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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 33 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se
on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 34 §
KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön
36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laitisen
ja Kaija Satulin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 35 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2016
Kh 36 §
Puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää 29.1.2016 lähettämällään
kirjeellä kuntia nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntiin ensisijaisesti nuoriso- ja/tai sosiaalitoimialalta. Henkilöille on eduksi, jos he
työskentelevät päivittäin nuorten keskuudessa ja tuntevat asevelvolliset. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen
esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään myös lääkärit, jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä. Aluetoimisto esittää, että kutsuntalääkäreinä toimisivat samat lääkärit, jotka suorittavat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset.
Kuntaa pyydetään huomioimaan kutsuntatilaisuudessa tarjottavat kutsuvieras- ja
kutsunnanalaisten kahvit ja niistä aiheutuvat kustannukset.
Vuonna 2015 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli perusturvalautakunnan puheenjohtaja Matti Vepsäläinen ja varalla kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma
Kukkonen.
Rautalammin kutsunnat ovat torstaina 8. syyskuuta 2016 klo 9.00 Suonenjoen
yhtenäiskoululla samanaikaisesti Suonenjoen kaupungin ja Tervon kuntien
kanssa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2016 kutsuntalautakunnan jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä. Kunta tarjoaa kutsuntakahvit yhdessä Suonenjoen ja Tervon kuntien kanssa.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuuston 2.2.2016 päätösten täytäntöönpano
Kh 37 §
Kunnanhallitukselle esitellään 2.2.2016 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
1. § 6 Lausunto itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkistä annetaan tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle.
2. § 8 Kunnanhallituksen puheenjohtajan vaalista ilmoitetaan hallintoosastolle.
3. § 9 Hallintojohtajan vaalista ilmoitetaan hakijoille.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kunnanhallituksen täydentäminen
Kh 38 §
Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 2.2.2016 kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Ari Weiden, joka on toiminut kunnanhallituksen II varapuheenjohtajana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanhallituksen
II varapuheenjohtajaksi valitaan uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanhallituksen II varapuheenjohtajaksi valitaan Kirsi Mannila sekä kunnanhallituksen jäseneksi Anu Hotti ja hänen varajäsenekseen Airi Heimonen.
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Valintojen tekeminen Anneli Jalkasen eroilmoituksen vuoksi
Kh 39 §
Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 2.2.2016 Anneli Jalkaselle eron
kaikista luottamustehtävistä, minkä vuoksi luottamuspaikat tulee täyttää
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. todeta, että kunnanhallituksen johtosäännön mukaan elinkeinojaoston
ja henkilöstöjaoston puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Weide;
2. valita yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi uuden henkilön;
3. valita Rautalammin Rakennus Oy:n yhtiökokousedustajaksi uuden
edustajan sekä Snellman-Instituutin vuosikokoukseen uuden varajäsenen (vars. Jorma Kukkonen);
4. valita maahanmuuttotyöryhmään uuden varapuheenjohtajan;
5. valita kunnanhallituksen edustajan tekniseen lautakuntaan Ari Weiden
tilalle;
6. valita elinkeinojaostoon ja henkilöstöjaostoon uudet varajäsenet Ari
Weiden tilalle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi
1. yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi Kirsi Mannilan,
2. Rautalammin Rakennus Oy:n yhtiökokousedustajaksi Kari Laitisen,
3. Snellman-Insituutin vuosikokoukseen Jorma Kukkosen varajäseneksi
Anu Hotin,
4. maahanmuutto-ohjausryhmän (ent. maahanmuuttotyöryhmä) varapuheenjohtajaksi Ari Weiden,
5. kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan Kari Laitisen,
6. elinkeinojaostoon ja henkilöstöjaostoon varajäseniksi Kari Laitisen.
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Esitysten tekeminen yhtiökokouksille uusien hallituksen jäsenten nimeämisestä
Kh 40 §
Anneli Jalkanen on pyytänyt eroa ja saanut myös eron kaikista kunnallisista luottamustehtävistä. Hän on toiminut kunnan mandaatilla Kiinteistö Oy
Oikarilan Teollisuushallit ja Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan hallituksen
jäseninä. Hakassa on hänen varajäsenenään toiminut Katarina KiviluotoPakarinen, jolle on aiemmin myönnetty ero kunnallisista luottamustehtävistä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää
1. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan uusi jäsen;
2. Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää em. yhtiökokouksille, että
1. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit hallitukseen valitaan Ari Weide,
2. Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan hallitukseen valitaan Anu Hotti ja
hänen varaedustajaksi Annikki Kaipainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräysten käsittely
Ympltk 10§
Liitteet 5-8

Teknisellä osastolla on tehty ympäristölautakunnan jo aiemmin käsiteltyihin ympäristönsuojelumääräyksiin kunnanhallituksen edellyttämät tarkistukset. Tarkistuksissa on erityisesti keskitytty päivittämään ne vastaamaan
nykyistä lainsäädäntöä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat liitteenä 5.
Ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät perustelut, kartat erityisen herkistä
alueista ja 1. ja 2. luokan pohjavesialueista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ovat liitteinä 6-8. Aineisto ja kartat laitetaan kunnan verkkosivuille nähtäväksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelumääräysten luonnokset
ja antaa sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________________
Kh 41 §
Liitteet 1-4
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja asettaa Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräysluonnoksen nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin kunnan työllistämistukitoimet 2015-2016
Kh 42 §
Työttömyys on noussut myös Rautalammilla joulukuussa 2015 14,7 %:iin, vaikka
työtä työttömyyden vähentämiseksi on tehty taloudellisia ja toiminnallisia panostuksia. Keskimääräinen työttömyysaste Pohjois-Savossa oli 15,2 %. Työttömien
määrä Rautalammilla oli joulukuussa yhteensä 194 henkilöä. Vuonna 2014 joulukuussa työttömiä oli 191 henkilöä ja työttömyysaste 14,7 %.
Vuonna 2015 Rautalammin kunta on maksanut Kelalle pitkäaikaistyöttömyydestä
johtuvia korvauksia noin 30-40 henkilöstä yhteensä 208.364,92 €. Työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen (168.177,57+37.940,86)yhteensä 206.118,43
€. Työllistämistukea Rautalammin kunta on saanut 111.888, 54 €. Työllisyyden
hoidosta maksettavat kustannukset ovat olleet Rautalammin kunnalta osalta
414.483,35 € eli yli yhden kunnallisveroprosentin verran. Kunnan nettokustannukset ovat olleet 302.594,81 €.

Vuonna 2015 Rautalampi palkkasi työsuunnittelijan pitkäaikaistyöttömien
työllistämis- ja ”työnvälitystoimiin” yrityksille ja yhteisöille sekä kunnalle.
Työttömistä työnhakijoista on haastateltu vuoden 2015 aikana noin 80
henkilöä. Kunta on työllistänyt vuoden 2015 aikana työllistämismäärärahoilla
yhteensä 15 henkilöä 6 kuukauden määräajaksi. Palkkatukiprosentti on ollut
vuoden 2015 aikana noin 40 %. Vuoden 2015 aikana työkokeiluun on ohjattu
työttömistä työnhakijoista 8 henkilöä, 1 henkilö kuntoutukseen, 1 henkilö on saanut pysyvä työpaikan kunnasta, yritykseen on ohjattu 4 henkilöä, eläkeselvityksen
10 henkilöä ja 5 henkilöä koulutukseen.
Etsivä nuorisotyöntekijä on tehnyt työtä työttömien nuorten työllistämiseksi. Alle
25-vuotiaita nuoria työttömiä oli vuonna 2014 joulukuussa yhteensä 14 henkilöä
(191) ja vuonna 2015 yhteensä 27 nuorta (194).

Rautalammin kunta tuki vuonna 2015 yrityksiä, mikäli ne palkkasivat pitkäaikaistyöttömiä työntekijöitä tai nuoria palvelukseensa. Kunnallista
palkkatukea kunta maksoi vuonna 2015 seuraavin periaattein:
1. Yritykset, osuuskunnat, taloyhtiöt, vesihuolto-osuuskunnat, maatilat,
jotka saavat ja voivat palkata enintään 2 kunnan osoittamaa työtöntä
työntekijää 6 kuukauden ajaksi kerrallaan, voidaan yritystä tukea taloudellisesti:
a. 300–999 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen palkkatuki 400 € kuukaudessa
b. yli 1.000 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen palkkatuki 550 € kuukaudessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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2. Yhteisöt, yhdistykset, tiekunnat, osakaskunnat, jotka saavat ja voivat
palkata yhden kunnan osoittaman työttömän työntekijän 6 kuukauden ajaksi kerralla, kunnallinen palkkatuki voi olla.
a. 300–999 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen
palkkatuki 400 € kuukaudessa
b. yli 1.000 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen
palkkatuki 500 € kuukaudessa.
Lisäksi periaate oli se, että valtion maksama palkkatuki ja kunnallinen
palkkatuki eivät saaneet ylittää yli 50 % henkilön palkkauskustannuksista.
Vuosi 2016
Vuonna 2016 palkkatukiprosentti työttömyyden keston mukaan on "normaalisti"
50 %. TE-toimistosta palkkatukea voi hakea ns. kansallisesta rahoituksesta, koska
se voi olla silloin pidempi kuin hankkeiden kautta tuleva rahoitus. Nuoret Duuniin
–hanke pyrkii tukemaan työttömiä alle 30 vuotiaista nuoria ohjaamalla palkkatukea seuraavin perustein:
1) 2 x palkkatukiprosentti (2-4kk:n työsuhteeseen) oman alan työhön
2) 3 x palkkatukiprosentti (yli 5 kk työsuhteeseen) oman alan työhön
3) 6 kuukautta, jos tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta joko omalle alalle
tai alan vaihto.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnan työllistämistoimet ja kustannukset sekä kunnan toimenpitein työllistettyjen toimenpiteet ja määrät saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi. Hallinto-osastolle
annetaan valtuudet maksaa yrityksille ja erilaisille yhteisöille ja kansalaisjärjestöille kunnallista palkkatukea vuoden 2015 hyväksytyin tukiperustein.

1. Yritykset, osuuskunnat, taloyhtiöt, vesihuolto-osuuskunnat, maatilat,
jotka saavat ja voivat palkata enintään 2 kunnan osoittamaa työtöntä työntekijää 6 kuukauden ajaksi kerrallaan, voidaan yritystä tukea taloudellisesti:
a) 300–999 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen
palkkatuki 400 € kuukaudessa
b) yli 1.000 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen
palkkatuki 550 € kuukaudessa.
2. Yhteisöt, yhdistykset, tiekunnat, osakaskunnat, jotka saavat ja voivat
palkata yhden kunnan osoittaman työttömän työntekijän 6 kuukauden ajaksi kerralla, kunnallinen palkkatuki voi olla.
a) 300–999 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen
palkkatuki 400 € kuukaudessa
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b) yli 1.000 päivää työttömänä olleiden osalta on kunnallinen
palkkatuki 500 € kuukaudessa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Työsuunnittelijan toimi 1.5.2016 alkaen
Kh 43 §
Vuosien 2015 ja 2016 valtion työllisyyshallinnon ja rahoituksen sekä vastuiden
uudelleen järjestelyjen johdosta Rautalammin kunnassa on keväästä 2015 saakka
työskennellyt työsuunnittelija, jonka työsuhde päättyy 30.4.2016.
Työsuunnittelija tarvitaan kunnassa edelleen työllisyyden hoidon kokonaiskoordinaattorina ja toimijana. Talousarviossa 2016 on määrärahavarauksessa huomioitu työsuunnittelijan palkkaaminen. Kunnassa työllisyysasiat on vuoden 2016 alusta saakka keskitetty kunnanhallituksen alaisuuteen hallinto-osastolle. Kunnassa
toimii työllisyyttä edistävä työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoasiamies ja varahenkilönä hallintojohtaja. Kuntouttava työtoiminta ja työpaja toimivat
lainsäädännön perusteella edelleen perusturvaosaston alaisuudessa.
Kun monialaisten työllistymistä edistävien työllisyystoimien (TYP-asiakkaat)
siirtyivät 1.1.2016 kuntien ja kaupunkien toiminnalliselle ja taloudelliselle vastuulle, tulee kunnissa tarve rakentaa ja kehittää organisaatiota siten, että lisääntyvistä työllistämiseen liittyvistä työsuunnittelijan tehtävistä ja vastuista selvitään
myös tulevaisuudessa. Suunniteltu sote-uudistus 1.1.2019 alkaen ja toimeentulotukien maksatuksen siirtäminen 1.1.2017 Kelalle korostavat kunnan omatoimista
ja ennalta ehkäisevää ja elinvoimaista työotetta kaikilla toimialoilla niin myös
työllisyyden hoidossa. Uusien kuntien vastuulle siirtyvien TYP-asiakkaiden osalta
lainsäädäntö edellyttää korostetusti kunnan, Kelan ja TE-toimiston välistä yhteistyötä.

Lainsäädännöllä kuntien vastuulle on jo aikaisemmin vieritetty kuntouttavaan työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa sekä ennalta ehkäisevää
nuorisotyötä. Kuntouttavassa työtoimintaan ja työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyön piiriin kuuluu ja osallistuu myös sellaisia henkilöitä, jotka varsinaisesti eivät ole työttömiä työnhakijoita.
Työttömien määrä Rautalammin kunnassa on viime vuosina vaihdellut
150-195 henkilön välillä jakaantuen seuraavasti:
 nuoria alle 25-vuotiaita on ollut noin 15-25 henkilöä
 yli 50 vuotta täyttävien määrä on ollut noin 75-90 henkilöä
 pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut 35-50 henkilöä ja
 pitkäaikaissairaita on ollut työttömyystilastojen mukaan noin 25-30
henkilöä.
Monialaisten työllistämistoimien piiriin (TYP-asiakkaat) kuuluu 1.1.2016
alkaen noin 40-50 henkilöä edellä olevasta työttömien kokonaismäärästä.
Työsuunnittelija
Työsuunnittelijan ydintehtäviä ovat olleet seuraavat asiat:



työllisyysasioiden kokonaiskoordinaatio kunnassa
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kutsua, haastatella, ohjata ja tukea pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työpaikan löytymisessä ja työllistymisessä,
selvittää työttömän työnhakijan työhistoriaa ja palkkatukikelpoisuutta
ja kunnan maksaman tuen kelpoisuutta,
tehdä yhteistyötä ja verkostoitua yrittäjien, yhdistysten, yhteisöjen,
työllisyyttä edistävien eri viranomaisten sekä työllisyysasioita hoitavien projekti- ja hanketyöntekijöiden kanssa,
palkkatukihakemusten ja maksatushakemusten laatiminen ja työsopimusten tekeminen kunnan puolesta,
työllisyystilanteen raportointi kunnan johdolle ja työryhmälle vähintään
3 kuukauden välein,
kunnan työllistämistukihakemusten valmistelu ja esittely elinkeinoasiamiehelle ja hallintojohtajalle ja
haastattelujen perusteella eläkeselvitysten käynnistäminen tarvittaessa
pitkäaikaistyöttömille.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää palkata työsuunnittelijan 1.5.2016 alkaen siten, että
työsuunnittelijan palkkavaraus määritellään vuosittain kunnan talousarviossa. Työsuunnittelija toimii hallinto-osastolla ja toimii elinkeinoasiamiehen alaisuudessa edistäen työttömien työnsaamista ja yritysten henkilöstön
ja työttömien rekrytointitoimenpiteitä yrityksiin, kuntaan ja kansalaisjärjestöihin. Työnsuunnittelijan ydintehtävät ovat edellä esitetyn mukaiset. Palkkausmenot ovat noin 37.000 euroa vuodessa ja ne on varattu vuoden 2016
talousarviossa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus
päätti, että toimi laitetaan yleisesti haettavaksi ja toimi täytetään 30.4.2017
saakka.
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Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun koordinaatiohanke 2015-2018
Kh 44 §
Liite 5

Vuoden 2015 keväästä saakka Rautalammin kunta on hakemuksen jälkeen neuvotellut Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun koordinaatiohankkeen toteutuksesta. Esitetty hanke perustuu RautalampiKonnevesi luontomatkailun Master Plan –hankkeeseen, joka valmistui vuosien
2014-2015 aikana. Hyrrä-järjestelmän ongelmat ovat vaikeuttaneet useita hankeprosesseja, niin tätäkin.
Rautalammin kunta yhdessä Konneveden kunnan kanssa on saanut vuoden 2015
lopussa sellaisia viestejä, että hanke etenisi tarkistusten jälkeen päärahoittajien
näkökulmasta siten, että se tulisi jakaa kahteen osaan, josta toinen hanke (I) vastaa rahoittajan ja kuntien kanssa yhdessä enemmän rakenteista, järjestelmistä,
verkostoista ja kokonaiskoordinaatiosta. Toinen (II) hanke keskittyy rahoittajien,
kunnan ja yrittäjien kanssa enemmän markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen.
Projektipäälliköiden paikat (2) julistettiin avoimesti haettaviksi vuoden 2015 loppupuolella (Liite). Rautalammin kunta toimii hankkeen hallinnoijana ja vastaa taloudesta. Työsuhteet arvioitiin käynnistyväksi 1.1.2016 ja kestävän 31.8.2018
saakka. Määräaikaiset toimet päätettiin täyttää sillä ehdolla, että hankkeeseen saadaan EU-hankerahoitusta. Hakemukseen liitettiin 4 kuukauden koeaikavaatimus.
Hakuaika päättyi 30.12.2015. Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa yliopistollista tai
ammatillista tutkintoa, riittävää kielitaitoa, kokemusta hankkeiden vastuullisesta
läpiviemisestä sekä matkailualan kokemusta ja vahvaa ymmärrystä matkailuyrittäjien liiketoiminnasta.
Hakemuksia projektipäälliköiden toimiin tuli yhteensä 34 henkilöä. Hakemusten
läpikäynnin jälkeen päätettiin haastatella 11 henkilöä. Haastattelut päätettiin järjestää Rautalammilla ja Konnevedellä 22.1.2016 ja 25.1.2016. Haastatteluihin tuli
9 henkilöä. Kaksi henkilöä jäi tulematta haastattelutilaisuuteen. Haastatteluihin
saapuivat seuraavat henkilöt: Päivi Heikkinen, Rautalampi, Rositsa Bliznakova,
Konnevesi, Sari Snellman, Kuopio, Eija Syrjälä, Laukaa, Heikki Susiluoma, Jyväskylä, Mika Fisk, Jyväskylä, Katariina Kalske, Konnevesi, Anne Hyvärinen,
Kuopio ja Esko Lehtinen, Ääneskoski.

Haastatteluryhmä:

Haastatteluryhmä esitti hallinnoivalle Rautalammin kunnalle ja kunnanhallitukselle valittavaksi I projektipäällikön toimeen FM Anne Hyvärisen ja varalle VM
ja YK Sari Snellmannin. II projektipäällikön toimeen ryhmä esitti valittavaksi
BEc, MSc Rositsa Bliznakovan ja varalle restonomi Päivi Heikkisen.
Toimiin liittyy 4 kuukauden koeaika, jonka aikana selviää se, saadaanko matkailun koordinaatiohankkeeseen ja markkinointi ja palvelujen kehittämiseen hankerahoitus. Hankerahoitukseen liittyvä ehto ilmoitettiin jo hakuilmoituksessa sekä
haastattelujen yhteydessä hakijoille. Hakijoiden palkkausesitykset huomioitiin
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haastattelujen yhteydessä hankehakemukseen ja -rahoitukseen perustuen. I projektipäällikkö sijoitetaan Rautalammille ja II projektipäällikkö sijoitetaan Konnevedellä. Toiminta-alue on yhteinen. Selvitys hankkeesta ja hakijoista on liitteenä
5.
Kunnanjohtajan esitys:
Haastatteluryhmän esityksen mukaisesti kunnanhallitus päättää valita RautalampiKonnevesi luontomatkailun koordinaationhankkeeseen kaksi projektipäällikköä.
Projektipäälliköiksi haastatteluryhmän esityksen mukaisesti valitaan FM Anne
Hyvärinen ja varalle VM ja YK Sari Snellman. II projektipäällikön toimeen haastatteluryhmän esityksen mukaisesti valitaan BEc, MSc Rositsa Bliznakova ja varalle restonomi Päivi Heikkinen. Muilta osin hyväksytään haastattelutyöryhmän
esitys ja Konneveden kunnan kanssa tehdään rahoituksesta sopimus.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
Kh 45 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Pohjois-Savon liiton maakuntasihteerin viranhaltijapäätös 14.1.2016:
Päätös laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan
valinnan perumisesta ja tukialueen muuttamisesta Rautalammin kunnan
alueella.
2. Vahvistettu Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava.
3. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 29.1.2016.
4.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 4.2.2016: ”Kunnat murroksessa – johtaminen keskiössä” Kuntatyönantajapäivät 26.-27.5.2016 Jyväskylässä.

5.

Pohjois-Savon liiton tiedote 5.2.2016: Maakuntajohtajien kannanotto
Tarastin selvitykseen: Maakuntien itsehallinnosta on tehtävä aitoa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 46 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 28.1.2016.
2-4.Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet 3.2.2016
- § 5: Teknisen johtajan ja rakennustarkastajan vastaanottoajat vuonna
2016.
- § 7: Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle, Itä-Suomen AVIn päätös
Euro Granit Oy:n ympäristöluvasta (56/2015/1).
- § 9: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
Rautalammin kylässä sijaitsevaa Honkasaari-tilaa RN:o 17:38.
5.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote 28.1.2016 § 9: Aloite arboretumin
tilan kohentamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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