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Kokouksen avaus
Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki avaa kokouksen.
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Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen, liite 1
Maakuntavaltuusto
Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 15 §:n mukaan:
Maakuntavaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Mikäli jäsen on esteellinen tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.
Luettelo maakuntavaltuuston jäsenistä on liitteenä 1.
Päätösehdotus:

Maakuntavaltuusto suorittaa nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella ääniluettelon.

Päätös:
Liitteet

Liite 1

Nimenhuuto- ja ääniluettelo, maakuntavaltuusto 15.6.2015
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Maakuntavaltuusto
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen
on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksesta on annettava yleisesti
tieto jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Perussopimuksen 11 §:n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa jäsenistä (vähintään 38 jäsentä) on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 1.6.2015. Lisäksi maakuntavaltuuston kokouksen
ajankohdasta ja paikasta on tiedotettu 1.6.2015 Savon Sanomissa, Iisalmen Sanomissa ja
Warkauden lehdessä.
Puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut.
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Maakuntavaltuusto
Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla erikseen sitä varten valittua valtuutettua, jollei maakuntavaltuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi jäsentään pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
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Maakuntajohtajan yleisesittelypuheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus
Maakuntavaltuusto
Maakuntajohtaja Jussi Huttunen tarkastelee maakunnan ja Pohjois-Savon liiton kannalta
ajankohtaisia asioita sekä suorittaa esityslistan asioiden yleisesittelyn.
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntahallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
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Tilinpäätös vuodelta 2014, liitteet 2, 3 ja 4
19/00.01.02.01/2014
Maakuntahallitus 23.03.2015 § 29

Vuoden 2014 talousarvio toteutui seuraavasti:
Varsinaisen toiminnan (luottamushenkilöhallinto ja toimisto) osalta toimintamenot toteutuivat 93,4 % (alitus 156.295 €) ja toimintatulot 102 % (ylitys 47.769 €). Netoksi (toimintakatteeksi) arvioitiin talousarviossa -18.504 €, ja toteutuma oli 185.560 €.
Teknisten tuen osalta toimintamenot ja -tulot toteutuivat 70,1 % (alitus 311.873 €). Teknisen tuen nettovaikutus talousarviossa ja tilinpäätöksessä on 0 €, sillä tulot kattavat menot.
Teknisen tuen tulot tulevat EU:lta.
Projektien osalta toimintamenot ja -tulot toteutuivat 24,4 % (alitus 453.490 €). Projektit eivät ole jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa, vaan niiden menot katetaan projektien
muilla tuloilla, joten ne eivät rasita kuntien maksuosuutta. Projektien luonteesta johtuen niiden määrä ei ole tarkasti ennakoitavissa talousarviota laadittaessa.
Rahastojen osalta toimintamenot toteutuivat 320 % (ylitys 572.068 €) ja toimintatulot 100
%:sti. Avustuksia Pohjois-Savon kehittämisrahastosta kirjattiin 831.724 € (talousarviossa
oli arvioitu 259.500 €), jonka mahdollisti se, että kehittämisrahastossa oli jakamatonta (sitomatonta) rahaa käytettävissä hankkeisiin.
Taseen loppusumma on 10.838.435,04 €.
Tuloslaskelma 31.12.2014 (koko liitto)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

3.524.454,24 €
-3.910.962,63 €
-386.508,39 €

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Vuosikate = Tilikauden tulos

4.428,30 €
-151,67 €
-382.231,76 €

Rahastojen muutos

568.284,60 €

Tilikauden ylijäämä

186.052,84 €

Kuntalain mukaan maakuntahallituksen on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Liitteenä 1 on tilinpäätös, joka sisältää
 toimintakertomuksen,
 talousarvion toteutumisen (toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen),
 tilinpäätöslaskelmat,
 tilinpäätöksen liitetiedot,
 luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista,

Pohjois-Savon liitto
Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

ESITYSLISTA
§ 29

1/2015

9

23.03.2015
15.06.2015

 tilinpäätöksen allekirjoituksen ja tilinpäätösmerkinnän sekä
 liitteet.
Tilinpäätöksessä on tarkemmin mm. talousarvion toteutumasta tulosyksiköittäin sekä selityksiä talousarvion ja tilinpäätöksen välisiin eroihin.
Pohjois-Savon liiton toimintatuotot (varsinainen toiminta, tekninen tuki, projektit, rahastot)
vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan ovat 3.524.454,24 €.
Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:
Varsinainen toiminta
2.385.057,20 € (luottamushenkilöstö ja toimisto)
Tekninen tuki
732.887,45 €
Projektit
146.509,59 €
Rahastot
260.000 €
Yhteensä
3.524.454,24 €
Varsinaista toimintaa rahoitettiin kunnilta kerättävillä 2.269.788 €:n maksuosuuksilla. Muut
tulot sisältää muita myyntituottoja sekä muita tukia ja avustuksia yhteensä 115.269,20 €.
Teknisen tuen ja projektien nettovaikutus on 0 €, sillä niiden tuotot kattavat kulut. Rahastojen vaikutus on myös tuloslaskelmaan 0 €, sillä rahastojen muutos kirjataan tilikauden tuloksen jälkeen Liitolla on kaksi rahastoa eli vuokrantasausrahasto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto, joilla on erilliset kirjanpitonsa. Maakuntahallitus on tehnyt päätöksen vuokrantasausrahaston purkamisesta vuosina 2015-2018.
Pohjois-Savon liiton toimintakulut (varsinainen toiminta, tekninen tuki, projektit, PohjoisSavon kehittämisrahasto) vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan ovat 3.910.962,63 €.
Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:
Varsinainen toiminta
Tekninen tuki
Projektit
Rahastot
Yhteensä

2.199.497,15 € (luottamushenkilöstö ja toimisto)
732.887,45 €
146.509,59 €
832.068,44 €
3.910.962,63 €

Toimintatuottojen ja -kulujen lisäksi tilinpäätös sisältää rahoitustuloja yhteensä 4.428,30 €
ja rahoituskuluja 151,67 € sekä rahaston muutos -kirjaukset 568.284,60 €.
Pohjois-Savon kehittämisrahaston hyväksytyt hankkeet v. 2014 on luetteloituna tilinpäätöksen liitteessä 1.
Maakuntavaltuuston nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toiminnassa (=luottamushenkilöhallinto ja toimisto) on näiden tulosyksiköiden yhteenlaskettujen menojen ja tulojen osalta netto (=tulot-menot). Maakuntahallituksen nähden sitova taso
on jäljempänä määriteltyjen tulosyksikköjen (luottamushenkilöhallinto, toimisto, tekninen tuki, projektit, Pohjois-Savon kehittämisrahasto ja vuokrantasausrahasto) bruttomenot tulosyksiköittäin.
Maakuntavaltuustoa sitova taso:
Talousarvio
Varsinainen toiminta:
- toimintatuotot
2.337.288
- toimintakulut
2.355.792
Netto = sitova taso
-18.504

Toteuma
2.385.057
2.199.497
185.560

Poikkeama
47.769
-156.295
204.064
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Maakuntahallitusta sitova taso (bruttomenot)
Luottamushenkilöhallinto
184.538
Toimisto
2.171.254
Tekninen tuki
1.044.760
Projektit
600.000
Rahastot
260.000
Mkj:n ehdotus:

1/2015

162.205
2.037.292
732.887
146.510
832.068

-22.333
-133.962
-311.873
-453.490
572.068

Maakuntahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen maakuntavaltuustolle käsiteltäväksi seuraavasti: Tilinpäätöksen 2014 mukaan tilikauden tulos
on -382.231,76 €, josta vähennetään ennen ylijäämän käsittelyä vuokrantasausrahastoon
siirto 2.454,10 € ja lisätään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta siirto 570.738,70 € (yhteensä 568.284,60 €). Tilikauden ylijäämäksi jää 186.052,84 €, jonka maakuntahallitus
esittää siirrettäväksi omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Lisäksi maakuntahallitus päättää jättää tilinpäätöksen vuodelta 2014 tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Valmistelija:

taloussihteeri Sinikka Järvi 044 714 2625

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto
Tarkastuslautakunta

26.3.2015 § 5
23.4.2015 § 5
21.5.2015 § 7
Tarkastuslautakunta päätti:
1.
saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi kokoukseen
15.6.2015
2.
saattaa tarkastuslautakunnan v. 2014 arviointikertomuksen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja
3.
esittää maakuntavaltuustolle, että Pohjois-Savon liiton tilinpäätös 2014 hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja päävastuualueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.-31.12.2014.
Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus on liitteenä x.
Lisäksi ilmoitetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi BDO Audiator Oy:ltä 18.5.2015 tullut
ilmoitus Pohjois-Savon liiton vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta.
Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy esittää JHTT, HTM Kaisa Lappalaista.

Maakuntavaltuusto
15.6.2015 § 7
Päätösehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää
1.
2.
3.

merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saatetuksi
käsittelee arviointikertomuksen ja päättää mahdollisista toimenpiteistä
hyväksyy Pohjois-Savon liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhty-
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män hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja päävastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014
merkitsee tiedoksi BDO Audiator Oy:n ilmoituksen tilintarkastajan vaihtumisesta

Päätös:
Liitteet

1/2015

Arviointikertomus vuodelta 2014
Tilinpäätös vuodelta 2014
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
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Muutos vuoden 2015 talousarvioon
99/00.01.02.00/2014
Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus 25.5.2015
§ 58
Pohjois-Savon liiton hallintosäännön 28 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä maakuntavaltuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä
on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan 17.11.2014.
Talousarvion käsittelyn jälkeen on tullut tarve muuttaa EU:n teknisen tuen määrärahaa ja
tuloarviota. Teknisen tuen määräraha ja tuloarvio on maakuntavaltuuston hyväksymässä
talousarviossa 600.000 €.
Maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio perustui EU:n teknisen tuen osalta työ- ja elinkeinoministeriön 17.2.2014 antamaan ohjeistukseen, jonka mukaisesti ohjelmakauden
2007-2013 teknistä tukea oli mahdollista käyttää ainoastaan kesäkuun 2015 loppuun. Tähän toteutusaikaan perustuen teknisen tuen kulutukseksi arvioitiin 600 000€. Ministeriö ohjeisti asiaa uudelleen 18.6.2014, jolloin toteutusaikaa annettiin lokakuun 2014 loppuun.
Tästä syystä teknisellä tuella palkattujen henkilöiden palkat ja muut rakennerahastotoimintaan liittyvät kulut ajalta 1.11.-31.12.2015 varauduttiin maksamaan liiton perusrahoituksesta.
Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti 26.11.2014 päivätyllä kirjeellään, että ohjelmakauden
2007-2013 tiettyjen hankkeiden toteutusaika voikin jatkua aiemmin ilmoitetusta viimeisestä
päättymispäivästä 31.12.2015 saakka. Vanhan kauden teknisen tuen käytön jatkaminen
vuoden 2015 loppuun saakka mahdollistaa sen, että Pohjois-Savon liitolle osoitettua teknistä tukea voidaan käyttää EU-ohjelman toimeenpanoon, rahoituspäätösten ja maksatuspäätöksen valmisteluun, maakunnan yhteistyöryhmän kokouksiin jne. Loppuvuoden 2015
osalta tämä tarkoittaa, että Pohjois-Savon liitolla on käytettävissään aiemmin budjetoidun
600 000€:n lisäksi 280 000€ EU:n teknistä tukea, joka ei rasita kuntien maksuosuutta
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy edellä olevien perusteiden
mukaan tekniseen tukeen 280 000 €:n lisämäärärahan ja saman suuruisen tuloarvion vuoden 2015 talousarvioon.

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto 15.6.2015
§8
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntahallituksen ehdotuksen.
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Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030 hyväksyminen, liitteet 5-7 ja oheismateriaali
69/10.02.00.00/2012
Maakuntahallitus 04.05.2015 § 47
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 kattaa koko maakunnan ja siinä käsitellään
seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti ja mitoitus. Kaupan kaavassa osoitetaan myös Tervalamminvuoren tuulivoima-alue Rautalammin ja Suonenjoen
rajalla, Etelä-Konneveden kansallispuisto sekä tehdään täydennyksiä työpaikka-alueisiin ja
Seveso II -direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin. Maakuntakaavan vahvistamismittakaava on 1:200 000, Kuopion ja Siilinjärven ydinalueille sijoittuvat kaavamerkinnät esitetään 1:100 000 mittakaavassa.
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030 käsittely:
Maakuntahallitus päätti aloittaa kaupan maakuntakaavan laatimisen kokouksessaan
28.5.2012 ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä tarkennukset siihen ja käsitteli kokouksessaan palveluverkkoselvitys- luonnosta.
Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 29.8.2012 kaupan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen ja valtuutti liiton päivittämään suunnitelmaa tarpeen mukaisesti ja pitämään sitä ajantasaisena.
Maakuntahallitus asetti kaupan maakuntakaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen nähtäville 10.11.-20.12.2013.
Maakuntahallitus hyväksyi 25.2.2014 vastineet luonnoksesta ja sen valmisteluaineistosta
saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin, yhteensä 43 kpl ja päätti täydennyksistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Seveso II-direktiivin ja tuulivoiman osalta.
Maakuntahallitus hyväksyi 27.10.2014 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksen
2030 asetettavaksi nähtäville 7.11.-19.12.2014.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.11. – 19.12.2014, ja siitä saatiin 40 lausuntoa ja 15 muistutusta. Lausuntopyyntöjä lähetettiin 115 taholle.
Maakuntahallitus hyväksyi 23.2.2015 vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin sekä toimenpiteet Tervalamminvuoren potentiaalista tuulivoima-aluetta koskien siten, että kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen myös viranomaisneuvottelussa hyväksytyllä tavalla Tervalamminvuoren tuulivoima-alue -merkinnän (tv 33.800) rajaus on muutettu ulottumaan Suonenjoen kaupungin puolelle. Merkinnän muutoksesta ja sitä koskevasta yleisötilaisuudesta
Suonenjoella on tiedotettu internetissä, kirjeitse alueen maanomistajille ja liiton virallisissa
sanomalehdissä (Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden lehti) ja lisäksi Sisä-Savon lehdessä.
Kaavaan on tehty vastineiden mukaiset 2. viranomaisneuvottelussa sovitut muutokset.
Tervalamminvuoren tuulivoimala-alue on luonteeltaan mahdollistava; tuulivoimaloiden
määrä, tehot ja täsmällinen sijainti alueella määritellään kuntien osayleiskaavoituksessa ja
kuntien päätösvallassa olevissa rakennuslupa- ym. prosesseissa.
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Kaupan maakuntakaavaa varten on tehty seuraavat selvitykset, joihin voi tutustua osoitteessa www.pohjois-savo.fi/kauppa tai maakuntasalissa ennen kokousta:

Yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointi

Selvitys matkatuotoksista

Liikenteellisten vaikutusten arviointi 2014

Palveluverkkoselvitys herkkyyanalyyseineen

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaa varten tarkasteltujen vähittäiskaupan suuryksiköiden ja keskustatoimintojen alueiden sijainti suhteessa väestöön, asuntokuntiin ja loma-asutukseen

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Tervalamminvuori-Rautalampi, Suonenjoki

Maastopöytäkirja 2014, Rautalammin Tervalamminvuoren tuulivoima-alue
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto
1. hyväksyy Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030,
2. saattaa maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi,
3. antaa tämän päätöksen osalta valitusosoituksen ympäristöministeriöön,
4. esittää ympäristöministeriölle, että vahvistamispäätös määrätään tulemaan voimaan
ennen kuin se on saanut lainvoiman,
5. valtuuttaa kaavan laatijan tekemään kaava-asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset ennen kaava-asiakirjojen lähettämistä ympäristöministeriön
käsiteltäväksi.
Maakuntahallitus valtuuttaa kaavan laatijan tekemään kaava-asiakirjoihin mahdollisesti
tarkvittavat teknisluonteiset korjaukset ennen maakuntavaltuuston käsittelyä.

Valmistelijat:

kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki 044 714 2618
suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:

Kimmo Kivelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Maakuntavaltuusto
15.6.2015 § 9
Päätösehdotus:

Maakuntavaltuusto
1. hyväksyy Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030,
2. saattaa maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi,
3. antaa tämän päätöksen osalta valitusosoituksen ympäristöministeriöön,
4. esittää ympäristöministeriölle, että vahvistamispäätös määrätään tulemaan voimaan
ennen kuin se on saanut lainvoiman,
5. valtuuttaa kaavan laatijan tekemään kaava-asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset ennen kaava-asiakirjojen lähettämistä ympäristöministeriön
käsiteltäväksi.

Päätös:
Liitteet
Oheismateriaali

Liite 5
Liite 6
Liite 7

Kaavaselostus
Maakuntakaavakartta
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
PONSI: Esitys Ympäristöministeriölle kaupan lainsäädännön toimeenpanon
muuttamiseksi
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Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 50
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Kaisa Hartikainen-Herrasen eronpyyntö maakuntahallituksen varajäsenyydestä
124/00.00.01.03/2013
Maakuntahallitus 04.05.2015 § 50
Maakuntahallituksen jäsenen Pirkko-Liisa Piirosen varajäsen Kaisa Hartikainen-Herranen
anoo eroa Pohjois-Savon liiton yhtymähallituksen (maakuntahallituksen) henkilökohtaisesta varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto myöntää Kaisa
Hartikainen-Herraselle eron maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja että maakuntavaltuusto valitsee Pirkko-Liisa Piiroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen maakuntahallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 0400 465045

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:

Päätös:

Maakuntavaltuusto myöntää Kaisa Hartikainen-Herraselle eron maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Pirkko-Liisa Piiroselle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016.
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Jukka Kotimäen eronpyyntö Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja Isto Huttusen eronpyyntö
Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
Maakuntahallitus 25.05.2015 § 68
Jukka Kotimäki pyytää 21.5.2015 päivätyllä kirjeellä eroa Pohjos-Savon liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä puolueen vaihdon perusteella.
Jukka Kotimäen henkilökohtainen varajäsen Isto Huttunen Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnassa pyytää 22.5.2016 lähetetyllä sähköpostilla eroa Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
- maakuntavaltuusto myöntää Jukka Kotimäelle eron Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä;
- maakuntavaltuusto myöntää Jukka Kotimäen henkilökohtaiselle varajäsenelle Isto Huttuselle eron Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä;
- maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013 – 2016.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:

Päätös:

Maakuntavaltuusto
- myöntää Jukka Kotimäelle eron Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä,
- myöntää Jukka Kotimäen henkilökohtaiselle varajäsenelle Isto Huttuselle eron Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä,
- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016.
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Valtuutettujen aloitteet
Maakuntavaltuusto
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan:
"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Maakuntavaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu
siitä, miten asia on valmisteltava."
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ottaa mahdolliset aloitteet vastaan ja maakuntavaltuusto päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelua siitä, miten asia on valmisteltava.
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13
Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Maakuntavaltuusto
Kuntalain 55 §:n mukaan maakuntavaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu maakuntahallituksessa tai tarkastuslautakunnassa.
Kuitenkin jos asia on kiireellinen, maakuntavaltuusto voi enemmistöpäätöksellä ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto toteaa, onko kiireellisenä esille otettavia asioita.
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Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:
Päätös:

Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen.
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