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Ennen kokouksen alkua Odeco Oy:n psykologi Jarkko Mäkinen kertoi Merja Koivula-Laukan kansa
tehtyä soveltuvuustestiä.
-----------------------------------------Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 21 §
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 22 §
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 Jarmo Hännisen ja Pirkko Annalan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 23 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
18.1.2016
13
Kunnanhallitus
1.2.2016
24
________________________________________________________________________________

Hallintojohtajan vaali
Kh 13 §
Liite 6

Kunnanhallitus on julistanut haettavaksi hallintojohtajan viran toistaiseksi. Hakuilmoitus oli vuoden 2015 syksyllä laajasti esillä eri foorumeilla:
Kuntarekryssä, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Kuntalehdessä ja
kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Viran hakuaikaa
jatkettiin em. foorumeissa marraskuussa 2015.
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää osastopäällikön
valinnasta. Hallintosäännön mukaan viran täyttämiseen liittyy 4 kuukauden
koeaika. Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa hallinto-osastoa sekä toimia
hallinto-osaston osastopäällikkönä. Ydintehtävät liittyvät yleis-, talous-ja
henkilöstöhallintoon, digitalisaation edistämiseen, palkka-asemiehen tehtäviin ja kunnan ja oman toimialan suunnittelu-, valmistelu- ja suunnittelutehtäviin. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja on kunnan
johtoryhmän jäsen.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset oli pyydetty lähettämään 25.11.
2015 mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on edellytetty ylempää hallinnollista tai taloudellista tai oikeudellista yliopistotutkintoa sekä kokemusta kunnallishallinnon tai muun julkisen hallinnon johtavista tehtävistä.
Hallintojohtajan virkaa haki 13 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa
tultuaan valituksi toisiin tehtäviin. Kunnanhallitus päätti kutsua viisi henkilöä haastateltavaksi. Haastateltavat henkilöt kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 29.12.2015. Haastattelutilaisuuteen valitut kunnanhallitus haastatteli 12.-13.1.2016. Yksi haastateltava perui tulonsa haastattelutilaisuuteen.
Kunnanvaltuusto valitsee 26.1.2016 kokouksessaan uuden hallintojohtajan
toistaiseksi.

Haastatteluryhmä:
Haastatteluryhmä päätti suositella hallintojohtajan virkaan toistaiseksi valittavaksi FM Merja Koivula-Laukan Rantasalmelta. Varalle ei esitetty valittavaksi ketään henkilöä.
Virkaa koskevat hakemukset ovat esityslistan liitteenä 6.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
18.1.2016
14
Kunnanhallitus
1.2.2016
25
________________________________________________________________________________

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy haastattelutyöryhmän esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Rautalammin kunnan hallintojohtajan virkaan
toistaiseksi FM Merja Koivula-Laukan Rantasalmelta. Varalle ei esitetä
valittavaksi ketään henkilöä. Viran täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista on valitun henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hallintojohtajan virkaa hakeneelle Merja Koivula-Laukalle teetätetään psykologinen testi hänen suostumuksensa nojalla. Tämän jälkeen kunnanhallitus tekee ehdollepanon
kunnanvaltuustolle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_________________________________
Kh 24 §
Liite 1

Kunta on tilannut ja sopinut Odeco Oy:n ja FM Merja Koivula-Laukan
kanssa soveltuvuustestistä. Testitulos esitellään kunnanhallitukselle, minkä
jälkeen kunnanhallitus tekee lopullisen ehdollepanoesityksen kunnanvaltuustolle hallintojohtajan valitsemiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Rautalammin kunnan hallintojohtajan virkaan toistaiseksi FM Merja Koivula-Laukan Rantasalmelta. Varalle ei esitetä valittavaksi ketään henkilöä. Viran täyttämiseen
liittyy 4 kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista on valitun
henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan..
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Perusteluina kunnanhallitus toteaa, että FM Merja Koivula-Laukalla on vaadittava ylempi korkeakoulututkinto ja hänellä on hakijoista paras kokemus kunnallishallinnosta, vahva kokemus yleis-, ympäristö-, teknisen ja henkilöhallinnon alalta sekä sektorikohtaista tuntemusta ja kokemusta taloudesta ja investointien
toteuttamisesta. Hän opiskelee parhaillaan hallintoa ja juridiikkaa. Arvion
mukaan hän pääsee nopeimmin sisälle hallintojohtajan tehtäviin ja vaatii
vähiten perehdyttämistä ko. virkaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
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Kunnanvaltuuston 8.12.2015 päätösten täytäntöönpano
Kh 25 §
Kunnanhallitukselle esitellään 8.12.2015 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. § 73 Rautalammin kunnan kotouttamisohjelma saatetaan kotouttamisjaoston tietoon.
2. § 74 Sisä-Savon seutuyhtymän purkaminen ja loppuselvityksen vahvistaminen saatetaan seutuyhtymän tietoon.
3. § 75 Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016 saatetaan tekniselle
osastolle noudatettavaksi 1.1.2016 alkaen.
4. § 76 Rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus saatetaan ympäristölautakunnalle noudatettavaksi.
5. § 77 Edustajan valitsemisesta POSOTE-yhteistyöryhmään ilmoitetaan
POSOTElle.
6. § 78 Taloussuunnitelma 2016-2019 saatetaan osastojen tietoon.
7. § 79 Vuoden 2016 talousarvio saatetaan osastojen tietoon.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Tekninen lautakunta
28.1.2016
10
Kunnanhallitus
1.2.2016
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Kuopion seudun liikennestrategiaryhmän hyväksymän seudullisen aiesopimuksen käsittely kunnissa
Tltk 10 §
Liite 4

Vuonna 2005 valmistuneen Kuopion seudun liikennestrategian ja sen toteuttamiseksi
solmitun aiesopimuksen toteutumista on seurattu säännöllisesti. Seurannasta on vastannut
Kuopion seudunliikennestrategiaryhmä. Seurannan perusteella on päätetty, että liikennestrategia ja sen toteuttamisen aiesopimus edellyttävät laajempaa kokonaistarkastelua ja
uuden aiesopimuksen solmimista. Tässä aiesopimuksessa esitetyt toimenpiteet on määritetty vuosien 2012-2014 aikana toteutetun liikennestrategianpäivitystyön yhteydessä.
Päivitystyön keskeisimmät tavoitteet olivat laajentaa liikennejärjestelmätyö koskemaan
koko Kuopion toiminnallista kaupunkiseutua ja liittää liikenteen kehittäminen entistä tiiviimmin seudun muuhun strategiseen kehittämiseen. Lisäksi työn yhteydessä päivitettiin
Kuopion seudun liikennejärjestelmätyön toimintaperiaatteet vastaamaan valtakunnallisia
linjauksia ja uusimpia toimintamalleja.
Aikaisemmin sovittuja liikennejärjestelmätyön painotuksia ei ole tarvetta muuttaa eikä
erillisiä liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ole nähty tarpeelliseksi. Seudun muut
strategiat (mm. kasvusopimus, aluerakennemallityö) ja niiden tavoitteet muodostavat riittävän pohjan myös liikenteen kehittämiselle. Toimenpiteet on määritetty laajojen taustatarkastelujen ja liikennestrategian päivitystyönyhteydessä käydyn vuorovaikutuksen pohjalta. Uutena lähtökohtana on asiakasnäkökulman painottaminen aiempaa huomattavasti
vahvemmin. Aktivoidaan asukkaiden ja yritysten yhteistyötä, sitoutetaan asukkaat ja yritykset liikenteen kehittämiseen ja tuodaan esiin henkilö- ja yrityskohtaisten ratkaisujen
merkitystä liikennejärjestelmäkokonaisuuden näkökulmasta. Samalla viedään toimenpiteitä entistä vahvemmin osaksi maankäytön, asumisen ja palvelujen suunnittelua sekä
elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämistä.
Aiesopimus sisältää lähitulevaisuudessa mm: seuraavia toimintakokonaisuuksia:
joukkoliikenteen ja kuntien henkilökuljetusten kehittäminen
työmatkaliikenteen kehittäminen joukkoliikenteen kysyntää vahvistamalla
viisaan liikkumisen aktivointi
logistiikan kehittäminen
liikenteen kehittämisen liittäminen muuhun seudun kehittämiseen
Rautalammin kunta ollessaan edelleen mukana hankkeessa pystyy hyödyntämään hankeen tuloksia sekä esittämään hankkeessa edelleen omia liikennejärjestelmään liittyviä
kehittämisajatuksia. Rautalammin osuus hankkeen kustannuksista on aiesopimuksen yhteydessä tehtävistä toimintakokonaisuuksista joitakin satoja euroja. Tarkemmat kustannukset selviävät kun kaikki toimintakokonaisuuksien tarkemmat suunnitelmat valmistuvat ja ne tulevat erikseen päätettäviksi
Aiesopimus on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 4.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Kuopion seudun liikennestrategiatyöryhmän hyväksymän aiesopimuksen hyväksymistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Tekninen lautakunta
28.1.2016
11
Kunnanhallitus
1.2.2016
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________
Kh 26 §
Liite 2
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuopion seudun liikennestrategiatyöryhmän
hyväksymän aiesopimuksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
29
________________________________________________________________________________
Pienryhmäkoti Toivon vuokrien tarkistus
Kh 27 §
Pienryhmäkoti Toivoon ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan kesällä 2014, jolloin rakentaminen oli vielä kesken eikä lisätöiden kustannukset
olleet selvillä. Silloin alkuvuokraa vahvistettaessa investointien määräksi
arvioitiin 220.000 €, mutta lopulliset investoinnit olivat 331.571 €. Silloin
ei myöskään vuokrassa ole huomioitu asukkaiden käytössä olevia 125,5
m²:n yhteistiloja, mitkä tulee suhteuttaa myös eri huoneistoille. Asunto 6 ei
käytä yhteisiä tiloja, koska sinne on oma sisäänkäynti. Tämän vuoksi vuokrat ovat olleet liian alhaiset.
Teknisellä osastolla on tehty uusi vuokralaskelma, jossa on huomioitu mm.
lopullisen investointimäärän vaikutus (poistoaika 27 v), yhteisten tilojen
osuudet, kiinteistön hoitokulut sekä pieni korjausvaraus. Myös kotipalvelun käytössä olevien tilojen sisäinen vuokra on laskettu.
Tekninen osasto esittää, että Pienryhmäkoti Toivon asuntojen vuokrat vahvistettaisiin seuraaviksi:
- as 1
170,30 €/kk
- as 2
198,70 ”
- as 3
134,80 ”
- as 4
220,00 ”
- as 5
204,35 ”
- as 6
152,90 ”.
Tarkastuksen vaikutus nostaa asunnoissa kuukausivuokraa 34-55 €/kk
asunnosta koosta riippuen poislukien asuntoa 6 (-19 €/kk).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää vahvistaa Pienryhmäkoti Toivon uudet kuukausivuokrat 1.5.2016 lukien teknisen osaston esityksen mukaisiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
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Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
vuokrantarkistukset 1.5.2016
Kh 28 §
Valmistelija: osastosihteeri Ossi Maukonen
Kunnan tulee ns. sekataloissa olevien aravavuokra-asuntojen omistajana
vahvistaa neliövuokrat, mitkä määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti. Kunnassa on tehty Aoy Tiinarin osalta vuokrantarkistuslaskelma.
Aiemmin oli myös Aoy Lupsakas, minkä aravalaina on maksettu loppuun
30.9.2015, joten tämä yhtiön asunnot siirtyvät vapaarahoitteisiksi vuokraasunnoiksi. Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset
tulee hyväksyä, mitkä perustuvat vuokrasopimusten mukaisesti asumisen
kuluttajahintaindeksin muutokseen. Näissä indeksi laski edelliseen vuoteen
verrattuna 0,2 %, mikä ei vaikuta juuri mitään kuukausivuokran määrään.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää 1.5.2016 lukien
1. vahvistaa ns. sekatalojen perittävät aravaneliövuokrat seuraavasti:
€/m²/kk
Aoy Tiinari
9,10
- pääomamenovuokra
4,69
- hoitomenovuokra
4,41 (ei korotusta)
2. pitää vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kuukausivuokrat asumisen
kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksesta huolimatta entisellään.
3. vahvistaa Aoy Lupsakkaan uudet vapaarahoitteiset neliövuokrat samansuuruisiksi kuin Aoy Tiinarissa eli 9,10 €/kk/m².
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
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Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin –projektin yhteistyösopimus
Kh 29 §
Liite 3

Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin –projektin päätoteuttajana toimii
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, osatoteuttajana Savoniaammattikorkeakoulu Oy sekä osarahoittajina Rautalammin kunta, Konneveden kunta, Rautavaaran kunta ja Nuorisokeskus Metsäkartano. Rautalammin kunnan rahoitusosuus on 1.260 € (alv 0%). Projektista on allekirjoitettu yhteistyötyösopimus, liite 3.

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

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
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Ilmoitusasiat
Kh 30 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 10.12.2015: Perusopetuslaissa
tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien vuosi 2015 laskennallista määrää koskeva oikaisu.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2015: Päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2015.
3. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 20.1.2016.
4. Kevan virkakirje 25.1.2016: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.
5. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.1.2016 Esa Vilkin ja Anu
Jääskeläisen tekemään valitukseen koskien Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutoksen hyväksymistä kv 12.8.2014 § 51. Valitus
on hylätty.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 31 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.1.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
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Sisäministeriön 21.1.2016, SMDno/2015/1338, myöntämä turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukipäätös Rautalammin kunnalle
Kh 32 §
Liite 4

Sisäministeriö on myöntänyt 1.1.2016, SMDno/2015/1338 turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta kiintiöpakolaisten Rautalammin
kunnalle kotouttamishankkeeseen 331.710,38 €. Hankkeen myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 442.280,51 € ja kunnalle jäävä maksuosuus
on 110.570,13 €. Henkilöstökustannuksiksi on arvioitu 275.197,03 €. Toimistokustannukset ovat arvioitu 118.799,98 €. Rautalammin kunnan hakemuksen kokonaismäärä oli 479.000 euroa. Perusteluissa on todettu, että
hankkeelle on arvioitu olevan ajankohtainen paikallinen tarve. Hankkeella
arvioidaan perusteluissa olevan edellytykset saada aikaan myös pitkäkestoiset paikalliset vaikutukset. Lisäksi hanke perustuu kansalliseen toimeenpano-ohjelmaan. Päätös on liitteenä 4.
VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierellä kulkemaan) hanke on myönnetty ajalle 1.10.2015-30.9.2018. Hanke on ositettu eri ajanjaksoille. Viimeinen
maksatushakemus tulee toimittaa vastuuviranomaiselle 30.11.2018 mennessä. Rahastolain 22 ja 23 §:n nojalla vastuuviranomaisella sisäasiainministeriöllä ja tarkastusviranomaisella on oikeus suorittaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvomiseen tuen saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Lisäksi kunnan tilintarkastajat tarkastavat hanketoimintaa. Rahastoasetuksen 23 §:n nojalla
tuensaajan on asetettava hankkeelle ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä. Ohjausryhmässä tulee olla riittävä asiantuntemus hankkeen kokoon
ja luonteeseen nähden. Ohjausryhmä ei ole oikeudellisessa vastuussa
hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on aina tuensaajalla eli kunnalla.
Kaikkien julkisten hankintojen tulee sisältyä hyväksyttyyn suunnitelmaan.
Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalaissa säädetyllä tavalla. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Hankinnan kohtuullisuuden arvoimiseksi on
perusteltua pyytää tarjouksia. Hankkeesta on pidettävä kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa. Aineisto on säilytettävä 10 vuotta. Tuensaajan on huolehdittava viestinnästä.
Rautalammilla tämä on järjestetty siten, että kunnanhallituksen alainen kotouttamisjaosto hoitaa käytännössä hallintoa ja taloutta. Kotouttamisjaoston esittelijänä toimii perusturvajohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.2.2016
35
__________________________________________________________________________________

Tämän hankkeen ohjausryhmänä toimii sama työryhmä, joka toimi pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamista valmistelevana työryhmänä. Ohjausryhmän esittelijänä, sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjän toimii pakolaiskoordinaattori.
Kunta on aloittanut henkilöstön, kansalaisjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen valmentavan perehdyttämiskoulutuksen. Seuraava koulutustapahtuma on 28.1.2016 Rautalammin kirjaston Kivijalassa.
Kunnanjohtajan esitys:
Sisäministeriön VIEKKU-hanketta koskeva päätös 21.1.2016 merkitään
kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
442.280,51. Henkilöstömenot on arvioitu 275.197,03 euroa. Kunnan maksuosuus hankkeesta on 110.570,13 euroa. Kustannusmalli on Flat rate 17
%. Hankeaika on 1.10.2015-30.9.2018 Samalla kunnanhallitus hyväksyy
hankkeen ohjausryhmäksi pakolaisten vastaanottamista ja kotouttamista
valmistelleen ryhmän täydennettynä Rautalammin Urheilijat ry:n, SPR:n ja
MLL:n Rautalammin edustajilla.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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