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Kinnunen Jyrki-Pekko
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Allekirjoitukset
Hanna Huttunen
puheenjohtaja

Jukka-Pekka Lätti
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 7 - 12
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 28.2.2019.

Erkki Mononen

Jonna Nissinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin
verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 1.3.2019 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 25.02.2019 § 7

Kuntalain (410/2015) 94 §:n ja hallintosäännön 71 §:n mukaan kutsu
valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä
tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä.
Kutsu tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen ja esityslista liitteineen on
19.2.2019 julkaistu yleisessä tietoverkossa ja luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa sekä lähetetty tieto esityslistan julkaisusta tekstiviestillä
valtuutetuille. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi
19.2.2019 sekä paikallislehti Outokummun Seudussa 21.2.2019.
Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen
liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä Outokummun kaupungin verkkosivuilla,
www.outokummunkaupunki.fi, 1.3.2019 alkaen.
Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi.
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Pöytäkirjantarkastajat
Kvalt 25.02.2019 § 8

Hallintosäännön 92 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuutetut
Erkki Mononen ja Jonna Nissinen.
Päätös:
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Outokummun kaivosmuseon kehittämisstrategian hyväksyminen vuosille 2019-2021
Khall 18.02.2019 § 37
Outokummun kaivosmuseo on maamme ainoa museoammatillisesti hoidettu kaivannaisalan erikoismuseo. Outokummun kaivosmuseo on perustettu vuonna 1982 ja se toimi 31.8.2009 saakka Outokummun kaivosmuseon säätiön ylläpitämänä. Outokummun kaivosmuseon säätiö lakkautettiin 1.9.2009 (Patentti – ja rekisterihallituksen päätös 3.2.2010). Syyskuun
2009 alusta lähtien Kaivosmuseo on ollut Outokummun kaupungin ylläpitämä museo. Kaupungin organisaatiossa Kaivosmuseo on osa kaupunginhallituksen alaista hallintopalveluja.
Kaivosmuseon omistuspohjan muuttuessa säätiöltä kaupungille perustettiin museotoiminnan kehittämistä varten kehittämistyöryhmä (khall
10.8.2009 § 154), joka toimi henkilöstön tukena museon kehittämistyössä.
Kehittämistyöryhmän ja museon henkilöstön toimesta valmistui ensimmäinen Kaivosmuseon kehittämisstrategia vuosille 2012-2016 (khall
5.3.2012, § 51).
Vuosien 2017-2018 aikana museon kehittämistä on toteutettu ensimmäisen strategian tavoitteiden mukaisesti ja päivitetty museon toinen kehittämisstrategia vuosille 2019-2021. Kehittämisstrategiassa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet seitsemälle keskeiselle toimenpidealueelle: kokoelmat ja näyttelytoiminta, tutkimus- ja julkaisutoiminta, hanketoiminta, asiantuntijuus ja verkostoituminen, museopedagogiikka, tiedotus ja
markkinointi sekä tapahtumat.
Kaivosmuseon kehittämisstrategia palvelee museon tavoitteiden saavuttamista. Kehittämisstrategia on toimintaa ja taloutta koskeva monivuotinen suunnitelma, joka on yksi edellytys valtionosuuden saamiseksi.
Outokummun kaivosmuseon kehittämisstrategia 2019-2021 on liitteenä.
Valmistelija/esittelijä: mm/pl.
Lisätietoja: museonjohtaja Merja Marin, 044 7559 391, merja.marin@outokummunkaupunki.fi.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Outokummun kaivosmuseon kehittämisstrategian vuosille 2019-2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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nimikirjaimet
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Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Matkakumpu Oy:n osakkeiden ostaminen ja lisämääräraha talousarvioon
Khall 18.02.2019 § 38
Matkakumpu Oy:n osakkeiden omistus jakautuu omistajien kesken seuraavasti:
Outokummun kaupunki
3 995 kpl
Outokummun Matkailijayhdistys ry
35 kpl
Outokumpu Oyj
5 kpl
Yhteensä
4 035 kpl
Matkakumpu Oy on kaupungin tytäryhtiö. Kaupunki on käynyt neuvotteluja osakepääoman hankkimiseksi kokonaan kaupungille. Tämä helpottaa
yhtiön hallinnointia, henkilöstön lakisääteisten vakuutusten ym. asioiden
järjestämistä.
Outokummun Matkailijayhdistys ry on valmis myymään omistamansa
Matkakumpu Oy:n osakkeet kaupungille hintaan 100 euroa/kpl. Outokumpu Oyj:lle ehdotetaan osakkeiden myymistä samoin 100 euroa/kpl.
Valmistelija/esittelijä: pl/pl.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää
4 100 euron lisämäärärahan investointiosaan kohtaan 1119 (arvopaperit ja
osakkeet/keskusviraston hallinta) Matkakumpu Oy:n osakkeiden (100 %)
ostoa varten Outokummun Matkailijayhdistys ry:ltä sekä Outokumpu
Oyj:ltä.
Päätös:
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________
Kvalt 25.02.2019 § 10

Päätös:
Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi valtuutettu Jari
Turpeisen varavaltuutettu Petri Kokon kannattamana esittäneen, että
asia palautetaan valmisteluun siten, että kauppahintana käytetään 2 € /
osake.
Kun on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
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äänestysesityksen: joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta
äänestää "jaa" ja valtuutettu Jari Turpeisen tekemää ehdotusta
kannattava äänestää "ei". Puheenjohtajan selonteko ja äänestysesitys
hyväksyttiin. Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa
-ääntä ja 2 ei -ääntä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen
kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Outokummun Monitoimihalli Oy:n toiminnan järjestely/talousarviomuutos
Khall 18.02.2019 § 39
Outokummun Monitoimihalli Osakeyhtiö on perustettu vuonna 2000.
Osakeannissa merkittiin 4088 osaketta, joista Outokummun kaupunki
merkitsi 3000 osaketta. Muina osakkaina on yrityksiä, säätiöitä sekä yksityisiä henkilöitä.
Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan vuokrasopimuksen nojalla
hallita noin 3.300 m2:n suuruista määräalaa Outokummun kaupungin Sysmän kylän tilasta Matovaara RN:o 177:0, omistaa ja hallita sille rakennettua
monitoimihallirakennusta sekä harjoittaa siinä liiketoimintaa. Vuokrasopimuksen nojalla yhtiön toimialana on hallita myös toiminnassa tarvittavia
alueelle rakennettuja tiloja. Lisäksi yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.
Outokummun Monitoimihalli Oy rakennutti vuonna 2002 jäähallin Matovaaran urheilualueelle entisen tekojääradan tilalle.
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää jääurheilu- sekä muuta liikuntaharrastusta maakunnassa. Monitoimihallissa voidaan järjestää myös
kulttuuri- ym. yleisötapahtumia. Yhtiö ei jaa osinkoa.
Outokummun kaupunki ja Outokummun Monitoimihalli Oy ovat valmistelleet mallia, jossa Outokummun Monitoimihalli Oy:n osakkeenomistajat
myyvät omistamansa osakkeet Outokummun kaupungille. Tavoitteena
on, että Monitoimihalli Oy:stä tulee kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Valmistelu on edennyt niin, että osakkeenomistajat ovat toimittaneet halliyhtiölle kirjallisen suostumuksen osakkeiden myymisestä. Kun
suostumuksia on niin paljon, että kaupunki tulee omistamaan vähintään
90 % osakepääomasta, asian valmistelu etenee kaupungin luottamuselimissä.
Monitoimihalli Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.1.2019 § 10 antanut vakuuden Outokummun kaupungille, että Monitoimihalli Oy:n hallitukselle
on tullut valtakirjoja yhteensä 477 osakkeen osalta ja kirjallisia lupauksia
406 osakkeen osalta. Valtakirjojen ja sitoumusten mukaan sekä kaupungin aiemmin hallussa olevat osakkeet mukaan lukien, kaupungille tuleva
osakemäärä on 94,985 % koko osakemäärästä.
Mitä osakkeiden ostaminen ja Outokummun Monitoimihalli Oy:n siirtyminen kaupungin tytäryhtiöksi merkitsee kaupungille?
Henkilöstö
Outokummun Monitoimihalli Oy:n henkilöstö siirtyisi kaupungille liikkeen
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luovutuksella vanhoina työntekijöinä. Monitoimihalli Oy:n ja kaupungin
liikuntatoimen henkilöstön kanssa on käynnistetty lakien 334/2007 ja
449/2007 mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.
Sopimukset
Outokummun Monitoimihalli Oy:llä on voimassa olevia sopimuksia mm.
mainostilan myynnistä, työnantajavelvoitteiden hoitamisesta, vakuutuksista ja sähköenergian ostamisesta. Kaupunkikonsernin kanssa päällekkäiset tai tarpeettomaksi jäävät sopimukset purettaisiin pois siirron yhteydessä.
Laina-asiat, kiinnitykset
Outokummun Monitoimihalli Oy:llä on kaupungin myöntämä pääomalaina määrältään 84 000 euroa sekä Outokummun Osuuspankilta 141 054,90
euroa (valmistelun hetkinen tilanne). Neuvotteluissa on päädytty siihen,
että Outokummun kaupunki myöntää yhtiölle 75 000 euron suuruisen
pääomalainan rahalaitoslainan osittaista takaisinmaksua varten. Osuuspankki ostaa 10 vuoden ajaksi mainossopimuksen määrältään 25 000 euroa euroa (jolla summalla maksetaan Osuuspankin lainaa takaisin), ja antaa loput lainan pääomasta, noin 38 000 euroa, akordina. Järjestelyn tavoitteena on yhtiön taloudellisen tilanteen vahvistaminen ja sitä kautta
monitoimihallin palveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Yhtiö on tuottanut
tappiota useana vuonna peräkkäin eikä kykene suoriutumaan vastuistaan
ilman näitä järjestelyjä.
Pankin hallussa on kärkikiinnityksiä vuokraoikeuteen ja rakennuksiin nro
309-406-177-0-L1 3 x 170.000 €, yhteensä 510.000 €.
Yhtiön kirjanpito
Yhtiön kirjanpito siirtyy kaupungin talouspalvelujen hoidettavaksi. Kustannuksia uuden tytäryhtiön perustamisesta kaupungin kirjanpitojärjestelmään aiheuttaa noin 25 000 euron kertakustannukset.
Valmistelija/esittelijä: jo, pl/pl.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, hyvinvointijohtaja Jukka Orenius,
044 7559 240, jukka.orenius@outokummunkaupunkki.fi.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. valtuusto myöntää 1 100 euron lisämäärärahan investointiosaan kohtaan 1119 (arvopaperit ja osakkeet/keskusviraston hallinta) Outokummun
Monitoimihalli Oy:n osakkeiden (100 %) ostamista varten kaupungille,
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sekä
2. valtuusto myöntää Outokummun Monitoimihalli Oy:lle 75 000 euron
pääomalainan ehdolla, että vähintään 90 % omistusosuus yhtiön osakkeista siirtyy kaupungille. Lainan kiinteä korko on 2 %. Määrärahan lisäys
tulee kohtaan antolainat.
Päätös:
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Palander ilmoitti
olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 17:56 - 18:08. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys,
Palander on Outokummun Monitoimihalli Oy:n hallituksen jäsen.
__________________________________
Kvalt 25.02.2019 § 11

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että valtuutettu Marja-Liisa Alanen ilmoitti olevansa
esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 18.30 - 18.46. Esteellisyyden syy: intressijääviys,
läheinen työskentelee monitoimihallilla.
Merkittiin, että Tommi Parkkinen saapui kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.30.
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Vuoden 2018 kuntakohtaisten Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
maksuosuuksien määräytyminen
33/02.05.00/2019
Khall 18.02.2019 § 40
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa on määrätty kuntayhtymän järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokustannusten rahoittamisesta.
Perussopimuksen 24 §:n 1-3 kappaleiden mukaan
järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (= kuntien maksuosuudet).
Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain. Muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden ennustetta
(Siun sote).
Vuoden 2018 loppuun saakka kuntien maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa käytön mukainen osa on 95 % ja asukasluvun mukainen osa on
5 %. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvan
vuoden ennusteen (Siun sote) ja kahden (2) edellisen vuoden tilinpäätöksiin,
joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30
% ja sitä edellinen 20 %. Kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Asukasluvun mukaisen osan määrittämisessä käytetään viimeksi päättyneen vuoden virallista 31.12. asukaslukua.
Vuoden 2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät kokonaan
palvelujen käytön perusteella.
Edelleen perussopimuksen 24 §:n 9 kappaleessa on määrätty, että Kuntien
omistajaohjauksessa määrätty kuntalaskutuksen yhteismäärä on kuntayhtymää sitova.
Perussopimuksen määräyksistä seuraa, että vuoden 2018 maksuosuuksien tulisi perustua rahoitusmalliin, jossa käytön mukainen on 95 % ja asukasluvun mukainen osa 5 %. Edelleen perussopimuksen mukaan kunnan
talousarviovuoden käytön mukaisen osan perusteena tulisi perussopimuksen mukaan olla
• vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaiset sote-kustannukset,
painoarvo 20 %
• vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiset sote-kustannukset,
painoarvo 30 %
• vuoden 2017 osalta Siun soten laatima kuntakohtainen ennuste, painoarvo 50 %.
Pöytäkirjantarkastajien
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Valmisteltaessa vuoden 2018 kuntakohtaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen
maksuosuuksia ei kuntakohtaisia ennusteita vuoden 2017 toteutumista ollut käytettävistä kuntayhtymän raportointijärjestelmän keskeneräisyyden
johdosta. Tästä johtuen kuntakohtaisia maksuosuuksia määrättäessä perusteena on perussopimuksesta poiketen käytetty
• vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaiset sote-kustannukset,
painoarvo 20 %
• vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiset sote-kustannukset,
painoarvo 30 %
• vuoden 2017 kuntakohtaista maksuosuutta, joka on perustunut vuosien 2014-2016 toteutumiin (95 %) sekä asukasluvun mukaiseen osuuteen
(5 %).
Maksuosuuksien määrittely on siten viimeisen kriteerin osalta poikennut
perussopimuksessa määrätyistä perusteista. Maksuperustetta on jouduttu muuttamaan käytännön syistä, koska sovittua maksuperustetta ei ole
pystytty noudattamaan kuntayhtymän ensimmäisenä toimintavuonna,
johtuen siis siitä, että kuntayhtymässä ei ollut käytössä luotettavaa kustannusten raportointijärjestelmää. Kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa on ollut esillä, että vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua omistajat
tarkastelevat toiminnan ja talouden toteutumaa. Kuntien välisessä valmistelussa tavoitteena oli, että vuoden 2017 kuntakohtaisten toteutumatietojen valmistuttua lopullisten kuntakohtaisten maksuosuuksien hyväksyminen tuotaisiin kuntien päätöksentekoon keväällä 2018. Kuntayhtymän raportointijärjestelmän käyttöönottoon liittyvän viiveen johdosta
päätöksenteko on kuitenkin viivästynyt.
Kuntakohtaisten ennusteiden valmistumisen viivästymisen johdosta maksuosuuksien määrittely ei käytännössä ole missään tapauksessa mahdollinen perussopimuksen määräysten mukaisesti. Kuntakohtaisen 2017 (vuosien 2014-2016 toteutumiin ja asukasluvun mukaiseen osuuteen perustuvan) maksuosuuden soveltaminen vuoden 2017 ennusteen sijaan poikkeaa kuntien hyväksymästä perussopimuksen mukaisesta perusteesta.
Toisaalta myös maksuosuuksien tarkistaminen siten, että vuoden 2017
tietona käytetään laskennassa kuntakohtaista toteutumatietoa, merkitsee poikkeamisesta perussopimuksen määräyksistä.
Kunnat ovat pyytäneet omilta tilintarkastusyhteisöiltään (BDO, KPMG,
Talvea) lausuntoja, miten maksuosuuksien käsittelyssä tulisi menetellä.
Tilintarkastajien lausunnoista käy ilmi, että maksuosuuksien tarkistaminen edellyttää kuntien valtuustojen päättävän maksuosuuksien määrittelystä, koska maksuosuuksia ei ole määritelty perussopimuksen mukaisesti. Kaksi tilintarkastusyhteisöistä suosittelee, että maksuosuudet tarkisPöytäkirjantarkastajien
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tettaisiin käyttäen vuoden 2017 perusteen osalta kuntakohtaisia toteutumatietoja. Yksi tilintarkastusyhteisö käsittelee käsillä olevaa ongelmaa
laajemmin ja monipuolisemmin ottaen huomioon myös muut perussopimuksen 24 §:ssä olevat määräykset. Ko. tilintarkastusyhteisön mukaan
maksuosuuksien tarkistaminen jälkikäteen ottaen huomioon perussopimuksen sanamuoto ja tarkoitus ei olisi mahdollista.
Perussopimus on kuntien välinen sopimus. Sopimuksessa on sovittu yksityiskohtaisesti ja sitovasti kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulla olevien palvelujen maksuosuuksien määräytymisestä. Mikäli perussopimuksessa määrätyistä kriteereistä poiketaan, on kyse lähtökohtaisesti perussopimuksen muuttamisesta, joka tulee tehdä perussopimuksessa määrätyssä menettelyssä. Mikäli perussopimuksessa ei ole ehtoja perussopimuksen muuttamisesta, sovelletaan kuntalain 57 §:ssä säädettyä. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole erityisiä määräyksiä perussopimuksen muuttamisesta. Tästä
seuraa, että perussopimuksen määräyksistä poikkeaminen edellyttää
kuntalain 57 §:n mukaisesti, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Koska vuoden 2018 maksuosuutta ei ole laskettu eikä edelleenkään voida
laskea perussopimuksessa määritellyllä tavalla, kuntien on päätettävä siitä perussopimuksen muuttamisjärjestyksessä.
Liitteenä kuntakohtaiset vuoden 2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuudet, jotka on laskettu käyttäen vuoden 2017 lukuina vuoden 2017
kuntakohtaisia toteutumia.
Mikäli päätös tehdään niin, että laskennassa käytetään vuoden 2017 kuntakohtaista maksuosuutta, joka on perustunut vuosien 2014-2016 toteutumiin (95 %) sekä asukasluvun mukaiseen osuuteen (5 %), niin maksuosuudet säilyvät vuoden 2018 osalta ennallaan.
Kuntajohtajien kokouksessa sovitun mukaisesti Pohjois-Karjalan sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt tilintarkastajayhteisölleen
KPMG:lle toimeksiannon siitä, kohdentuvatko tulot ja kustannukset kunnille käytönmukaisesti oikein? Asiasta KPMG laatii selvityksen, jossa käydään läpi seuraavia asioita: Tiedot kuntien taloustyöryhmän havaitsemista ongelmista vuosien 2018 ja 2019 aikana, lähdejärjestelmien kartoitus –
miten kuntayhtymä seuraa tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä lähdejärjestelmistä, kustannusten kohdentamisperiaatteet ja kotikuntatietojen
varmentaminen, tulojen ja menojen kohdentaminen oikealle kotikunnalle. KPMG toimittaa yhteenvedon havainnoistaan helmikuun aikana.
Pöytäkirjantarkastajien
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Siun soten kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan
5.2.2019 § 21 ja päättänyt esittää jäsenkuntien hallituksille ja edelleen valtuustoille, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2018 kuntien maksuosuudet määrätään siten, että
- vuoden 2017 lukuina käytetään vuoden 2017 kuntakohtaisia toteumia ja
hyväksyä em. perusteella lasketut liitteenä olevat vuoden 2018 kuntakohtaiset maksuosuudet,
- kuntien pyydetään käsittelemään asia valtuustoissa mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun mennessä, sekä
- kuntakohtaisiin maksuosuuksiin tehdään teknisiä muutoksia ja korjauksia, mikäli KPMG raportoi korjaustarpeita yhteenvetoraportissa, jonka tilintarkastusyhteisö laatii Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän toimeksiannosta helmikuussa.
Kuntayhtymän hallituksen päätös ei ole aivan yksiselitteinen. Tekniset
muutokset luultavasti muuttavat kuntayhtymän ehdottamia liitteenä olevia lukuja. Kaupungin pitäisi tuon päätöksen mukaan antaa avoin valtakirja siihen, mitä luvut tulevat olemaan. Mahdollisesti lukujen muutokset
edellyttävät taas uuden käsittelyn ja myös vuoden 2019 maksuosuuksien
tarkistamisen valtuustossa. Siun soten hallituksen tekemä päätös sisältää
ristiriitaisuuksia päätettyjen summien ja niiden muuttamismahdollisuuksien vuoksi. Jotta maksuosuuksien määrittelyssä päästäisiin perussopimuksen mukaiseen tilaan, vuoden 2018 maksuosuuksia ei pitäisi tarkistaa
alkuperäisestä ja Siun soten vuoden 2017 kirjanpidon tarkistuksesta mahdollisesti tulevat korjaukset otetaan huomioon vasta vuoden 2020 maksuosuuksia määriteltäessä.
Valmistelija/esittelijä: pl/pl.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. valtuusto hyväksyy menettelyn, että vuoden 2018 kuntakohtaisia maksuosuuksia määriteltäessä poiketaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n soveltamisessa (jäsenkuntien maksuosuudet),
2. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden
2018 kuntien maksuosuudet pysytetään ennallaan eli vuoden 2017 lukuina
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käytetään vuoden 2017 kuntakohtaista maksuosuutta, joka on perustunut
vuosien 2014-2016 toteutumiin (95 %) sekä asukasluvun mukaiseen
osuuteen (5 %),
3. valtuusto ei hyväksy jo päätettyihin maksuosuuksiin teknisiä muutoksia
ja korjauksia, vaan KPMG:n tekemästä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2017 kirjanpidon tarkastuksesta
johtuvat mahdolliset korjaukset vaikuttavat vasta vuoden 2020 maksuosuuksia määriteltäessä.
Päätös:
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________________
Kvalt 25.02.2019 § 12
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7-12 §:t

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 7, 8, 9
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite:
PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42500 (vaihde)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene
Kunnallisvalitus

Pykälät: 10, 11, 12

Hallintovalitus

Pykälät: -

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Kunnallisvalitus

Pykälät: -

Hallintovalitus

Pykälät: -

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva
pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla
asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain 188.4 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen myös asiaosaisen tietoon silloin, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen
tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen
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tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi.
Valitusasiakirjojen toimittaminen ja maksut
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi
lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Outokummun kaupunginkansliasta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu
Sähköpostisoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Faksinumero: 013 335 9230
Puhelinnumero: 044 755 9211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.3.2019.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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