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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 206 §
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 207 §
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 Sari HintikkaVariksen ja Pentti Purasen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 208 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus
päätti ottaa viisi asiaa lisälistalta käsiteltäväkseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Tekninen lautakunta
4.8.2016
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Nopeusvalvontakameran liikenneseuranta heinäkuussa 2016
Tltk 58 §
Nopeusvalvontakameran avulla on seurattu Rautalammin keskustaan Konneveden suunnasta tulevan liikenteen nopeuksia ja ajallista vaihtelua.
Liikenteen keskimääräinen nopeus on aamuyöstä suurimmillaan, jolloin
myös raskaan liikenteen määrät ovat suhteessa suurimmat. Koko vuorokauden keskinopeus on kameran kohdalla n. 43 km/h. 85 % liikenteestä
ajaa alle 50 km/h ja suurin havaittu nopeus on 138 km/h. Keskinopeudet
ovat samanlaiset myös ympäri vuoden.
Maanantaina ja perjantaina näin kesäaikaan on liikenne suurimmillaan.
Keskimääräiset nopeudet eivät juurikaan vaihtele viikonpäivittäin.
Teknisen johtajan ehdotus:
Liikenneseurannasta voidaan päätellä, että koulun kohdalla on liikenteen
nopeus liian suuri. Liikenteen nopeuksia tulisi hidastaa Nesteen kohdalle
tultaessa rakenteellisilla toimenpiteillä. Liikenteen hidastaminen olisi tärkeää etenkin koulun alkamisen jälkeen. Liikenteen hidastamistarve saatetaan ELY-keskuksen tietoon.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________
Kh 209 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen lisäyksellä, että ELYkeskuksen kanssa neuvoteltaessa tulee selvittää mm. hälytysvalojen asentamista suojatielle koulun lähellä (koululaisilla hälyttimet repuissa, valot
alkavat vilkkua, kun koululainen lähestyy), kiertoliittymistä sekä muista
teknisistä vaihtoehdoista liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja
valtakunnallisista tietojärjestelmistä
Kh 210 §
Valmistelija: vs. koulutusjohtaja Mari-Anne Mielikäinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kuntien lausuntoa 19.8.2016 mennessä hallituksen esityksestä koskien eräitä opetustoimen rekistereitä ja valtakunnallisia tietojärjestelmiä.
”Tavoitteena on toteuttaa palvelu, jonka kautta voidaan jakaa kattavasti
opinto- ja tutkintosuorituksia sekä läsnäoloa koskevia tietoja luotettavasti
ja kustannustehokkaasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaisille sekä kansalaisille. Tavoitteena on vähentää erilaisten ja päällekkäisten tiedonsiirtojen tarvetta ja sitä kautta pienentää tietojärjestelmien kehittämisja ylläpitokustannuksia verrattuna siihen, että tiedonsiirtojärjestelmät rakennettaisiin erillisinä. Erillisistä tiedonkeruista aiheutuvien työmäärän sekä kansalaisten asioinnin helpottamiseksi sähköisessä muodossa olevat
opinto- ja tutkintosuoritusta sekä läsnäoloa koskevat tiedot tulisi olla mahdollisimman laajasti saatavilla sähköisessä muodossa yhdenmukaisesti,
turvallisesti ja ajantasaisesti.”
Opetushallituksen ylläpitämä rekisteri sisältäisi perus-, esiopetuksen, lukiokoulutuksen, ylioppilastutkintojen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen suoritus- ja läsnäolotiedot. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto säilytettäisiin sekä opiskelijavalintarekisteri ja ylioppilastutkintorekisteri. Lisäksi halutaan perustaa opetushallituksen ylläpitämä
palvelu, joka kerää ja luovuttaa kyseisten rekisterien tietoja niille kansalaisille ja viranomaisille, joilla on oikeus kyseisiin tietoihin. Näihin rekistereihin liittyisi kiinteästi myös oppijanumerorekisteri, jota ylläpitäisi opetushallitus.
Keskipitkällä aikavälillä arvioidaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjille
sekä muille viranomaisille olevan muutoksesta kustannushyötyä, mutta taloudelliset hyödyt tarkentuvat vasta myöhemmin. Järjestelmän ylläpidosta
aiheutuvat kustannukset on tarkoitus jakaa järjestelmästä hyötyvien julkisten toimijoiden kesken. Näiden rekisterien edellyttämiä muutoksia on jo
tehty mm. opintopolun, e-perusteiden ja TUTKE2-järjestelmään. Pääsääntöisesti näistä muutoksista ei ole aiheutunut kustannuksia opetuksen ja
koulutuksen järjestäjille, joten myös jatkossa arvioidaan kustannusten jäävän maltillisiksi. Kansalaisen hyöty olisi yhden palvelun järjestelemä saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Hyötynä voisi olla myös käsittelyprosessien nopeutuminen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vs. koulutusjohtajan ehdotus:
Valtakunnalliset rekisterit hyödyttävät monia toimijoita ja sujuvoittavat ja
nopeuttavat toimintaa. Valmisteluaika tulee tuottamaan epäselviä tilanteita
sekä rakentamis- ja päivittämisvaihe aiheuttaa päivittäiseen työhön ajoittain viivytyksiä. Lopputulos tulee kuitenkin palvelemaan sekä kansalaisia
että alan toimijoita hyvin, joten rekisterien yhdistäminen, perustaminen ja
kehittäminen on myönteinen kehitysaskel opetustoimeen liittyvien rekistereiden kehittämisessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausunnossaan yhtyä vs. koulutusjohtajan tekemään
ehdotukseen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Talousarvion toteutuma 1.1-10.8.2016
Kh 211 §
Liite 1

Käyttötalouden ulkoiset menot olivat 15.8. mennessä kertyneet 60,2 %:sti.
Merkittävin poikkeama tasaisesta kertymästä olivat terveydenhuollon kulut, joiden toteutuma oli 68,3 %. Tämä ennakoi sitä, että talousarviossa
oleva varaus ei tule riittämään terveydenhuollon kulujen kattamiseen. Ulkoisten tuottojen kertymä oli 53,8 %.
Investointien nettototeutuma on 0.392 milj. suunnitelluista 1.610 milj. investoinneista.
Talousarvion toteutuma on liitteenä 1.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä talousarviovertailun tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Yhteisten saarten suojelu ja rakennusoikeuksien myynti
Kh 212 §
Liite 2

Tiitilän jakokunnan maa-alueiden hoitokunta on lähettänyt Rautalammin
kunnalle kirjeen, jossa tiedustellaan kunnan kiinnostusta ostaa yhteisissä
saarissa olevien kuuden rakentamattoman tontin rakennusoikeus, liite 2.
Tiitilän jakokunnan maa-alueiden osakaskunta on päättänyt yleisessä kokouksessaan 5.3.2016, että Niinivedessä olevat yhteiset saaret haetaan
METSO-ohjelman mukaiseen suojeluun. Päätöstä perusteltiin saarimetsien
vähäisellä tuottoarvolla. METSO-ohjelmassa korvataan puuston arvo käyvällä hinnalla. Ohjelmasta ei ole mahdollista saada korvausta rakentamattomista rakennuspaikoista.
Tiitilän jakokunnan maa-alueiden hoitokunta on pyytänyt rakennusoikeuksien ostosta kiinnostuneita osakkaita ottamaan yhteyttä jakokunnan esimieheen 30.8.2016 mennessä. Jakokunnan yleinen kokous tullaan kutsumaan
koolle 30.9.2016, jolloin vahvistetaan jakokunnan hoitokunnan tekemä esitys rakennusoikeuksien myynnistä ja erilliskaavaprosessin käynnistämisestä.
Jakokunta tarjoaa kaikille osakkaille mahdollisuuden ostaa em. rakennusoikeudet. Ostajan on itse varmistettava, että rakennusoikeus voidaan siirtää
haluttuun kohtaan. Mahdollinen rakennusoikeuksien siirto toteutetaan erilliskaavalla yhdessä myyjän ja ostajien kesken. Kaavamuutoksen kustannuksista sovitaan rakennusoikeuksien kaupan yhteydessä. Kustannuksista
vastaa lähtökohtaisesti ostaja.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee Rautalammin kunnan halukkuudesta ostaa Tiitilän jakokunnan tarjoamia rakennusoikeuksia ja sopii mahdollisista jatkotoimista.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Rautalammin kunta ilmoittaa
mielenkiintonsa neuvotella Tiitilän jakokunnan kanssa rakennusoikeuksien
ostamisesta. Yksityiskohtaiset neuvottelut käydään 30.9. mennessä siten,
että valmistellaan mahdollinen esikauppakirja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Entisen vanhainkodin käytön ja huollon sopimus ja ko. kiinteistöön liittyvät mahdolliset jatkotoimet
Kh 213 §
Kunta teki PTI-Systems Oy:n kanssa viiden vuoden sopimuksen entisen
vanhainkodin tilojen käytöstä ja huollosta vuonna 2006 samassa yhteydessä kiinteistön myynnin kanssa. Tällä sopimuksella turvattiin lukion oppilaiden asunnonsaanti. 2011 käytiin jatkoneuvottelut ja solmittiin viiden
vuoden jatkosopimus. 6.6.2011 / 148§ mukaan sopimus on ollut määräaikainen. Vuokrasopimuksen mukaan sopimus päättyy 30.9.2016.
Kunnanhallitus käsitteli sopimuksen uudelleen 27.6.2011 / 164§. Pöytäkirjan tekstin mukaan PTI-Systems Oy:n kanssa on neuvoteltu kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa esittämät tarkistukset sopimukseen. Em.
kokouksessa hyväksyttyä vuokrasopimusta ei ole koskaan allekirjoitettu.
PTI-Systems OY on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa on esitetty aloite
kaavamuutoksesta sekä ehdotus eräiden avoimien asioiden käsittelystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat
käyneet neuvottelun PTI-Systemsin kanssa. Näissä neuvotteluissa on sovittu selvitettävistä asioista ja siitä, että kunta valmistelee ratkaisuehdotuksia
avoimiin kysymyksiin.
Kunnanjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen
21.4.2016 § 40 kuntalain 92§:n nojalla 29.4.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkotoimista kaavamuutoksen ja eräiden avoimien
asioiden osalta.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksien saamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Ilmoitusasiat
Kh 214 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapäätös Savon Voima Verkko Oy:lle
1.7.2016: Liittymän rakentaminen yhdystielle 15280 (Myhinpääntie),
Rautalampi.
2. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirjaote 28.7.2016: Päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevasta hakemuksesta, kiinteistö
686-408-21-43.
3. Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-kesäkuu 2016 maakunnittain
ja kunnittain Pohjois-Savossa.
4. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös 2.6.2016: Lupa Rautalammin
Auto Oy:n reittiliikenneluvan muutokselle.
5. Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja 31.5.2016.
6. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 22.6.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 215 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.8.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kelan toimeentulotukiohjeluonnosta 1.1.2017 koskeva lausuntopyyntö kunnille
Kh 216 §
Kela pyytää eri tahoilta lausuntoa Kelan toimeentulotukiohjeen luonnoksesta. Ohjeluonnokseen on koottu mm. STM oppaan, oikeuskäytännön,
laillisuusvalvojien kannanottojen ja kuntien ohjeiden perusteella tulkinnat
1.1.2017 voimaan tulevasta toimeentulotukilaista. Teksti sisältää vielä osin
keskeneräisiä osioita. Luonnos lähetetään kunnanhallituksen jäsenille sähköpostin kautta.
Esimerkiksi ohjaus kuntiin ja muutoinkin tarkempi yhteistyö kuntien kanssa edellyttää vielä valmistelua syksyn aikana. Toimeentulotukilakiin on
valmisteilla muutoksia, jotka luonnollisesti otetaan huomioon kun niiden
tarkempi sisältö varmistuu. Ohjeluonnoksen edellistä versiota käsiteltiin
kuntien yhteistyöfoorumin työpajassa 15.4.2016. Ohjeluonnosta on muutettu mm. opiskelijoiden, matkakustannusten, lääkekustannusten, tulojen
huomioimisen ja perusosan alentamisen osalta.
Perusturvajohtaja Kirsi Solmari lausuu asiasta seuraavaa:
Kohta 3.2.
Sellaisten menojen, jotka lähtökohtaisesti ovat perustoimeentulolla katettavia, siirtäminen täydentävän toimeentulotuen menoksi silloin kun ne ovat
niin suuria, ettei perustoimeentulotuki riitä niitä kattamaan, ei ole ongelmaton ohje. Perustoimeentulotuen ylärajaa ei ole määritelty toimeentulotukilaissa.
Kohta 7.3.1
Kun kunnat ovat käyttäneet perusnormin alentamista, on asiakas kutsuttu
viivytyksettä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tehtävän suunnitelman
tekoon. Päätöksen tekijän ja suunnitelman laatimisesta vastuussa olevan viranomaisen ollessa eri tahot, saattaa tilanne aiheuttaa suunnitelman teon
viivästymistä ja asiakkaalle kohtuuttoman tilanteen. Tämä tulee käytännössä huomioida.
Kohta 8.3
Huomiotta jätettävissä tuloissa esimerkiksi kanta-asiakkuusohjelmien käytöstä kertyvien bonuksien huomioimisessa tulona on kunnissa ollut vaihtelevaa käytäntöä. On myönteistä, että asiassa tulee valtakunnallinen linjaus.
Kohta 8.9.3.7
Vuokravakuuden myöntämisen ehtona oleva muuttamisen perusteltu syy
saattaa olla perusoikeuksien vastainen. Asumisen hintaan yms. liittyvät ehdot ovat hyväksyttäviä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kohta 8.9.4.4.
Kunnissa on yleisesti annettu vaihtoehtoisena hankintana silmälaseille
maksusitoumus piilolinsseihin, joiden kustannus ei ole ylittänyt silmälasien
kustannuksia. Asiakkaan valinnanvapauden rajoittaminen tässä tilanteessa
on tarpeetonta.
Kohta 9.8.1
Kustannusten kohdentamisessa kuntaan on syytä eritellä pakolaisille
myönnetty toimeentulotuki, jonka kunnat voivat laskuttaa täysimääräisenä
valtiolta.
Yleistä:
Ohjeistusluonnos on selkeä ja perusteellinen. Kelan ohjeistus ei merkittävästi eroa kuntien noudattamista käytännöistä. Kunnissa on varsin joustavasti tehty perustoimeentulotuen ja täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä lähes samanaikaisesti. On toivottavaa, että hakemusten
siirto kuntiin on tarvittaessa riittävän nopeaa ja joustavaa varmistamaan
asiakkaan toimeentulon silloin, kun perustoimeentulotukea ei voida myöntää.
Kunnan sosiaalityössä on voitu tapauskohtaisella harkinnalla jättää toimeentulotukilaskelmassa huomiotta tuloja, esimerkiksi perheen saamat
joululahjarahat ovat tyypillisesti olleet sellaisia, joiden huomioimisessa on
käytetty erityistä harkintaa, jopa silloin kun ne ovat olleet vähäistä suurempia. Kun perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle, on todennäköistä, että tapauskohtainen harkinta vähenee.
Sähköinen maksusitoumus lääkkeisiin on erinomainen muutos.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää yhtyä perusturvajohtajan esittämiin yksityiskohtaisiin huomioihin toimeentulotuen ohjeluonnoksesta. Lisäksi kunnanhallitus
toteaa, että perustoimeentuloon tehtävät muutokset eivät saa johtaa siihen,
että kuntien menot lisääntyvät täydentävän/ harkinnanvaraisen toimeentulon osalta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että lainsäädännöllä tulee
valtion varmistaa toimeentulon perusosan tämän hetkistä suuremmaksi
niin, että se riittää perustoimeentuloon.
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Kiehtova maisema-hanke
Kh 217 §
Liite 3

Rautalammin ja Konneveden kuntien alueille valtion omistamille maille
perustettiin Etelä-Konneveden kansallispuisto vuonna 2014. Uuden kansallispuiston odotetaan tuovan merkittävää kasvua kuntien matkailuelinkeinoon. Alueella kansallispuiston vetovoimaisuus huomattiin jo kesällä 2014,
kun alueen kävijämäärät ylittivät odotukset nousten 50 %:lla. Luontomatkailun kasvun tavoitteiden konkretisoimiseksi kuntien alueella tehtiin talvella 2013-2014 luontomatkailun Master Plan. Se linjaa luontomatkailun
kehitystä seuraavan kymmenen vuoden ajan.
Luontomatkailun Master Plan- suunnitelman mukaisesti Rautalammin –
Konneveden luontomatkailun koordinointihanke koordinoi alueen kehittämistä keskitetysti yhtenäisenä matkailualueena. Sen tehtävänä on tukea
alueen kehittymistä kestävänä luontomatkailukohteena ja lisätä KeskiSuomen ja Pohjois-Savon matkailualueiden välistä yhteistyötä. Koordinointihankkeen yleishyödyllisten tavoitteiden lisäksi tarvitaan konkreettisemmin yrityskentällä toimiva kehittämishanke. Kehittämishankkeen tehtävänä on viedä käytäntöön koordinointihankkeessa koottu tieto ja kehitetyt mallit konkreettisiksi toimenpiteiksi.
”Kiehtova maisema”-hanke toimii koordinointihankkeessa tuotetun tiedon
jalkauttamiseksi yrityskentälle järjestämällä tiedotustilaisuuksia, työpajoja
ja benchmarking-matkoja. Lisäksi hankkeessa luodaan yhtenäisen matkailukohteen ilme ja esittelymateriaaleja. Kehittämishanke pyrkii välittämään
tietoa niin, että uuden Etelä-Konneveden kansallispuiston ympärille ja molempien kuntien yhtenäiselle matkailualueelle saadaan vetovoimaisia kestävän kehityksen mukaisia ympärivuotisia luontomatkailutuotteita, jotka
ovat myytävinä kotimaisilla sekä kansainvälisillä markkinoilla ja myös uuden kehitettävän e-kansallispuiston kautta.
Hanke tähtää alueen matkailun ympärivuotisuuteen ja kestävyyteen, investointivetovoimaisuuden ja yrittäjyyden lisäämiseen.
Hankkeen kustannusarvio on 207.672 €, josta Rautalammin ja Konneveden
kuntien osuus kolmen vuoden aikana on yhteensä 30.000 €, ELY-keskusten 136.136 €, yritysten osuus on 41.534 €.
Projektisuunnitelma on liitteenä 3.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Rautalammen kunta osallistuu ”Kiehtova maisema-hankkeeseen projektisuunnitelman mukaisesti. Kunnan rahoitusosuus
on 15.000 € (3v).
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Nopeusrajoituksen asettaminen Hankaveden Pitkälahden Uitonsalmeen
Kh 218 §
Liite 4

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää Rautalammin kunnan lausuntoa AnjaRiitta ja Veikko Matilaisen anomukseen vesiliikenteen nopeusrajoituksesta
Rautalammin kunnan Hankaveden Pitkälahden Uitonsalmeen. Asiakirjat
ovat liitteenä 4.
Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnanviraston neuvonnassa 15.-31.8.2016
välisen ajan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausunnossaan suhtautua myönteisesti hakemukseen.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksien saamiseksi
(mm. yritysvaikutusten arviointi).
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Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten vuodelle 2017
Kh 219 §
Liite 5

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt valmistelun taksilupien
enimmäismääriä koskevan päätöksen laatimiseksi vuodelle 2017. Taksiliikennelain mukaan ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain.
Taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen tulee perustua ELYkeskuksen keräämiin tietoihin taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksista
sekä toimialan kannattavuuden kehityksestä alueellaan. ELY-keskuksen on
seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä
taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kulutustarpeisiin. Lupien
enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien satavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Päätöksessä tulee myös määrätä kuinka moneen taksilupaan
sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.
Taksiliikenteen laadun valvonta kuuluu ELY-keskuksille. Taksiliikennettä
harjoitettaessa on noudatettava laissa säädettyjä laatuvaatimuksia, joiden
mukaan mm. liikenteeseen käytettävän auton on oltava kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen, kuljettajan tulee käyttäytyä kohteliaasti, ottaa
asiakkaan erityiset tarpeet huomioon ja tarvittaessa tarjota apua sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. Kunnat puolestaan valvovat, että kuntien ostama liikenne hoidetaan sopimusehtojen mukaisesti.
Kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät v. 2016 Pohjois-Savon ELYkeskuksen alueella on liitteenä 5. Rautalammin osalta taksilupien enimmäismäärä on 13, joista 11 henkilöautolupaa ja 2 esteetöntä lupaa.
ELY-keskuksen webropol-kyselyyn tulee vastata 9.9.2016 mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus katsoo, että Rautalammin kunnassa ei ole tarvetta lisätä
taksien lukumäärää (henkilöautoluvat 11 kpl ja esteettömät luvat 2 kpl)
vuodelle 2017.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin kunnan kuljetukset
Kh 220 §
Rautalammin kunta kilpailutti koululaiskuljetukset, perusturvan
kuljetukset ja kutsutaksikuljetukset keväällä 2016. Kunnanhallitus teki asiasta päätöksen 29.3.2016/ 93§. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka
kunnanhallitus käsitteli 25.4.2016/127§. Kuljetuspalvelupäätöksestä valitettiin Markkinaoikeuteen ja asia on edelleen vireillä.
Prosessin aikana on selvinnyt, että hankinnasta ei ole tehty varsinaista EUhankintailmoitusta. EU-ennakkoilmoitus on tehty, samoin kansallinen hankintailmoitus.
Tekemämme selvityksen mukaan kyseessä on ilmoitusvirhe, jos EUkynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistaan ainoastaan kansallinen
hankintailmoitus. EU-ennakkoilmoitus ei riitä, koska hankintamenettely
katsotaan aloitetuksi silloin, kun julkaistaan varsinainen hankintailmoitus.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että edellä mainittu valituksen alainen Rautalammin kunnan kuljetushankinta keskeytetään hankintalain 73a §:n perusteella
ilmoitusvirheen takia ja hankinta käynnistetään uudelleen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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