ehdollinen niin pitkään, kun osakkaiden toimivaltaiset
toimielimet ovat hyväksyneet yhtiökokouksen päätöksen.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen
ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 7 Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset
Liite 8 Istekki Oy:n yhtiöjärjestys
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Maakuntahallitus § 152 25.11.2019

Itä-Suomen liikuntaneuvoston asettaminen toimikaudelle 2020-2023

127/00.04.00.02/2019

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 152

Liikuntalain (390/2015) 4 §:n 2 momentin mukaan liikunnan
aluehallintotehtävistä vas taa vat aluehallintovirastot. Valtioneuvoston
asetuksen liikunnan edistämisestä (550/2015) 5 §:n mukaan maakunnan
liitto asettaa alueellisen liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri alo ja
edustavia yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistyötahoja,
Jos alue hal lin to vi ras ton toimialueella on useita maakunnan liittoja,
asettavat liitot yhdessä yhden lii kun ta neu vos ton aluehallintoviraston
toimialueelle.

Alueellisen liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, ja se tulee asettaa
asettaa toi mi kaut ta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Opetus- ja
kulttuuriministeriö muistuttaa maa kun tia 11.9.2019 päivätyllä kirjeellään,
että maakunnan liittojen tulee huolehtia uusien alu eel lis ten
liikuntaneuvoston asettamisesta uudelle nelivuotiskaudelle 2020-2023. Lii-
kun ta neu vos ton jäsenten tulee olla pe reh ty nei tä liikuntapolitiikkaan tai
liikunnan eri aloihin.

Liikuntaneuvostossa tulee olla kattavasti edustettuina liikunnan eri
toimialueet, liikunnan kan sa lais jär jes töt ja kunnat sekä alueelliset ja
kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston ja sen jaostojen puheenjohtajalle
ja muille jäsenille, sihteereille ja asiantuntijoille mak set ta vis ta
kokouspalkkioista päättää ministeriö. Alueellisen liikuntaneuvoston
toimintamenot mak se taan opetus- ja kulttuuriministeriön
aluehallintovirastolle osoittamasta määrärahasta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella maakuntien liittoja ovat
Pohjois-Savon liitto, Poh jois-Kar ja lan maakuntaliitto ja Etelä-Savon
maakuntaliitto, joiden kesken on sovittu lii kun ta neu vos ton tehtävistä ja
neuvoston asettamisesta. Valtioneuvoston asetuksen mu kaan jäsenmäärä
voi olla enintään 12 jäsentä, jolloin kullakin liitolla voi olla aikaisemman pe-
ri aat teen mukaisesti enintään 4 jäsentä.

Liikuntaneuvoston nimeäminen on määritelty Itä-Suomen
maakuntajohtajien taholta Itä-Suo men maakuntien yhteistoiminta-alueen
yhteiseksi tehtäväksi. Maakuntien liittojen so pi muk sen mukaan
puheenjohtajuus kiertää toimikausittain. Ensimmäisellä toimikaudella
2011-2012 puheenjohtajuus oli Etelä-Savossa, seuraavalla toimikaudella
pu heen joh ta juus oli Pohjois-Karjalassa ja toimikaudella 2016-2019
puheenjohtajuus on Poh jois-Sa vos sa. Seuraavalla toimikaudella
puheenjohtajuus on Etelä-Savolla.

Pohjois-Savon liiton virasto on pyytänyt Pohjois-Savon Liikunta ry:tä
tekemään ehdotuksen Itä-Suo men liikuntaneuvostoon valittavista jäsenistä
perusteluineen sekä toimittamaan esi tet ty jen henkilöiden suostumuksen
mahdolliselle valinnalleen liikuntaneuvoston jäseneksi tai varajäseneksi.
Pohjois-Savon Liikunta ry on tehnyt päätösehdotuksessa olevan esi tyk sen
liikuntaneuvostoon valittaviksi henkilöiksi. Esityksen mukaan kaikilta on
suostumus teh tä vään.
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Etelä-Savon edustajat Itä-Suomen liikuntaneuvostossa toimikaudella
2016-2019 ovat Ete lä-Sa von Liikunta ry:n toiminnanjohtaja Heino Lipsanen
(toimii myös neuvoston 1. va ra pu heen joh ta ja na), Tanhuvaaran
urheiluopiston rehtori Erkki Kauppinen, Sulkavan kun nan joh ta ja Mervi
Simoska sekä Mäntyharjun Virkistys ry:n varapuheenjohtaja Marita Mattila.

Pohjois-Karjalan edustajat Itä-Suomen liikuntaneuvostossa toimikaudella
2016 -2019 ovat Liek san kaupungin liikunnan lehtori Pirjo Rämänen,
Joensuu, (toimii neuvoston 2. va ra pu heen joh ta ja na), Joensuun
Urheiluakatemian akatemiakoordinaattori Anu Korhonen, Joen suu, Kiteen
vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, Kitee, Pohjois-Karjalan liikunta ry:n
alue joh ta ja Jari Hurskainen, Joensuu.

Pohjois-Savon edustajat Itä-Suomen liikuntaneuvostossa toimikaudelle
2016-2019 ovat Poh jois-Sa von Liikunta ry:n varapuheenjohtaja, Iisalmen
kaupungin entinen vapaa-ai ka joh ta ja Arto Niemelä, Iisalmi, Pesäpalloliiton
Itä-Suomen aluepäällikkö Pirjo Mäkelä, Sii lin jär vi, Varkauden Urheiluseurat
ry:n toiminnanjohtaja Hannu Kiminkinen, Varkaus, sekä Poh jois-Sa von
Liikunta ry:n aluejohtaja Risto Kovanen, Kuopio. Itä-Suomen lii kun ta neu-
vos ton puheenjohtajana kaudella 2016-2019 toimi Arto Niemelä.

Mkj:n ehdotus: Pohjois-Savon edustajiksi Itä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle
2020-2023 ni me tään Pohjois-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Risto
Kovanen, Kuopio, Iisalmen va paa-ai ka joh ta ja Pekka Partanen, Iisalmi,
Pesäpalloliiton Itä-Suomen aluejohtaja Pirjo Mäkelä, Sii lin jär vi, sekä
Varkauden kaupungin liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja
Jorma Saas ta moi nen, Varkaus. Itä-Suomen liikuntaneuvoston 2.
varapuheenjohtajaksi nimetään Pirjo Mäkelä.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 153 25.11.2019

Kuntataloustyöryhmän varajäsenen nimeäminen

162/00.04.01.02/2017

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 153

Kuntataloustyöryhmän jäsen Varkauden kaupungin talousjohtaja Helena
Pitkänen on tois tai sek si estynyt viranhoidostaan. Varkauden kaupunki on
nimennyt hänen sijaisekseen hal lin to joh ta ja Toni Leppäsen, joka on
antanut suostumuksen toimia myös kun ta ta lous työ ryh mäs sä Helena
Pitkäsen varajäsenenä.

 Kuntataloustyöryhmässä ei muilla kuin Kuopion jäsenellä ole nimettyä
varajäsentä.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus nimeää Varkauden kaupungin hallintojohtaja Toni
Leppäsen Helena Pit kä sen varajäseneksi kuntataloustyöryhmään jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti, ja edellytti
  kuntataloustyöryhmän esittelevän seuraavassa kokouksessa
Pohjois-Savon kuntien   taloudellista tilannetta.
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Maakuntahallitus § 154 25.11.2019

Maakuntajohtajan vuosiloma

41/01.01.03.03/2012

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 154

Maakuntajohtaja Marko Korhonen pyytää pidettäväksi 4 (neljä) päivää
vuosilomaa ajalle 23.-31.12.2019.

Mkh:n pj:n ehdotus: Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa 4 (neljä) päivää
ajalle  23.-31.12.2019

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 155 25.11.2019

Viranhaltijoiden päätökset

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 155

Maakuntajohtajan päätökset:
HANKEPÄÄTÖKSET
4.11.2019
EURA
2014/8501/09020101/2019/PSL

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A75469. Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja
hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Kehitys
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 143 402 € (75 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 191 202 €
Hyväksytty toteutusaika 1.10.2019-30.9.2021
Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
-mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia
tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen
muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen
hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä
erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee
Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista terveysklusteri
-kehittämisenkärkeä.

5.11.2019
EURA
2014/8500/09020101/2019/PSL

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A75483. Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja
hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Investointi
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 1 300 600 € (70 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset
1 858 000 €.
Hyväksytty toteutusaika 1.10.2019-30.9.2021
Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
-mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia
tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen
muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen
hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä
erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee
Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista terveysklusteri
-kehittämisenkärkeä.

MUUT PÄÄTÖKSET
25.10.2019/51/129/01.01.02.02
/2010

Päätös lisävastuupalkkion maksamisesta EU-sihteeri Merja Sihvolalle

5.11.2019/52/139/01.01.01.02/
2019

Päätös tarkastajan valinnasta

11.11.2019/53/127/01.01.01.02
/2018

Jatkopäätös tarkastajan 60 % määräaikaisen tehtävän jatkamisesta 31.12.2020
saakka

Aluekehitysjohtajan päätökset:
HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET
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27.10.2019
EURA
2014/6886/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74427. Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien
käytettävyysarviointi ja testaus – investointihanke (BioMahti - I)
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
BioMahti - Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien
käytettävyysarviointi ja testaus investointihankkeen laitehankintoja
täydennetään. Hankkeeseen hankitaan aiemmin hyväksytyn uuttoon
perustuvan puhdistuslaitteiston lisäksi UV-VIS spektrometri (4 500 €)
mikrobiologisissa analyyseissä tarvittavien mikrobiymppien määrän
mittaamiseen. Ilman UV-VIS spektrometrin käyttöä ei BioMahti -
Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien käytettävyysarviointi ja
testaus -kehittämishankkeen työpakettiin 5 analytiikka ja testaus -kohdistuvia
mikrobiologisia tavoitteita saada toteutettua hankesuunnitelman mukaisesti.
Laite vaikuttaa olennaisesti myös yritysten pilottinäytteiden mittausten
toteutukseen ja tarkkuuteen.
Hyväksytty laitehankintojen täydennys myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

12.11.2019
EURA
2014/7213/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74906. Kuopio Water Cluster -kehittämishanke
Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy/ Itä-Suomen yliopisto (UEF),
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Luonnonvarakeskus Maaninka (Luke)
Hankkeessa on päivitetty kustannusarvio ja tehty muutoksia tehtävänkuviin ja
henkilötyökuukausiin. Muutokset ovat tarpeellisia hankkeen suunnitelman
mukaiseksi toteuttamiseksi. Hanke kuuluu Pohjois-Savon maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman mukaiseen kehittämisen kärkeen, vesi. Muutoksilla
ei ole vaikutusta hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen, hankkeelle
hyväksyttyyn kokonaiskustannusarvioon tai hankkeen tukeen. Hakijan
edellytetään tutustuvan myös päätöksen lisätieto -kohtaan, jossa kerrotaan
lyhesti laista 306/2019, "Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta."
Hyväksytty kustannusrakenteen, tehtäväkuvien ja henkilötyökuvausten
muutokset saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

12.11.2019
EURA
2014/7212/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74914. Kuopio Water Cluster -investointihanke
Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy/ Itä-Suomen yliopisto (UEF),
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Luonnonvarakeskus (Luke), Ruokavirasto
Hankkeessa on tehty kone- ja laitehankintojen täsmennykset,
sisältökuvaukset, sekä hankintojen arvioitu kohdentuminen eri vuosille.
Muutokset ovat tarpeellisia hankkeen suunnitelman mukaiseksi
toteuttamiseksi. Hanke kuuluu Pohjois-Savon maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman mukaiseen kehittämisen kärkeen, vesi. Muutoksilla
ei ole vaikutusta hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen, hankkeelle
hyväksyttyyn kokonaiskustannusarvioon tai hankkeen tukeen. Hakijan
edellytetään tutustuvan myös päätöksen lisätieto -kohtaan, jossa kerrotaan
lyhesti laista 306/2019, "Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta."
Hyväksytty kone- ja laitehankintojen täsmennykset, sisältökuvaukset sekä
hankintojen arvioitu kohdentuminen eri vuosille myönnetyn tuen pysyessä
ennallaan.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset ko. ajalta tiedoksi,
eikä käytä otto-oikeuttaan niihin.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 156 25.11.2019

Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiat

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 156

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus käsittelee jäsentensä raportteja ja muuten esille
nostamia edunvalvon ta-asioita.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtaja Marko Korhosen esittelemän
Pohjois-Savon so te-hal lin non järjestämismallin uutta  sote-valmistelua
varten.
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Maakuntahallitus § 157 25.11.2019

Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 157

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:

1. Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot
muutoshakemukset.
Katso kohta 3.

2. Suunnittelujohtajan antamat lausunnot
Leppävirran taajaman osayleiskaavamuutokseen valtatien 5
ympäristössä Nikkilänmäellä sekä VT5 aluevaraussuunnitelma
Leppävirran kohdalla, D 145/2018
Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos,
Lapinlahti, D 47/2012

Hallintojohtajan lausunnot
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023, D
140/2019

3. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle avustusta
digituen alueellisen koordinaation toteutusta varten. Hankkeen
kustannusarvio on 120.000 euroa, josta liiton omarahoitusosuus on
36.000 euroa ja valtionavustuksen osuus on 84.000 euroa. Liitto
hakee omarahoitusosuuteen 30.000 euroa avustusta Pohjois-Savon
kehittämisrahastosta, ja loppuosa 6.000 euroa muodostuu liiton
henkilökunnan työpanoksesta, D 71/2019

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja merkitsi
lisäksi tiedoksi Kotiseutuyhdistysten liiton seminaarin maakuntasalissa
lauantaina 23.11.2019 sekä Kari Rajamäen esittelemän liikenteen
saavutettavuuden parantamiseen tehtyjä toimia.    
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Maakuntahallitus § 158 25.11.2019

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 158

Mkj:n ehdotus: Seuraava kokous on maakuntatalolla maanantaina 16.12..2019 alkaen klo
9.30.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17.
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POHJOIS-SAVON LIITTO
Maakuntahallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot ( § 141, 143-145, 148, 149, 154-157)

Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 136
§:n mukaan oi kai su vaa ti mus ta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta va littamalla.

HValL 3 §:n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpi dettä,
jolla asia on ratkaistu tai jä tet ty tutkittavaksi ottamatta.

Oikaisuvaatimusohjeet ( § 138-140, 142, 146, 147, 150-153, 158)

Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakunta-
hallitukselta, Poh jois-Savon liit to, PL 247, 70101 Kuopio.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen pää tök ses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeellä tai laitettu näh tä vil le yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta va.

Valitusosoitus

Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jä sen (137 §).

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutos haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava:
* valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
* muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan
laatija on alle kirjoittanut va li tus kir jan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljen nöksenä sekä to dis tus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla
asiakirjat voi lä hettää pos tit se tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen va litusajan päätty mistä.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


