RAUTALAMMIN KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSTIEDOT

KOKOUSKUTSU

Aika

Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 – 19.05

Paikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia nro

10/2015

Pöytäkirjan
Sivu

165

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

209

166

Pöytäkirjan tarkastajat

209

167

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

209

168

Lausunnon antaminen Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Pieksämäellä

210

Lausunto Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strategisesta
osayleiskaavaehdotuksesta

211

170

Ilmoitusasiat

212

171

Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestävän seurayhtymän välinen sopimus
213-214

172

Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus

169

215

173

Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutuminen
hankintasopimusten mukaisesti
216

174

Valokuituverkon rakentaminen

217

175

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

218

176

KV:n 16.6.2015 § 35 tekemän kiintiöpakolaisten vastaanottamispää- 219
töksen täytäntöönpano

177

Täyttöluvan hakeminen koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen

PUHEENJOHTAJA

Anneli Jalkanen

220

RAUTALAMMIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Nro

Kunnanhallitus
KOKOUSTIEDOT

10/2015

Sivu 208
Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 – 19.05

Aika
Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Anneli Jalkanen
Sari Hintikka-Varis
Ari Weide
Jarmo Hänninen
Kari Laitinen
Kirsi Mannila
Kaija Satuli

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tiina Louhikallio
Timo Satuli
Risto Niemelä
Tapio Kataja

valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
hallintojohtaja

Puheenjohtaja

Sihteeri

Anneli Jalkanen

Tapio Kataja

Muut osallistujat

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 165 – 177

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Maanantai 22.6.2015 klo 20.30

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka

Kirsi Mannila

kunnanvirasto

Kaija Satuli

Maanantai 29.6.2015 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto

Pöytäkirjanpitäjä

Tapio Kataja

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
22.6.2015
209
_______________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 165 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan 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 166 §
KunL:n 50 §: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 Kirsi Mannilan ja Kaija Satulin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 167 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä. Lisäasioina hyväksytään asia 175, asia 176 ja
asia 177.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lausunnon antaminen Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta Pieksämäellä
Kh 168 §
Liite 1

Pieksämäellä Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava on tullut vireille ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. Lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee antaa 13.8.2015 klo
15 mennessä. Kirje on liitteenä 1.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lausunto Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strategisesta osayleiskaavaehdotuksesta
Kh 169 §
Liite 2

Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strateginen osayleiskaavaehdotus
on asetettu nähtäville 27.5.2015-30.6.2015. Pieksämäen kaupunki on pyytänyt Rautalammin kunnalta lausunnon keskusta-alueen kaavaehdotuksesta. Kaavasuunnittelun tarkoituksena on ollut laatia kaupungin maankäytön
strategiset linjaukset ilmaiseva osayleiskaava Pieksämäen keskustaajaman
alueelle potentiaalisine laajentumisalueineen. Suunnittelualueen laajuus on
75 km2. Kaava laaditaan kuitenkin oikeusvaikutteisena, joka ohjaa työkaluna tarkempaa kaupunkisuunnittelua. Kaavoitustyöstä on päätetty vuonna
2012, ja se on käynnistynyt vuonna 2013.Tarkastelussa on otettu huomioon
asuin- ja työpaikka-alueet ja julkinen palveluverkko, vähittäiskaupan suuryksiköt, teollisuusalueet suojavyöhykkeineen, matkailupalvelu- ja virkistysalueet, liikenneverkko ja edellä mainitut laajentumisalueet.
Suunnittelulle asetettavana tavoitteina on ollut kehittää ja lisätä elinkeinotoimintaan varattuja alueita ja sitä kautta lisätä mahdollisuuksia uusien
työpaikkojen muodostumiselle, edistää rautatieverkoston liikenteellisten ja
toiminnallisten mahdollisuuksien hyödyntämistä, kehittää kaupallista palveluverkkoa ja tutkia kaupan sijoittumisalueita. Kirje on liitteenä 2.
Kiinnostavaa on se, että Pieksämäen kaupungin erityisenä tavoitteena on
ollut muodostaa ranta-alueelle uusia rantaan rajoittuvia ja rannan läheisiä asuinalueita.
Teknisellä osastolla ei ole ollut huomauttamista strategiseen osayleiskaavaehdotukseen.

Kunnanjohtajan esitys:
Lausuntonaan kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strategiseen osayleiskaavaehdotukseen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Ilmoitusasiat
Kh 170 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Ympäristölautakunnan päätös 9.6.2015: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa
Pappila-tilaa RN:o 18:340.
2. Ympäristölautakunnan päätös 9.6.2015: Päätöksen antaminen rakennuslupahakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa
Lassilankulma-tilaa RN:o 26:71.
3. Ympäristölautakunnan päätös 9.6.2015: Hallintopakkomenettelyn lopettaminen koskien luvatonta rakentamista Hankamäen kylässä sijaitsevalla venevalkamalla (000-2010-K24376).
4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös 10.6.2015: Ennakkomaksu
sotasiirtolaisten hoitokustannuksiin tammi-joulukuulta 2015.
5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 8.6.2015: Eritysavustuksen
myöntäminen koulukäyntiavustajien palkkaamiseen erityisopetuksen
laadun kehittämiseksi 2015-2016. Rautalammin kunnalle tuleva avustus on 15.000 €.
6. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 10.6.2015.
7. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 11.6.2015.
8. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 9.6.2015.
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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Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestävän seurayhtymän välinen
sopimus
Kh 119 §
Liite 3

Rautalampi on kulttuuripitäjä. Yhdistykset ja yksityiset henkilöt sekä yritykset ovat yhdessä kunnan kanssa järjestäneet erilaisia tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä, messuja ja markkinoita. Markkinat ja tapahtumat ovat
olleet onnistuneita ja kävijöitä on käynyt eri puolilta Suomea. Kaikki tapahtuma- ja markkinajärjestelyt ovat perustuneet yhdistysten ja kuntalaisten talkootoiminnalle. Ilman talkootyötä tapatumat eivät olisi kehittyneet
nykyiseen tasoonsa. Kunta on tukenut eri tavoin tapahtumien järjestämistä.
Yhteistä on se, että tapahtumajärjestelyistä ei ole tehty yhdistysten kanssa
mitään sopimusta. Rautalammin Pestuitten järjestämisestä yhdistysten toimintana sovittiin ensimmäistä kertaa esim. jo vuonna 2001, mutta kirjallista sopimusta ei tehty. Tapahtuma on kehittynyt ja laajentunut yhdistysten
(seurayhtymän) järjestämänä kaiken aikaa. Rautalammin seurakunnat ja
muut yhteisöt ja yhdistykset ovat myös tukeneet tapahtumajärjestelyitä.
Rautalammin Pestuumarkkinat ovat käynnistyneet jo 1820-luvulla. Järjestelyistä syyskuun toisen viikonvaihteen aikana on vastannut LC- Rautalampi ry. ja Rautalammin Urheilijat ry. Kunta on ollut mukana järjestelyissä. Rautalammin Hevosystävät ry. on vastannut huhtikuussa järjestettävistä Kevätmarkkinnoista. Runon ja Laulun Rautalampi –tapahtuma on parisenkymmentä vuotta vanha Rautalammin Kulttuuriseura ry:n järjes-tämä
kesäkuun lopussa tapahtuma. Rautalammin vapaa-ajan asukastoimi-kunnan
samaan aikaan järjestämä Kesätreffi –tapahtuma käynnistyi 2000-luvun
alussa. Rautalammin Mobilistien Masinistj´n kulttuuripäivien ja romptorin
on järjestetty samanaikaisesti Pestuutmarkkinoiden kanssa. Rautalammin
Yrittäjät ry:n ovat marraskuussa järjestämässä vuotuiset Joulumarkkinat.
Tapahtumien edelleen kehittäminen edellyttää sitä, että on perusteltua sopia siitä, miten tapahtumat toteutetaan eri toimijoiden kanssa. Rautalammin
Pestuumarkkinoita järjestävä seurayhtymä on tehnyt sopimusesityksen
kunnalle ja sen pohjalta on laadittu sopimusluonnos, joka on esityslistan
liitteenä. Luonnoksesta on pyydetty kommentteja.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus käsittelee laadittua sopimusluonnosta ja hyväksyy seuraavassa kokouksessa allekirjoitettavan sopimuksen sisällön.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

__________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
15.6.2015
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Kunnanhallitus
22.6.2015
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Kh 163 §
Liite 10

Ennen kunnanhallituksen kokousta tapahtumasopimuksesta neuvotellaan
vielä seurayhtymän edustajien kanssa. Seurayhtymä on tehnyt oman esityksensä sopimuksen sisällöstä. Kuntaorganisaation sisällä tapahtumasopimuksen sisällöstä on neuvoteltu. Markkinat ovat nykyisten ja entisten ja
laajalla alueella olevien kuntalaisten ja asiakkaiden juhlat. Entistä enemmän niiden tulisi olla myös rautalampilaiselle liikkeenharjoittajalle ja yrittäjälle mahdollisuus esitellä ja myydä omia tuotteita markkinoilla.
Tapahtumaluonnos ja seurayhtymän esitysluonnos on liitteenä 10.

Kunnanjohtajan esitys:
Sopimusluonnosta käsitellään hallituksessa neuvottelujen pohjalta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Kaija Satuli poistui kokouksesta klo 18.50.

_________________________________
Kh 171 §
Liite 3

Liitteenä 3 on tarkistettu tapahtumasopimus.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä vaiheessa ei tehdä sopimusta.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
22.6.2015
215
________________________________________________________________________________

Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus
Kh 172 §
Liitteet 4-6

Kunnanjohtajalla on työnantajan kanssa vuonna 2000 allekirjoitettu johtajasopimus. Johtajasopimusta on tarkistettu 12.11.2007 kunnanhallituksessa
ja se on allekirjoitettu 22.11.2007 (liite 4). Johtajasopimuksessa on sovittu,
että kunnanjohtajalla on kunnan kustantama yksilöllinen eläkesopimus
1.1.2007 lukien 500 €/kk, joka sopimuksen mukaan jatkuu toistaiseksi kuitenkin enintään niin kauan kuin kunnanjohtajan virkasuhde kuntaan jatkuu.
Sopimusaika OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa päättyi 31.5.2015. Kunnanjohtaja esittää sen yksilöllisen eläkesopimuksen jatkamista OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa 1.6.2015-31.5.2017 väliseksi ajaksi entisin eduin
(liite 5).
Lisäksi kunnanjohtaja esittää, että tavoite-, tulos- ja palkkakeskustelut
käynnistetään.
Kunnanjohtajan ratkaisuvalta ja tehtävät on hyväksytty Rautalammin kunnanhallituksen johtosäännössä (liite 6).
OP-Henkivakuutuksen vakuutuskirja jaetaan erikseen.

Puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan eläkesopimusta entisin ehdoin OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa 1.6.2015-31.5.2017 väliseksi ajaksi.
Jarmo Hänninen esitti, että kunnanhallitus päättää jatkaa eläkesopimusta
OP Pohjolan kanssa 1.6.2015 – 31.5.2017 kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaan siten että, 1.1.2007 – 31.5.2017 välisenä aikana
kunnan maksamaksi kokonaismääräksi muodostuu 500 € / kuukaudessa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Jarmo Hännisen tekemän esityksen.

Risto Niemelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä
päivätoiminnan kuljetusten toteutuminen hankintasopimusten mukaisesti
Kh 173 §
Liite 7

Taksikuljetuksista koskevasta sopimuksesta on taksiyrittäjien keskuudessa
virinnyt keskustelua ja yrittäjät ovat kirjelmöineet asiasta kuntaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.5.2015 § 126 käsitellyt tilannetta.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 27.5.2015 käsitellyt asiaa ja antanut asiasta lausunnon, liite 7.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa perusturvajohtajan näkemykseen yhtyen asiasta seuraavaa:
Perusturvan sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelusopimukset on tarkoitus sanoa irti (6 kk:n irtisanomisaika) 31.5.2016. Samana ajankohtana myös päivätoiminnan kuljetusten ja sivistystoimen oppilaskuljetusten sopimukset päättyvät. Kaikki kunnan tilaamat kuljetuspalvelut
tulisi kilpailuttaa samanaikaisesti siten, että sopimukset tulevat voimaan
1.6.2016. Ennen tarjouspyynnön laadintaa olisi hyvä kuulla palveluntuottajia ja saada myös siltä taholta tietoa esim. laatuvaatimuksista ja erillisistä
palveluista/yhdistettävissä olevista palveluista, joita tarjouspyynnössä voidaan esittää.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Valtuusto varapuheenjohtaja Timo Satuli poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo. 18.27.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu
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Valokuituverkon rakentaminen
Kh 174 §
Liite 8

Kunnanvaltuusto käsitteli kuituverkon rakentamista kokouksessaan 31.3.
2015. Päätöksen mukaan rakennettava kuituverkko käsittää kuntakeskuksen, joka käsittäisi keskustan yleiskaava-alueen sekä maaseutualueen Kerkonkoskelle, Vaajasalmeen ja Kivisalmeen.
Verkon rakentamisen hallinnoi ja kilpailuttaa Savon Kuitu Oy. Kuntakeskus ja mahdollisesti Vaajasalmen suunta rakennettaisiin kesän 2015 aikana
sekä Kerkonkosken ja Kivisalmen haarat toteutettaisiin vuonna 2016.
Haja-asutusalueiden hankkeet olisivat saisivat tämän hetken tiedon mukaan
eu-tukea. Valmistuttuaan kuitulinjat siirtyisivät tehtävän lunastussopimuksen mukaisesti kunnan omistukseen. Kartta alueesta on liitteenä 8.
Kunnanhallitukselle jaetaan erillisenä Rautalammin kunnan valokuitukaapeloinnin projektisuunnitelma, lunastussopimus sekä optisten kuituyhteyksien käyttö- ja ylläpitosopimus.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin
kunta rakentaa valokuituverkon kuntakeskukseen omalla kustannuksellaan.
Maaseutualueille rakennetaan verkkoa seuraavasti:
Vaajasalmi-Kerkonkoski
Kuntakeskus-Korpijärvi-Kerkonkoski
Kuntakeskus-Vaajasalmi
Kuntakeskus-kivisalmi.
Maaseutualueiden kuituverkkoon saadaan mahdollisesti EU- tukea.
Vuoden 2015 kunnan talousarviossa kuituverkon rakentamiseen on
400.000 euron määräraha.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kh 175 §
Kunnanhallitukselle esitellään 16.6.2015 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. § 33 vuoden 2014 arviontikertomus:
- Hallintokuntien kertomuksen johdosta antamat vastaukset on toimitettava kunnanhallitukselle 15.10.2015 mennessä.
2. § 34 Sonkari-Kiesimän rantaosayleiskaavan muutos Hujansaari tilalla.
- Kaavan hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuntalain ja maankäyttö
ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
3. § 35 Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen.
- Täytäntöönpano käsitellään erillisenä asiana.
4. § 36 Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueella
- Kunnanvaltuuston myöntämä 201.640 €:n (alv.0) lisämääräraha kirjataan talousarvion investointiosaan kohtaan 86 Arvopaperit 1340
osakkeet ja osuudet
- Lassilanpolun sekä Rautalammintien ja Lassilanpolun välisen kevyenliikenteen väylän. Määräraha budjetoidaan vuoden 2016 talouarvioon.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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KV:n 16.6.2015 § 35 tekemän kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen täytäntöönpano

Kh 176 §

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.6.2015 § 35 hyväksyä kiintiöpakolaisten ottamisen Rautalammin kuntaan vuosina 2016 – 2019.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt
laillisessa järjestyksessä, eikä ole mennyt valtuuston toimivaltaa ulommaksi eikä muutoinkaan ole lainvastainen. tämän vuoksi päätös pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
1. kunnanhallituksenalaisuuteen perustetaan kotouttamisjaosto, joka vastaa pakolaisten vastaanottamisesta. Tämä otetaan huomioon sääntövalmistelussa.
2. Kunnanhallitus saattaa ELY-keskuksen tietoon kunnanvaltuuston hyväksymän kotouttamissuunnitelman 2011.
3. Rautalammin kunta tekee sopimuksen Pohjois-Savon ELY-keskuksen
kanssa kiintiöpakolaisten kiintiöpakolaisten vastaan vastaanottamiseksi
Rautalammille. Kiintiöpakolaisia otetaan vastaan enintään 20 henkilöä
vuodessa. Sopimus laaditaan vuosiksi 2016-2019. kunta voi tarvittaessa
pitää välivuoden. Ensimmäiset pakolaiset ollaan valmiita ottamaan vastaan huhti toukokuussa 2016. Muilta osin pakolaisten vastaanottamista
käsittelevä työryhmä jatkaa tarkemman kotouttamisohjelman ja taloussuunnitelman valmistelua sekä hankesuunnittelua. Naapurikuntien ja
eri koulutusyksiköiden kanssa pyritään laatimaan yhteistyösopimukset
pakolaisten kotouttamiseksi ja koulutuksen käynnistämiseksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Tiina Louhikallio poistui tämän pykälän aikana klo. 19.02.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Täyttöluvan hakeminen koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen
Sivltk 44 §
Matti Lohen koululla on tällä hetkellä avustaja/ohjaajatilanne seuraava:
Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa on kolme henkilöä, heidän
työaikansa 38,25h/vko ja lisäksi yksi henkilö, jonka työaika ohjaajan tehtävässä on puolet. Yksi ohjaajista on palkattu lomaa pyytäneen sijaiseksi
työaika on 35 h/vko. Yksi ohjaajista on valittu määräajaksi työaika 32,5
h/vko. Yksi ohjaaja tekee kokonaista työaikaa sijoitettuna koululle ja päivähoitoon, koulun osuus 24h/vko.
Ohjaajat tekevät avustajan tehtävien lisäksi myös iltapäiväkerhon ohjaajan
tehtävät. Kaksi ohjaajaa jokaisena päivänä klo 12.30 – 17.00.
Yksi ohjaajista irtisanoutuu tehtävästään 31.7.2015. Matti Lohen koulun
rehtori pyytää lupaa täyttää määräaikaisesti irtisanoutuneen ohjaajan tehtävän (325 h/vko) ja kuluneen lukuvuoden ajaksi palkatun ohjaajan tehtävän
(32,5h/vko). Lisäksi rehtori pyytää lupaa täyttää ohjaajan tehtävän
(24h/vko), viime lukuvuonna tehtävä oli yhteinen päivähoidon kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä on saatu 15000€ avustus koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen. Avustuksen käytössä on kunnan omarahoitusosuutta 50%. Rehtori pyytää lupaa täyttää ohjaajan tehtävän ko
avustuksella (35h/vko).
Yhteenveto koulunkäynninohjaajan tarve lukuvuonna 2015-2016 seuraava:
- kolme kokoaikaista ohjaajaa jatkavat vakinaisia
- yksi osa-aikainen ohjaajan tehtävissä jatkaa vakinaisena
- kaksi aikaisempa määräaikaista työsuhdetta (35 h/vko ja 32,5h) jatketaan määräaikaisena
- yksi päivähoidon kanssa yhteinen ohjaaja jatkaa koululla 24 tuntia/vko
- yksi ohjaaja palkataan ministeriön avustuksella (35h/vko) määräaikaisena
- yksi ohjaajan 24 h/vko, määräraha siirretään Kerkonjoen koululla säästyneillä määrärahoilla

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Koulutusjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa seuraaville koulunkäynninohjaajan tehtäville määräaikaisina lukuvuodeksi 2015-2016:
- kaksi aikaisempaa määräaikaista työsuhdetta (35 ja 32,5h/vko) jatketaan määräaikaisena,
- yksi päivähoidon kanssa yhteinen ohjaaja jatkaa koululla (24 tuntia/vko)
- yksi ohjaaja palkataan ministeriön avustuksella (35h/vko) määräaikaisena
- yksi osa-aikainen ohjaaja (24 h/vko), määräraha siirretään Kerkonjoen
koululla säästyneillä määrärahoilla

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kh 177 §

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen siten
muutettuna, että määräaikaisuuksien peruste on epävarmuus avustajien tarpeesta

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

