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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
maanantaina 22.6.2015 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa.
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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kv 27 §
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on
estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa
päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös
kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua valtuutetun sijaan.
Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa.
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä.
Päätös:

Matti Vepsäläinen oli ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan valtuuston kokoukseen ja tämän vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettua Anu Hottia ottamaan paikkansa tässä valtuuston
kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanvaltuusto
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv 28 §
Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa
ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 11.6.2015 sekä
samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu
Paikallislehti Sisä-Savossa 11.6.2015.
Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava,
onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kv 29 §
Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Tarkastus suoritetaan maanantaina 22. kesäkuuta 2015 klo 9.00.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu Hirvonen ja Pentti
Puranen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kv 30 §
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan
huomioon tulevaa valmistelua varten.
Päätös:

Puheenjohtaja esitti, että asia 32 (arviointikertomus) ja asia 33 (v. 2014
tilinpäätös) vaihtavat työjärjestyksessä paikkaa. Lisäksi hän esitti, että
Sisä-Savon seutuyhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen
otetaan käsiteltäväksi uutena asiana.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja puheenjohtajan
tekemän. tarkastuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
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Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle

Kh 125 §

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 § 952 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015. Talousarvion investointiosan nettomenot ovat
1.900.000 euroa. Lisäksi kunnan tulisi varautua merkitsemään osakkeita, mikäli sopiva rivitalohanke käynnistyy.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2015 aikana enintään 1.700.000 euroa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

________________________________
Kv 31 §
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin vuoden 2014 tilinpäätös
Tarkltk 25 §
Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kunnan tilinpäätös vuodelta 2014
ja se on esitelty lautakunnalle. Kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen.
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2014.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin
kunnan vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

______________________________
Kv 32 §
Liitteet 1-2
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vuoden 2014 arviointikertomus
Tarkltk 24 §
Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2014 arviointikertomuksen.
Esityslistan liitteenä on sihteerin tekemä pohjaluonnos viimeisteltäväksi
kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2014. Esitetään kunnanvaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin.
Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

_____________________________
Kv 33 §
Liite 3
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta
Kh 134 §
Liitteet 1-4

Kaavoitusjaosto on käsitellyt Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan
muutosta tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta kokouksissaan
29.10.2014, 19.2.2015 ja 13.5.2015, liite 1.
Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavan hyväksymistä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että SonkariKiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100)
hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_______________________________
Kv 34 §
Liitteet 4-7
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
Kh 148 §
Liite 15

Rautalammin kunnan valtuustossa edustetuista puolueista koottu työryhmä on jatkanut valmistelua kiintiöpakolaisten ja työperäisten maahanmuuttajien vastaanottamiseksi Rautalammille. Pakolaisten vastaanottamisella pyritään mm. siihen, että saamme kuntaan uusia asukkaita,
katkaisemme kunnan asukasluvun vähenemisen, saamme yrityksiin uusia työntekijöitä ja jopa uusia yrittäjiä. Kun syntyvyys kunnassa on ollut
laskeva ja huoltosuhde nouseva asukasluvun pienentyessä, kunta haluaa
ottaa tästä syystä kiintiöpakolaisia.
Koska pakolaisten vastaanottaminen kuntiin on kunnan vapaaehtoinen
ja harkinnanvarainen päätös, kunta pyrkii siihen, että
a)
b)
c)
d)
e)

se voi vaikuttaa siihen, mistä maasta pakolaisia vastaanotetaan?
keitä vastaanotetaan?
kuinka paljon pakolaisia otetaan?
kuinka useana vuonna pakolaisia otetaan vastaan?
myös pienten kuntien edustajia voisi olla siinä työryhmässä, joka
käy valitsemassa Suomeen vastaanotettavat pakolaiset ja
f) korostetaan pakolaisia valitsevan ryhmän moniammatillisuutta.
Kunta katsoo, että edellä mainituilla tarkennuksilla suomalaiset kunnat
ja kaupungit ylipäätään olisivat todennäköisesti valmiimpia ottamaan
pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan. Nimittäin paineet kiintiöpakolaisten vastaanottamisen lisäämiseksi Euroopan Unionin maiden korkean elintason ja hyvinvoinnin johdosta lisääntyvät globaalisti kaiken aikaa.
Pakolaisten vastaanottamisella voidaan työryhmän mielestä vaikuttaa
kunnan ikärakenteeseen, yritysten työvoiman parempaan saatavuuteen,
yrittäjyyden edistämiseen, ja mahdollisesti uusien koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden osaamisen hyödyntämiseen paikallistaloudessa, unohtamatta humanitäärisiä ja inhimillisiä näkökulmia.
Vuosittainen kuntaan otettavien kiintiöpakolaisten määrä työryhmän
mielestä voi olla enintään 20 henkilöä. Rautalammille voidaan ottaa
vuosien 2016-2019 aikana pakolaisia siten, että kunta voi tarvittaessa
pitää välivuoden vastaanottamisprosessissa. Vähintään neljän vuoden
sopimuksen tekemistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa puoltaa
vastaanottamiseen liittyvät; kiinteään omaisuuteen, irtaimistoon ja henkilöstöön tai asumiseen kohdistuvat resurssivaraukset ja -kustannukset,
koska niitä koskeva päätöksenteko ja investoinnit ovat kunnalle talouPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

1.6.2015
16.6.2015
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dellisesti pitkäkestoisia. Työryhmän tehtävänä on laatia talousarvio
vuoden 2016 talousarvion laatimisen yhteydessä ja suunnitella projektikoordinaattorin ja muun tarvittavan ohjaaja ja avustajahenkilöstön palkkaamista kuntaan sekä laatia alustavaa kotouttamisohjelmaa ja valmistella pakolaisten vastaanottamiseen liittyvää hankehakemus. Samoin
työryhmän tehtävänä on valmistella mahdollinen yhteistyö- ja kumppanuussopimus naapurikuntien kanssa pakolaisten vastaanottamiseksi ja
henkilöresurssien mahdollisesti yhteiskäytöstä ja kustannuksista.
Kunta on käynyt naapurikuntien kanssa keskusteluja kiintiöpakolaisten
vastaanottamiseksi ja keskustelut jatkuvat. Rautalammin kunta on valmis käynnistämään pakolaisten vastaanottamisen yksin, mutta valmisteluja jatketaan siten, että pakolaisten vastaanottamiseksi ja kotouttamiskoulutuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi voitaisiin kirjoittaa
pakolaisten vastaanottamista koskeva hankehakemus useamman kuin
yhden kunnan kanssa.
Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää kunnanvaltuuston hyväksymää
kotoutumisohjelmaa ja sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa s
kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Lisäksi kunnan tulee selvittää
yhdessä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa se, miten eri sidosryhmät ja kuntalaiset voivat olla edistämässä pakolaisten vastaanottamista kuntaan. Kunta käynnistää välittömästi yksityiskohtaisen kotouttamisohjelman laatimisen pakolaisille ja maahanmuuttajille sekä
hankehakemuksen laatimisen. Ensimmäiset pakolaiset otetaan todennäköisesti kuntaan vastaan huhti-toukokuussa 2016. Sopimusluonnos ja
kotouttamisohjelma on liitteenä 15.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan kotouttamisjaosto, joka vastaa pakolaisten vastaanottamisesta. Tämä otetaan huomioon johtosääntövalmistelun yhteydessä.
2. Kunnanhallitus saattaa ELY-keskuksen tiedoksi kunnanvaltuuston
hyväksymän kotouttamissuunnitelman 2011.
3. Rautalammin kunta tekee sopimuksen Pohjois-Savon ELYkeskuksen kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi Rautalammille. Kiintiöpakolaisia otetaan vastaan vuodessa enintään 20 henkilöä. Sopimus laaditaan vuosiksi 2016-2019. Kunta voi tarvittaessa
pitää välivuoden. Ensimmäiset pakolaiset ollaan valmiita ottamaan
vastaan huhti-toukokuussa 2016.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Muilta osin pakolaisten vastaanottamista koskevan työryhmä jatkaa tarkemman kotouttamisohjelman ja taloussuunnitelman valmistelua sekä
hankevalmistelua. Naapurikuntien ja eri koulutusyksiköiden kanssa pyritään laatimaan yhteistyösopimukset pakolaisten kotouttamiseksi ja
koulutuksen käynnistämiseksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Jorma Kukkonen poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo 19.30.

____________________________
Kv 35 §
Liite 8, 100
Päätös:

Keskustelun kuluessa Pirkko Annala ehdotti, että asia käsitellään myöhemmin, kunhan saadaan asiasta tarkempia selvityksiä. Sinikka Korhonen ja Mika Koukkari kannattivat Annalan tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana
oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus
ja määräsi toimitettavaksi äänestyksen.
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus
sai 17 ääntä, Pirkko Annalan ehdotus 3 ääntä ja yksi oli poissa. Äänestysluettelo on liitteenä 100.
Puheenjohtaja julisti kunnanvaltuuston päättäneen äänin 17-3, 1 poissa,
hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 21.18 ja Pirkko Annala tämän asian käsittelyn jälkeen klo 21.35.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueelle
Kh 147 §
Liite 14

Rautalammin kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2015 talousarviossa
(brutto) 2.220.000 euroa investointimenoihin. Talonrakennushankkeen
(investointiosa) toteuttamista varten on varattu 150.000 euron osakepääoma. Kunnan omistamalle Lassilanrannan alueelle (AR 151) on
suunniteltu rivi- ja ketjutaloja. Kunnassa on nyt kysyntää pienille ja suurille vuokra- ja omistusasunnoille. Kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjottava vapaita asuntoja perheille eikä myöskään yksinäisille henkilöille.
Suunnitelmat on aikaisemmin esitelty kunnanhallitukselle. Lassilanrannan alueelle kunnan tekninen osasto on teettänyt a) pohjatutkimukset ja
b) rivitalojen 12 huoneiston pääpiirustukset ovat valmiit, c) kunta on
selvittänyt tontin hinnan ja liittymäkustannukset (kaukolämpö-, sähkö-,
vesi- ja viemäri- sekä rakennuslupa-asiat) ja d) kunta hakee vielä rakennusluvan omistamalleen maa-alueelle rivitalojen rakentamiseksi. Kunta
on valmis myymään rivitalohanketta varten maa-alueen ja siirtämään
luvat rakennuttajalle. Lisäksi kunta on valmis myymään tontilla sijaitsevan varastorakennuksen, jotta suunnitelman mukaan voidaan hyödyntää
perustettavan asuntoyhtiön varastona. Rautalammin Osuuspankki toimii
RS-järjestelmän mukaisena pankkina. RS-järjestelmä varmistaa kohteen
rakentamisen suunnitelmien mukaan. Perustajaosakkaana ja rakennuttajana Rautalammin Rakennus Oy antaa pankille vakuuden. Suunnitelmat
ovat liitteinä 14.
Hanke käsittää kolme rivitalohanketta, joka käynnistyy vuoden 2015 aikana ja on kokonaisuudessaan valmis 2017. Hankkeeseen kuuluvat autokatokset. Käytännössä rakennushanke käynnistyy heti sen jälkeen,
kun 8 huoneistosta on 7:lle huoneistolle on saatu sitova ostaja. Ostaja
voi rahoittaa hankkimansa huoneiston siten, että huoneiston myyntihinta
on 50 % huoneiston velattomasta hinnasta. Halutessaan ostaja voi lyhentää asunto-osakeyhtiölle huoneistokohtaista lainaa pääomavastikkeella.
Rivitalojen lämmitys suunnitelman mukaan järjestetään liittymällä alueen kaukolämpöverkkoon. Alueen kevyen liikenteen väylä on jo valmiiksi rakennettu. Liikenne rivitaloihin järjestetään Herrantien ja Lassilanpolun kautta. Rivitalojen piha-alueiden päällystäminen kuuluu rakennusurakkaan. Kunta päällystää Lassilanpolun ja rakentamisprosessin
aikana viimeistään 2017.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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1. Kunta tekee sitovan varauksen neljän (4) huoneiston ostamiseksi 12
huoneiston rivitalohankekokonaisuudesta. Hankintakustannukset
ovat yhteensä 351.640 € (+ alv ).
2. Rautalammin kunta osoittaa vuoden 2015 talousarvion investointiosasta 150.000 euroa (osakepääoma) rivitalojen rakentamista varten
ja hyväksyy 201.640 €:n (+ alv) lisämäärärahan, joka lainoitetaan,
neljän huoneiston ostamiseksi Lassilanrannan alueelta.
3. Kunta päällystää vuoden 2016 aikana Lassilanpolun sekä Rautalammintien ja Lassilanpolun välisen kevyenliikenteen väylän.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Anneli Jalkanen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja
puheenjohtajan toimi tämän asian osalta Ari Weide. Pöytäkirjan tarkastaa tämän asian osalta Ari Weiden osalta Jarmo Hänninen.

______________________________
Kv 36 §
Liite 9
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Sami Räsänen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista klo 21.36 ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Unto Siikström.
Anneli Jalkanen poistui jäävinä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista klo 21.36 ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Harri
Päärnilä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sisä-Savon seutuyhtymän tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen
Kh 158 §
Liitteet 4-7

Sisä-Savon seutuyhtymän toiminta on lakannut 31.12.2014. Tämän
vuoksi kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden 2014 tilinpäätöksen
hyväksyminen tulee käsitellä jäsenkuntien kunnanvaltuustoissa. Näin
myös Rautalammin kunnanvaltuuston tulee käsitellä tilinpäätös.
Seutuyhtymän yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet vuoden
2014 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen, liite 4.
BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja Matti Jalkanen,
JHTT, on suorittanut seutuyhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen vuodelta 2014. Tarkastuslautakunnalle osoitettu raportti suoritetusta tilintarkastuksesta on liitteenä 5.
Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan 10.4.2015 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014, liite 6.
Sisä-Savon seutuyhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan
10.4.2015 käsitellyt tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämistä sekä
antanut arviointikertomuksensa, liite 7. Lisäksi tarkastuslautakunta on
päättänyt
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi;
2. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että kuntayhtymän tilinpäätös
vuodelta 2014 hyväksytään;
3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. saattaa Sisä-Savon seutuyhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi;
2. esittää kunnanvaltuustolle, että kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta
2014 hyväksytään;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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3. esittää kunnanvaltuustolle, että hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Anneli Jalkanen ja Timo Satuli poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtaja toimi tämän asian osalta varapuheenjohtaja Ari Weide.

_______________________________
Kv 37 §
Liitteet 10-13
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Timo Satuli ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

