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KOKOUSAIKA Maanantaina 15.4.2019 kello 18:00-19:15 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele 

SAAPUVILLA OLLEET Andersson Anna-Riikka 
JÄSENET Huttunen Eeva 
(ja merkintä siitä, kuka toimi Kaunisaho Ari 
puheenjohtajana) Laukkanen Matti 

Metso Marko 
Paananen Markku 
Tuhkanen Anna-Liisa puheenjohtaja 

MUUT SAAPUVILLA Pellikka Minna valtuuston puheenjohtaja 
OLLEET Paananen Jari, poissa valtuuston I varapuheenjohtaja 
(ja läsnäolon peruste) Koskinen Saara valtuuston II varapuheenjohtaja 

Helaste Hanna kunnanjohtaja, esittelijä 
Kinnunen Airi hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PAATOS- Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja saapuvilla olevien jä- 
VALTAISUUS senten määrään nähden päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 60-70 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS- Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla 18.4.2019. 
TUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Paananen ja Matti Laukka- 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä nen. 
tarkastajien valinta) 

POYTAKIRJAN ALLEKIRJOI- Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä 
TUS JA VARMENNUS 

/~ ,im, Ju/411tn-t. ~ ~ 
Anna-Liisa Tuhkanen Airi Kinnunen 

POYTÅKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika 
Keitele, 18.4.2019 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to- Allekirjoitukset 
dettu kokouksen kulun rnu- 

~~ ,_h kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- Jf' C:::Zll7 • ~ a.u-- 
lehdet on samalla varustettu Markku Paananen Matti Laukkanen 
nimikirjaimillamme 
PÖYT ÅKIRJA ON PIDETTY Paikka ja pvm 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Keiteleen kunnantoimisto, 23.4.2019 

kunnan verkkosivut 

~ 
Virka-asema 

~seu: pöytäkirjan pitäjä • '= \ 
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LAUSUNTOPYYNTÖ ELÄKEJÄRJESTELMIEN ERILLISYYTTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN 
RAPORTISTA 

K.hall. 
62 § Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön asettama työ 

ryhmä on valmistellut raportin "Eläkejärjestelmien erillisyys". Raportissa 
käsitellään eläkejärjestelmien historiaa, vertaillaan yksityistä ja kunnal 
lista eläkejärjestelmää, arvioidaan nykytilaa ja kehittämisvaihtoehtoja 
sekä tehdään ehdotuksia ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Työryhmässä 
on arvioitu, onko eläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja 
yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Työryhmä on 
työnsä aikana analysoinut eläkejärjestelmien eroja ja mahdolliseen yh 
distymiseen liittyviä kysymyksiä. Tehtyjen selvitysten perusteella työ 
ryhmä on katsonut, että eläkejärjestelmien yhdistyminen olisi mahdol 
lista ja tarkoituksenmukaista. Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen 
työryhmän raportti sisältää ehdotuksen eläkejärjestelmien yhdistämisen 
toteuttamistavasta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa 
raportista. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 19.4.2019. Raportti on 
saatavilla Valtioneuvoston julkaisuarkistosta (Sosiaali- ja terveysministe 
riön raportteja ja muistioita 2019: 15) https://julkaisut. valtioneu 
vosto.fi/handle/10024/161385 

Lausuntopyyntö on oheismateriaalina 1. 

Lausuntoluonnos toimitetaan ennen kunnanhallituksen kokousta. 
(Valm. kj HH) 

Esitys: Keiteleen kunta toteaa lausuntonaan, että kattavan selvityksen tekemi 
nen eri eläkejärjestelmistä ja niiden yhdistämisen mahdollisuuksista on 
erittäin positiivista. Toimintaympäristön muutokseen tulee sopeutua riit 
tävän aikaisessa vaiheessa, jotta eläkejärjestelmien kustannuserot eivät 
nouse ratkaisevaan rooliin esimerkiksi palvelujen tuotantotapoja ratkais 
taessa. 

Järjestelmien yhdistämisen jatkovalmistelu on toteutettava erityisellä 
huolella ja siihen tulee varata riittävä aika. Tämän vuoksi olisikin kes 
keistä, että eläkejärjestelmien erillisyydestä luopumiseen sitouduttaisiin 
parlamentaarisesti yli hallituskausien kestävän valmistelu- ja toimeenpa 
notyön ajaksi. Mikäli jatkovalmistelussa nousee esiin uusia, kuntiin ja 
niiden asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia, tulee asian etene 
mistä linjata uudelleen yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. 
(Esitt. kj HH) 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Hanna Helaste, 
p. 0400 742 751, s-posti: hanna.helaste@keitele.fi 

Pöytäkirjantarkastajien n~imet: /11._ 
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OIKAISUV AA TI 
MUSOHJE Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Asiat Pykälät: 64, 65, 66, 67, 68 

Oikaisuvaatimus 
viranomainen 

Keiteleen kunnanhallitus 
Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele 
Sähköposti: keitele@keitele.fi 
Fax: 017 273 1099 

Oikaisuvaatimus 
oikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä 

littömästi vaikuttaa (asianosainen) 
• kunnanjäsen 

Oikaisuvaatimus 
aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kunnallisvalituksen alaisista asioista 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista ja hallintovalituksen alaisista asioista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 
saannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keiteleen kuntaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä en 
nen viraston aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
(7) kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asi 
anosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu 
neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, 
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaa 
timuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimuk 
sen muoto ja si 
sältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• se, millaista oikaisua vaaditaan 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan mvös sähköpostiosoite. 

MUUTOKSENHA- 
KUKIEL TO Pykälät 60 - 63, 69 - 70 

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta (Kuntalaki 136 §). 

Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu 
tosta. 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

Pöytäkirjanta~ajien nimikirjaimet: 



KEITELEEN KUNTA 
Kunnanhallitus 

PÖYTÄKIRJA 
15.4.2019 

6/2019 Sivu 
114 

VALITUSOSOI 
TUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitus 
viranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101 Kuopio 
Puh. 029 564 2502, Fax 029 564 2501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa 
https://asiointi2.oikeus.{i/hallintotuomioistuimet 

Asiat Kunnallisvalitus, pykälät: 

Hallintovalitus, pykälät: 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät 

Valitusoikeus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta valittamalla 
myös se, jolla on lain mukaan valitusoikeus asiassa. 

Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviran 
omaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kir 
jeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl 
keen. 

Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök 
sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Hallintovalituksen saa tehdä erityislainsäädännön mukaisesta päätöksestä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty 
tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpi 
teen suorittamista. (HLainkäyttöL 5 §) 

Valittaian tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättvmistä. 
Valituksen 
muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus 
tajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusvi 
ranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tar 
vitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä: 
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan 

kohdasta 
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran 

omaiselle. 
Oikeudenkäynti 
maksu 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään 
laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993. 

Pöytä kirja nta rkastajie n nimikirja imet: 


