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rehtori, klo 17.00-17.25 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  336 –345 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 1.12.2014 klo 18.55     kunnanvirasto 

 

 

Kirsi Mannila 

 

Ari Weide 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 8.12.2014 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ennen kokousta rehtori Arvo Leskinen selvitti Matti Lohen koulun koulunkäynnin ohjaajatilannetta ja 

sivistysosaston toimien täyttölupahakemusta klo 17.00-17.25 

--------------- 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 336 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 58 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on 

kutsuttu koolle KunL:n 50 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 337 §  

KunL:n 50 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Manni-

lan ja Ari Weiden. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 338 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kehittämisyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan 

 

Kh 339 § 

Liitteet 1-5 Valmistelija: Risto Niemelä 

 

 Sisä-Savon Seutuyhtymä on kokouksessaan 16.1.2014 käynnistänyt neu-

vottelut seutuyhtymän toiminnan yhtiöittämisestä ja omistuspohjan laajen-

tamisesta. Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon lisäksi neuvot-

teluihin ovat liittyneet Keiteleen ja Pielaveden kunnat. Neuvotteluihin on 

osallistunut Seutuyhtymän ja kuntien toimesta nimetyt valmisteluryhmät, 

jotka ovat valmistelleet perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakasso-

pimuksen ja liiketoimintasuunnitelman. Kunnat ovat antaneet asiakirjoista 

lausuntonsa lokakuussa 2014. Valmisteluryhmä kokoontui 21.10. viimeis-

telemään asiakirjat lausuntojen pohjalta. Seutuyhtymän hallitus päätti val-

misteluryhmän työn pohjalta tehdä tarvittavat muutoksen asiakirjoihin ja 

käynnistää uuden yhtiön perustamisen. 

 

 Uudella perustettavalla kehitysyhtiöllä pyritään osaltaan vastaamaan ja 

edistämään alueen yritys- ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä paranta-

maan alueen yritys- ja elinkeinoneuvontaa sekä vastaamaan odotuksiin, 

jotka liittyvät laajoihin EU-hankekokonaisuuksiin.  

 

 Yhtiöllä tulee olemaan yhtiökokouksen valitsema hallitus, joka koostuu 

kuntien nimeämistä henkilöistä. Lisäksi yhtiöllä on neuvottelukunta paran-

tamassa päätöksenteon edustavuutta ja tehostamassa yhtiön, kuntien ja 

elinkeinoelämän sekä erityisesti yrittäjien ja kuntien välistä tiedonkulkua. 

 

 Perustettavan osakeyhtiön pääoma on 700.000 euroa, joka jakautuu osake-

pääomaan 220.900 euroa ja vapaan pääoman rahastoon 479.100 euroa. 

Osakkeet ja pääomarahasto jakautuvat asukaslukujen suhteessa. Yhtiön 

toiminta osakaskunnan alueella määräytyy vuosittaisissa palvelusopimuk-

sissa. 

 

 Rautalammin kunnan osuus yhtiön osakkeista on 3426 kappaletta, nimel-

lisarvoltaan 10 euroa, joka vastaa 15,51 %:in osuutta yhtiön osakepää-

omasta ja on yhteensä 34.260 euroa. Vapaan pääoman rahastosta Rauta-

lammin kunnan osuus on 74.310 euroa. Yhteensä osuudet ovat 108.570 eu-

roa. 

 

 Esityslistan liitteenä on perustettavan kehitysyhtiön perustamissopimus-

luonnos ja pääomalaskelma (liitteet 1-2)), osakassopimus (liite 3), yhtiöjär-

jestys (liite 4) ja kehitysyhtiön liiketoimintasuunnitelma (liite 5). 
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Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   1.12.2014  454 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin kunnanvaltuustolle, että 

 

1. Rautalammin kunta hyväksyy liitteinä olevat perustettavan yhtiön a) 

perustamisasiakirjat, b) osakassopimuksen c) yhtiöjärjestyksen ja alus-

tavan liiketoimintasuunnitelman. 

 

2. Rautalammin kunta perustaa yhdessä muiden osakaskuntien kanssa liit-

teenä olevien perustamisasiakirjojen mukaisen osakeyhtiön,  

 

3. Merkitsee osakassopimuksen mukaisesti yhtiön osakkeet ja vapaan 

pääoman rahaston sekä maksaa niistä perustettavalle yhtiölle rahana 

yhteensä 108.570 euroa ja allekirjoittaa osakeyhtiön osakassopimuk-

sen. 

 

4. Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2014 talousarviossa 108.570 €:n li-

sämäärärahan yhtiön osakepääoman maksua varten. Määräraha kate-

taan lainoituksella. 

 

5. Kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään mahdollista 

teknisistä muutoksista perustamisasiakirjoihin ja osakassopimukseen, 

nimeämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniä ja 

tekemään muut tarvittavat päätökset ja toimenpiteet yhtiön perusta-

miseksi sekä päättää, että yhtiön perustaminen ja osakassopimuksen al-

lekirjoittaminen voidaan panna täytäntöön päätöksen lainvoimaa odot-

tamatta.  

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen ehdotti, että osakassopimuksen koh-

taan 4.3 tehdään seuraava muutos: Hallituksen jäsenet tulee valita alueelli-

nen edustavuus sekä poliittiset voimasuhteet huomioiden kuntavaalien tu-

losten perusteella (esitys 1b). Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen 

jäsen. Kaija Satuli kannatti Hännisen tekemää ehdotusta. 

 

 Kunnanhallitus päätti pitää neuvottelutauon klo 17.45-17.52. 

 

 Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poik-

keava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyk-

sen. Kädennostolla toimitetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotuksen 

puolesta äänestivät Anneli Jalkanen, Ari Weide, Kari Laitinen, Kirsi Man-

nila ja Sari Hintikka-Varis. Jarmo Hännisen ehdotuksen puolesta äänestivät 

Jarmo Hänninen ja Kaija Satuli. 

 

 Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-2 hyväksyä 

kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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Elinkeinoyhtiön perustamista koskevan valtuuston päätöksen toimeenpano 

 

Kh 340 § 

 Uusi yhtiö vaati rekisteröinnin vielä vuoden 2014 puolella. Sen jälkeen kun 

kaikki kunnat ovat hyväksyneet yhtiön perustamisen, osakassopimuksen, 

yhtiöjärjestyksen ja liiketoimintasuunnitelman, voidaan päätöksen panna 

täytäntöön. Pohjois-Savon länsiosan kuntien yhteisen elinkeinojen kehit-

tämisyhtiö perustamiskokous pidetään 10.12.2014 klo 8.00 Pohjois-Savon 

liitossa.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväk-

syä uuden yhtiön perustamisen sekä 

1. valtuuttaa kunnanjohtajan käyttämään kunnan päätösvaltaa perustamis-

kokouksessa ja allekirjoittamaan uuden kehittämisyhtiön perustamissopi-

muksen ja osakassopimuksen, 

2. maksaa perustettavalle yhtiölle osakassopimuksen mukaisen osuuden 

osakkeista 34.261 € ja vapaan pääoman rahastosta rahana 74.309 euroa, 

3. valita yhtiökokousedustajan, 

4. valita yhtiön hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäse-

nen, 

5. tämä valtuuston päätös voidaan panna täytäntöön heti pöytäkirjan tarkas-

tamisen jälkeen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sivistysosaston toimen täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta 

 

Sivltk 88 § 

Liite 3 Matti Lohen koulun koulunkäynnin ohjaaja jää perhevapaalle tammikuus-

sa. Sivistyslautakunta pyytää täyttölupaa tähän toimeen tammikuun alusta 

toukokuun loppuun. Rehtori Arvo Leskinen on tehnyt selvitykset koulun-

käynnin ohjaajien tilanteesta, joka on liitteenä 3. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus myöntäisi täyttölu-

van koulunkäynnin ohjaajan sijaisuuteen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

_____________________________ 

 

Kh 341 § 

Liite 6 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Matti Lohen koulun rehtori Arvo Leskinen oli kuultavana kokouksessa 

tämän asian johdosta. 
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Sairauteen, työkiertoon tai muuhun perusteeseen liittyvät kuntaorganisaation henkilöstön siir-

rot osastolta toiselle 

 

Kh 342 § 

 Rautalammin kunnan kunnanhallituksen johtosäännön 17 § mukaan kun-

nanjohtajan ratkaisuvaltaan liittyvänä tehtävänä on päättää kuntaorgani-

saation osastojen välisestä työvoiman käytöstä.  

 

Kunnan hallintosäännön 15 §:n nojalla viranhaltijan siirtämisestä toiseen 

virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoi-

tetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää mo-

lempiin virkasuhteisiin ottamisesta.  

 

Lain 24 §:n nojalla viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, 

jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää, ja jota voidaan pitää hänelle so-

pivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viran-

haltijana ei muutu, ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjär-

jestelyyn liittyvä perusteltu syy tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa, 

taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon 

suostumuksensa. Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään 

vuoden määräajaksi oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kel-

poisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, 

edellyttäen ettei viranhaltijan varsinainen palkka vähene. Viranhaltijalle 

annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on 

velvollinen siirtymän välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen 

kuuluvin palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti. Viranhaltijalle on en-

nen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tarkoitettua 

peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

 

Virkojen ja toimien toistaiseksi täyttäminen ja pitkät määräaikaisuu-

det 

Kunnanhallitus on edellyttänyt, että kaikki pidemmät määräaikaiset ja 

avoimeksi tulevat tai suunniteltavat virka- ja työsuhteet tulee saattaa kun-

nanhallituksen arvioitaviksi viran tai toimen tai siihen liittyvien työtehtä-

vien tarpeellisuuden arviointia varten. Näissä tapauksissa lautakuntien ja 

osastojen on perusteltava viran tai toimen tarpeellisuutta hallitukselle. Tä-

mä tulee erityisesti esille seuraavan vuoden budjettia laadittaessa.  

 

Siirrot osastolta toiselle ja työvoiman käyttö 

Virka tai tointa ei voida päättää tai lopettaa osastolta tai asettaa sitä avoi-

mesti haettavaksi ennen kunnanhallituksen asianmukaista käsittelyä ja lu-

paa. Kuntaorganisaatiossa ei voida siirtää virkaa tai tointa osastolta toiselle  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   1.12.2014  458 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ennen kunnanhallituksen johtosäännön 17 §:ssä määrätyn viranomaisen 

päätöstä.  

 

Eräät osastot ovat keskinäisillä puheilla tai sopimuksella tai lautakunnan 

päätöksellä ryhtyneet siirtämään henkilöitä osastolta toiselle sairauteen tai 

muuhun seikkaan perustuen arvioimatta kuntatyönantajan näkökulmasta si-

tä kokonaisuutta ja viran tai toimen kokoaikaisuutta, miten rationaalisesti, 

taloudellisesti ja tehokkaasti tehtävät järjestetään uudistuneessa tilanteessa 

lähettävässä osastossa ja miten vastaanottavassa osastossa tai miten työt 

voidaan kokonais- tai osa-aikaisen ajankäytön tai vuosityöajan puitteissa 

voidaan kuntaorganisaatiossa järjestellä kustannuksia lisäämättä tai mitkä 

ovat viranhaltijan tai työntekijän pysyvään työ- ja virkasuhteen pysyvyy-

teen liittyvät oikeudet osastojen välisissä siirtotapauksissa. Sairauteen liit-

tyen tapauksia on perusteltu työterveyshuollon lausunnoilla. Kunnanhalli-

tuksen alainen henkilöstöjaosto on pyytänyt kuntatyönantajan näkökulmas-

ta työterveyshuollolta selvityksiä asiasta. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus edellyttää, että lautakunnat ja osastot ja johtosäännöissä 

tarkoitetut viranomaiset noudattavat työterveydenhuollossa tapahtuneista 

uusissa käytännöissä kunnallisista viranhaltijoista annettua lakia, kuntala-

kia, kunnanhallituksen johtosääntöjä ja hallintosääntöjä. 

 

Sairauteen liittyvissä henkilön virka tai toimen kokonais- tai osatyöaikaa 

koskevissa osastojärjestelyissä tai osastosiirrossa kuntaorganisaation sisällä 

kunta työnantajana tulee työterveyshuollon kanssa noudattamaan käytän-

töä, jossa pyritään työaikaan tai työsuhteen pysyvyyteen vaikuttavia sai-

raustapauksissa ennen osastojen välisiä siirtoja teettämään erillinen työky-

vyn arviointiselvitys. 

 

Työterveyshuoltolain 13 §:n nojalla työnantajan määräämästä työkyvyn 

arvioinnista (terveystarkastuksesta) ei voi ilman perusteltua syytä kieltäy-

tyä, joka on työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä työantajan näkökulmas-

ta välttämätön. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Taloussuunnitelma 2015-2018 

 

Kh 343 § 

Liite 7 Rautalammin kuntakonsernin taloussuunnitelma perustuu kuntastrategiaan 

2020, elinkeinostrategiaan 2012-2015, taloussuunnitelmaan 2014-2017 ja 

hallitusohjelmaan 2013-2016 sekä muiden kunnan toimialojen asettamiin 

tavoitteisiin. Taloussuunnitelma 2015-2018 on liitteenä 7. 

 

 Suunnitelmassa on esitetty väestönkehitys, kunnan taloutta koskevat tavoit-

teet, alijäämän kattaminen, lähipalvelut, toimialoja koskevat yleiset tavoit-

teet, investoinnit, tytär- ja osakasyhtiöiden sekä liikelaitoksen tavoitteet se-

kä lainat ja ennuste eläköitymiseen liittyvistä aikatauluista. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää panna asian pöydälle. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 344 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston esityslista 8.12.2014. 

 

2. Savon koulutusky:n valtuuston pöytäkirja 18.11.2014. 

 

3. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maksatuspäätös 22.10.2014: Päätös 

korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. 

 

4. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouspöytäkirja 5.11.2014. 

 

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 19.11.2014: Kirjastojen kulttuuri-

lehtien tilaukset BTJ Kirjastopalvelu Oy:stä vuonna 2015. 

 

6. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouspöytäkirja 25.11.2014.  

 

7. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kutsu pelastustoimen yhteistoiminta-

sopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteen muuttamista koskevaan 

infotilaisuuteen 7.1.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kaavoitukseen liittyvät suunnittelutarveratkaisut 

 

Kh 345 § 

 Rautalammilla on vireillä ja työn alla useita laajoja kaavoja, kuten Rauta-

lammin keskustan yleiskaava 2030, Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 

tarkistaminen 2035, Kierienniemen kaava, Korpijärven alueen kaavoitta-

minen. Kunnan pinta-alasta on noin 28 % vettä ja ranta-alueita on kaavoi-

tettu ja niitä on rakennettu. Esim. Etelä-Konneveden alueella rantaraken-

tamismitoitusta kaavan tarkistamisen yhteydessä kunnanhallituksen pää-

töksellä ei ole avattu, vaikka silloin kun kaavaa lähdettiin tarkistamaan ei 

ollut tietoa siitä, että Etelä-Konneveden kansallispuistoa koskeva laki jos-

kus säädettäisiin ja matkailuun liittyvät kehittämismahdollisuudet kosket-

taisivat myös laajasti alueen kaavoitusta. Ranta-asemakaavaluonnoksen 

valmistelun yhteydessä on tullut esille mahdollinen suunnittelutarveratkai-

sujen tarpeellisuus. 

 

Myös muiden kaavojen valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä on tullut 

esille tai saattaa tulla esille kunnan strategiseen kehittämiseen liittyen esim. 

juuri matkailun, yrittämisen tai pysyvän asumisen osalta kaavoituksen 

suunnittelutarve. Tällöin kaavoitettavien alueiden ja kaavojen uudelleen 

tarkastelun yhteydessä saattaa olla tai on tarvetta myös kokonaisvaltaiseen 

strategiseen suunnittelutarvetarkasteluun.  

 

Rautalammilla rakennuslupa- ja –valvontaviranomaisena ympäristölauta-

kunnan ratkaisuvaltaan johtosäännön 9 §:n mukaan kuuluu päättää maan-

käyttö- ja rakennuslain tarkoittamasta suunnittelutarveratkaisusta, ja maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnan päätösvallassa olevista poik-

keuksista ja suunnittelutarveratkaisuista. Kunnanhallituksen johtosäännön  

mukaan kaavoitusjaosto kunnanhallituksen alaisena jaostona 14 §:n mu-

kaan  

a. valmistelee ja suunnittelee uudet kaavat talousarviossa ja talous-

suunnitelmassa esitettyjen määrärahojen puitteissa,  

b. ohjaa maankäytön ja ympäristön kaavoitusta ja muuta suunnitte-

lua,  

c. vastaa maankäyttöä ja ympäristöä koskevasta perusaineistosta ja 

tiedostoista,  

d. seuraa voimassaolevien kaavojen ajanmukaisuutta ja ryhtyy tar-

vittaviin toimenpiteisiin ja niiden uusimiseksi,  

e. tekee esityksiä uusien maa-alueiden kaavoittamiseksi siten, että 

alueet ovat oikea-aikaisesti käytettävissä, 

f. antaa sekä pyytää lausuntoja kaavoituksesta ja maankäytöstä. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kaavojen tai kaavoitettavien alueiden suunnittelutarveratkaisut olisi perus-

teltua säännöissä täsmentää siten, että rakennuslupa- ja valvontaviranomai-

nen ei ole se, joka päättää kunnan strategisen kehittämisen näkökulmasta 

maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoituksen suunnittelutarpeesta 

yleensä tai kaavoihin liittyvästä suunnittelutarveratkaisuista. Molempien 

sekä kaavoitusjaoston että ympäristölautakunnan näkemykset olisi hyvä ol-

la tiedossa, mutta maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelutarveratkaisusta 

tulisi päättää kunnanhallitus. Tätä koskevat tarkennukset tulisi tehdä esillä 

oleviin sääntöihin. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus keskustelee kaavoitukseen liittyvästä suunnittelutarverat-

kaisua koskevasta suunnittelusta ja päätöksenteosta ja tekee sitä koskevat 

tarvittavat tarkennut sääntöihin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätyi, että kaavoitusjaosto valmistelee  

  suunnittelutarveratkaisut ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Äitienpäiväkunniamerkit 2015 

 

Kh 346 § 

Liite 8 

EI JULKISUUTEEN 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää liitteessä olevalle henkilölle äitienpäivä- 

kunniamerkkiä vuonna 2015. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 


