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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

Maakuntavaltuuston 18.11.2019 kokouksen nimenhuuto- ja ääniluettelo
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Maakuntavaltuusto
Hallintosäännön 69 §:n 3 momentin 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 37 jäsentä) on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 4.11.2019. Lisäksi maakuntavaltuuston kokouksen
ajankohdasta ja paikasta on tiedotettu 2.11.2019 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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15
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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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
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17
Maakuntajohtajan yleisesittelypuheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus
Maakuntavaltuusto
Maakuntajohtaja Marko Korhonen tarkastelee maakunnan ja Pohjois-Savon liiton kannalta
ajankohtaisia asioita sekä suorittaa esityslistan asioiden yleisesittelyn.
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedokseen maakuntajohtajan tilannekatsauksen ja
esitylistan asioiden yleisesittelyn.
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Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä taloussuunnitelma 2020-2022, liite 2
74/02.02.00/2019
Maakuntahallitus 17.06.2019 § 82
Valtuuston on kuntalain 110 §:n mukaan hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Liiton toiminnan arvioidaan pysyvän suunnittelukauden ajan tavanomaisena normaalina toimintana. Mahdollisen uuden soteuudistuksen valmistelun vaikutukset liiton toimintaan selvinnee talousarvion laadinnan yhteydessä.
Pääsääntöisesti projektien menot ja tulot ovat yhtä suuret, mutta osa menoista jää hallinnon vastattavaksi projektien omarahoitusosuuksina. Kunnilta peritään maksuosuuksia sekä
varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahaston menoihin.
Rakennerahastokauden 2014-2020 ja uuden rakennerahastokauden 2021–2027 vaikutukset talouteen
Rakennerahastokaudella 2014-2020 EU:lta saatu rahoitus ei kattanut täysimääräisesti rakennerahastotoiminnasta aiheutuvia menoja, kuten aiemmalla rakennerahastokaudella,
vaan liiton varoin katettavaksi jäi mm. vuonna 2019 n. 119.000 €. Suomen
rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on tehnyt päätöksen nostaa vuosien 2019 ja
2020 teknisen tuen 3 %:sta 4%:iin, ja se voi pienentää liitolle jäävää rahoitusosuutta n.
90.000 €/vuosi. Vaikutus kuluvan vuoden maksuihin selvinnee kuitenkin vasta
loppuvuoden aikana.
Uuden rakennerahastokauden mahdollisia vaikutusta ei oteta vielä huomioon taloussuunnitelmavuosissa 2021 ja 2022. Uuden rakennerahastokauden vaikutus selvinnee vuoden
2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Joroisten kunnan siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan
Joroisten kunta on esittänyt valtioneuvostolle halunsa siirtyä Etelä-Savon maakunnasta
Pohjois-Savon maakuntaan. Samalla Joroinen tulisi myös liiton omistajakunnaksi. Joroisten valtuusto on tehnyt päätöksen maakuntajaon muuttamisesta kokouksessaan
29.4.2019, joten on mahdollista, että valtioneuvosto ehtii tehdä päätöksen siten, että muutos voidaan ottaa huomioon talousarvion 2020 valmistelussa. Laajentuminen vaikuttaa
mm. maakuntakaavoituksen selvitysten lisääntymiseen, aluekehityksessä ja edunajamisessa käsiteltävien asioiden lisääntymiseen, yhteistoiminnan tarpeen lisääntymiseen ja
eräiden hallinnon kustannusten nousemiseen. Joroisten kunnan maksuosuus n. 45.000 €
lisätään kuntien maksuosuuksiin sellaisenaan, ja se kattanee pääosan lisääntyvistä kustannuksista. Peruspääomamaksu on n. 600€.
Varsinaisen toiminnan jäsenkuntien maksuosuuden määrä 2020
Vuosien 2017 - 2019 talousarvioissa jäsenkunnilta peritään varsinaiseen toimintaan
2.359.232 €. Vuoden 2020 talousarviossa ehdotetaan perittäväksi 1 % korkeampi maksuosuus, eli 2.382.824 €. Maksuosuuden korotuksen merkittävimmät perusteet ovat mm. lomarahaleikkauksen päättyminen v. 2020, ja maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun tulojen poistuminen, joilla on katettu mm. liiton toimitilakustannuksia ja talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuksia. Lisäksi maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousten
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pitäminen myös muualla maakunnassa lisää kokouskustannuksia.Tämä korotusesitys ei
sisällä Joroisten kunnan mahdollista maksuosuutta.
Pääministeri Rinteen hallituksen päätökset soteuudistuksen valmistelun vaikutuksesta liiton toimintaan selvinnee kesän aikana talousarvion laatimiseen mennessä.
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 käsittelyaikataulu
Luonnos talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022 käsitellään seuraavaksi
syyskuun maakuntahallituksessa 23.9.2019 ja hyväksytään maakuntavaltuustossa
18.11.2019. Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 28 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi siten, että talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 15.10. mennessä.
Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuuden määrä 2020
Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on vuonna 2019 peritty jäsenkunnilta 260.000 €, mikä
määrä ehdotetaan perittäväksi myös talousarviovuonna 2020.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan edellä olevin periaattein. Jäsenkunnille ilmoitetaan, että maksuosuuksien määrä nousee 1%:n ja, että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon peritään jäsenkunnilta sama määrä kuin vuonna
2019.
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvät asiat tarkentuvat uuden hallituksen päätösten tarkentuessa ja uuden rakennerahastokauden valmistelun edetessä.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 23.09.2019 § 109
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Joroisten kunnan siirtämisestä Pohjois-Savon maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien, ja tämä on otettu huomioon taloussuunnitelmavuosissa 45.000 €:n tulona ja 5.000 euron menona luottamushenkilöpalkkioihin ja 21.000 euroa
menona palvelujen ostoihin. Talousarviossa on otettu tulona huomioon myös rakennerahaston teknisen tuen osuuden kasvuna 90.000 €.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan siten, että
liitteenä 1 oleva talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma
vuosille 2020-2022 lähetetään jäsenkunnille lausunnon antoa varten. Mahdolliset kuntien
kannanotot asiakirjaan tulee toimittaa liittoon 16.10.2019 mennessä.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Marja Berg saapui kokoukseen klo 9.37 tämän asian käsittelyn aikana.

Maakuntahallitus 28.10.2019 § 123
Maakuntahallituksen 23.9.2019 kokouksen jälkeen asiakirjassa on korjattu pääasiassa otsikoissa olleet vuosilukuvirheet, lisätty alueidenkäytön tehtäviin paikkatietoaineiston yhteiskäytön kehittäminen, lisätty hallinnon tehtäviin tiedonhallintalain toimeenpanon aloittaminen sekä poistettu maininta ministeriöiden ja muiden ulkopuolisten tahojen rahoituksella toteutettavasta alueen kehittämistyöstä, muutettu tiedottajan nimike viestintäasiantuntijan nimikkeeksi sekä siirretty ko. tehtävä hallinnon päävastuualueelle.
Kuntien lausuntoja on 16.10.2019 mennessä saapunut 10 kappaletta (Iisalmi, Joroinen,
Kaavi, Leppävirta, Pielavesi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tuusniemi, Vieremä). Muilla kunnilla kuin Leppävirralla ei ole huomauttamista vuoden 2020 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2020 - 2022.
Iisalmen kaupungilla ei ole erityistä huomautettavaa talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2020 - 2022.
Joroisten kunta ei lausu talousarviosta 2020, ja suunnitelmakauden 2021 – 2022 osalta
kunta pitää hyvänä, että Pohjois-Savon liitto on jo tässä vaiheessa huomioinut Joroisten
kunnan liittymisen maakuntaan.
Kaavin kunta esittää, että taseeseen mahdollisesti kertyneet ylijäämät huomioidaan kuntien maksuosuuksissa Pohjois-Savon liiton vuoden 2021 talousarviolaadinnan yhteydessä.
(Vastaava lausunto oli jo vuosi sitten koskien vuoden 2020 talousarvion laadintaa).
Leppävirran kunta on talouden tilanteen heikkenemisen vuoksi käynnistänyt talouden tervehdyttämistyön, jossa tavoitteena on pysyvästi 3,5 Milj € pienempi käyttökate vuoteen
2022 mennessä. Talouden sopeutustoimia tehdään useimmissa muissakin Pohjois-Savon
kunnissa. Leppävirran vuoden 2020 käyttötalouden menokehys on 1% pienempi kuin vuoden 2019.
Leppävirran kunta ei voi hyväksyä, että kuntayhtymien menojen annetaan kasvaa tässä talouden tilanteessa, vaan niiden talous on sopeutettava peruskuntien kokonaistilanteeseen.
Pielaveden kunnalla ei ole huomauttamista talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta
2020 - 2022.
Siilinjärvi toteaa lausunnossaan maakunnallisen koordinoinnin lisäämisen HYTE -työssä
edistävän myös kuntien HYTE -työtä, jäsenkuntien maksuosuuksien maltillinen kasvu
edesauttaa myös jäsenkuntien taloudenpitoa ja suunnittelua sekä jäsenkuntien maksuosuuksien sijoittuminen maan keskiarvon tuntumaan jatkossakin edesauttaa taloudellista ja
tehokasta päävastuualueiden toimintaa.
Sonkajärven kunnalla ei ole huomauttamista talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta
2020 - 2022.
Suonenjoen kaupunki pitää Pohjois-Savon liiton talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma
2020 - 2022 esitystä kattavana ja hyvänä esityksenä. Suonenjoki pitää elinkeinoelämän tukemiseen ja maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn edistämiseen liittyviä tavoitteita oi-
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kean suuntaisina, ja esittää talousarvioesitykseen lisättäväksi osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät tavoitteet. Suonenjoki korostaa myös VT 9:n merkitystä valtakunnallisena
poikittaisväylänä ja esittää sen nostamista yhdeksi Itä-Suomen yhteiseksi edunajamisen
kohteeksi. Lisäksi Suonenjoki esittää hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen maakunnallista
koordinointia ja analysointia tarvitsevaksi kohteeksi.
Tuusniemi hyväksyy talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2022.
Vieremän kunnalle sopii Pohjois-Savon liiton esittämät maksuosuudet vuodelle 2020.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus toteaa, että lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 ja taloussuunitelmassa vuosille 2020 - 2022, ja edunvalvontaan
ja maakunnan kehittämiseen liittyvät asiat esitetään yksityiskohtaisemmin maakuntaohjelman toimeenpanosuunitelmassa.
Maakuntahallitus päättää esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto
hyväksyy liitteenä 1 olevan Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti, ja hyväksyi muutoksen
talousarvioasiakirjan sivulle 18. Muutoksella huomioidaan taloussuunnitelmassa 2021 2022 Joroisten kunnan liittyminen maakuntaan. Muutos on tehty asiakirjaan.

Maakuntavaltuusto

Päätösehdotus:

Maakuntavaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle
2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.

Päätös:
Liitteet

Liite 2

Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä
taloussuunnitelma 2020-2022
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19
Talousarvion 2019 muutos
93/00.01.02.00/2018
Maakuntahallitus 28.10.2019 § 124
Syyskuun toteutuman pohjalta on tehty arvio, että projektien toimintakulut ja toimintamenot
ovat 1,7 miljoonaa euroa, kun talousarviossa projektien kulut ja menot oli arvioitu 1,0
miljoonaksi euroksi. Tämän vuoksi talousarvion projektit -tulosyksikön tulojen ja menojen
muutos on 700.000 euroa, millä ei ole vaikutusta liiton tulokseen ja kuntien
maksuosuuksiin. Muutos johtuu maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelusta ja
ICT-digivalmistelusta.
Mkj:n ehdotus:

Hallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion projektit -tulosyksikön tulojen ja menojen muutoksen 1,7 miljoonaksi euroksi ja esittää talousarviomuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion projektit --tulosyksikön tulojen ja
menojen muutoksen 1,7 miljoonaksi euroksi.
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Valtuustoaloite maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousten pitämisestä
115/07.02.02.01/2019
Maakuntahallitus 23.09.2019 § 114
Keskustan maakuntavaltuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 10.6.2019 seuraavan
aloitteen:
"Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä
edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä.
Keskustan maakuntavaltuustoryhmä esittää, että tulevaisuudessa osa maakuntavaltuuston
ja maakuntahallituksen kokouksista pidetään eri puolilla maakuntaa. Esimerkiksi Keski-Suomessa perinteeksi on muodostunut, että maakuntavaltuuston kesäkokoukset viedään eri puolille maakuntaa ja syyskokoukset pidetään maakuntaliiton tiloissa. Vastaavanlaista ratkaisua voisi harkita myös Pohjois-Savoon. Myös maakuntahallitus voisi tehdä vuosittain muutaman kokousmatkan eri puolille maakuntaa.
Ehdotetulla ratkaisulla ei olisi suurta taloudellista vaikutusta liiton toimintaan.
Uudistettu toimintatapa vahvistaisi viestiä siitä, että Pohjois-Savon liitto arvostaa ja haluaa
kehittää koko maakuntaa. Samalla päätöksenteko tulee lähemmäs pohjois-savolaisia kun
kokouspaikka välillä vaihtuu."
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallituksen lokakuun kokous pidetään
Varkaudessa, maakuntavaltuuston marraskuun kokous maakuntatalossa ja
maakuntavaltuuston kesäkuun 2020 kokous myöhemmin päätettävässä paikassa muualla
kuin Kuopiossa. Maakuntahallituksen kokousten pitopaikat vuonna 2020 vahvistetaan
kokous- ja tapahtumakalenterin vahvistamisen yhteydessä.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus päätti, että tämän vuoden kokoukset pidetään maakuntatalossa, ja
vuoden 2020 ensimmäinen hallituksen kokous pidetään Varkaudessa. Vuoden 2020
kokous- ja tapahtumakalenteri vahvistetaan lokakuun kokouksessa.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Maakuntavaltuusto

Päätösehdotus:
Päätös:

Maakuntavaltuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
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Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi, liite 3
17/00.03.01/2018
Maakuntavaltuusto
Kuntalain 84 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä
ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,
joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta antaa liitteen mukaisen ajantasaisen yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 18.11.2019.

Päätös:
Liitteet

Liite 3

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet
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Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen tiedoksi
148/00.00.01.02/2017
Maakuntahallitus 28.10.2019 § 134
Iisalmen kaupunginvaltuuston jäsen Mika Kolehmainen on 6.8.2019 pyytänyt eroa kaikista
luottamustoimistaan paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Mika Kolehmainen on maakuntavaltuuston jäsen, ja hänen henkilökohtainen varajäsen on Kati Åhman. Iisalmen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.9.2019 myöntänyt Mika Kolehmaiselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Marko Kyyriäisen ja hänen varajäseneksi Kati Åhmanin.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi
maakuntavaltuuston jäsenen Mika Kolehmaisen eron, ja että hänen tilalleen on valittu Marko Kyyriäinen ja hänen henkilökohtainen varajäseneksi Kati Åhman.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto
Päätösehdotus:

Päätös:

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedokseen maakuntavaltuuston jäsenen Mika Kolehmaisen
eron, ja että Iisalmen kaupunginvaltuusto on valinnut hänen tilalleen varsinaiseksi
jäseneksi Marko Kyyriäisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kati Åhman'in.
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Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen tiedoksi
148/00.00.01.02/2017
Maakuntahallitus 26.08.2019 § 101
Rautavaaran kunnanvaltuuston jäsen Lenita Ahola (ent. Voutilainen) on pyytänyt eroa
6.3.2018 päivätyllä sähköpostiviestillä kaikista luottamustoimista. Asia oli Rautavaaran
kunnanvaltuuston päätettävänä 16.4.2018, mutta tuolloin maakuntavaltuuston varajäsenyys on jäänyt kokonaan huomioimatta. Tämän vuoksi eronpyyntö maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja päätös asiasta on vasta nyt käsittelyssä.
Rautavaaran kunnanvaltuusto totesi kokouksessaan 24.6.2019 Lenita Aholan luottamustoimen Pohjois-Savon maakuntavaltuuston varajäsenyydestä päättyneeksi ja valitsi Lenita
Aholan tilalle varajäseneksi Hannele Pursiaisen.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi
Lenita Aholan eron maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja Rautavaaran kunnanvaltuuston päätöksen Hannele Pursiaisen valitsemisesta maakuntavaltuuston varajäseneksi
Lenita Aholan tilalle.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto

Päätösehdotus:

Päätös:

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedokseen Lenita Aholan eron maakuntavaltuuston
varajäsenyydestä ja Rautavaaran kunnanvaltuuston päätöksen Hannele Pursiaisen
valitsemisesta maakuntavaltuuston varajäseneksi Lenita Aholan tilalle.
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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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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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