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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 139 §
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 140 §
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 Jouko Pispalan ja Kari Laitisen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 141 §
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
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Metsästysvuokrasopimus / Tyyrinmäen Metsästysseura ry
Kh 142 §
Liite 1

Tyyrinmäen Metsästysseura ry:llä on metsästysvuokrasopimus kunnan
kanssa määräalan osalta Oikarilan tilasta, mutta se päättyy 31.8.2016. Nyt
voimassa olevan metsästysvuokrasopimuksen pinta-alasta on suurin osa
siirtynyt Tornator Oy:lle. Seura haluaa jatkaa sopimusta lopulle 6,5 ha:n
määräalalle.
Asiasta on laadittu uusi metsästysvuokrasopimus, liite 1.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
Sivu
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27.4.2016
36
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Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen
Perustltk 29
Valmistelija: Kotihoidon vastaava Anne Haukka
Marja-Leena Lindman on irtisanoutunut kotihoidon tulosalueelta kodinhoitajan virasta 1.9.2016 alkaen. Irtisanoutumisen myötä kodinhoitajan virka
tulisi muuttaa lähihoitajan toimeksi, mikä on nykyisin käytössä oleva sosiaalihuoltolain mukainen tehtävänimike.
Perusturvaosasto pyytää täyttölupaa em. lähihoitajan toimeen 1.9.2016
alkaen. Tehtäviä ei voida muutoin järjestää eikä tointa voida jättää täyttämättä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa kodinhoitajan viran
muuttamiseksi lähihoitajan toimeksi ja samalla pyytää täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttämiseksi 1.9.2016.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

___________________________
Kh 143 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa luvan kodinhoitajan viran muuttamiseksi lähihoitajan toimeksi ja sen täyttämiseksi 1.9.2016. lukien.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Väestömuutosten ennakkotiedot maakunnittain ja Pohjois-Savon kunnissa tammi-maaliskuussa
2016
Kh 144 §
Liite 2

Pohjois-Savon liitto on lähettänyt tilastot väestömuutosten ennakkotiedoista tammi-maaliskuulta 2016 maakunnittain ja Pohjois-Savon kuntien osalta, liite 2.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä väestömuutosten ennakkotiedot tiedokseen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
Kh 145 §
Valtiovarainministeriö pyytää kunnan lausuntoa hallituksen esityksestä
Eduskunnalle laiksi julkisen hallinnonyhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta
annettua lakia. Esitys perustuu nykyisen kaltaisella viranomaisten sopimusperusteiselle yhteistyölle. Tavoitteena on edistää julkisen hallinnon viranomaisten asiakaspalvelun saatavuutta yhdenvertaisesti koko maassa sekä parantaa viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Digitalisaatiokehitystä
pyritään tukemaan ja mahdollistamaan riittävän asiointiverkon kustannustehokas ylläpitäminen luomalla puitteet valtion ja kuntien asiakaspalvelutehtävien hoitamiseksi yhteispalveluna. Erityisesti yhteispalvelujärjestelmän ehdotetuilla muutoksilla voidaan osaltaan turvata niiden henkilöiden
asiointitarpeet, jotka eivät osaa tai joilla ei ole teknisiä mahdollisuuksia
taikka halua hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten palveluiden avulla.
Voimassa olevaa sääntelyä on tarkoitus täsmentää niin, että nykyistä paremmin voitaisiin varmistaa omakustanneperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken. Yhteispalvelun järjestämistä koskevaa
sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että toimeksiantajien velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa yhteispalvelun palveluneuvojia sekä
antaa näille asiantuntijatukea täsmennettäisiin ja laajennettaisiin. Yhteispalvelussa hoidettavien tehtävien luetteloa uudistettaisiin ja sääntelyssä korostettaisiin erityisesti sähköisten palveluiden käyttöä sekä käytön neuvontaa ja tukea. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset uusista yhteispalvelun antamisen tavoista. Palveluja voitaisiin antaa tavanomaisen käyntiasioinnin
lisäksi tieto- ja viestintäteknisten käyttöyhteyksien avulla ja käyttäen hyväksi myös palvelumenettelyjä ja -keinoja, jotka eivät edellytä kiinteää
toimitilaa. Yhteispalvelussa voitaisiin lisäksi järjestää teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaalle pääsy toimeksiantajan antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.
Lisäksi yhteispalvelusopimuksen sisältöä koskevaa sääntelyä ehdotetaan
päivitettäväksi ja lisättäväksi sopimista edellyttävien asioiden luetteloon
teknisten käyttöyhteyden käyttöön, salassa pidettävien tietojen käsittelyyn
sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat. Esityksessä täsmennetään myös yhteispalvelurekisteriä koskevaa sääntelyä. Yhteispalve-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu
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lun ohjausjärjestelmää uudistettaisiin siten, että valtiovarainministeriön tukena informaatio-ohjauksessa toimisi valtioneuvoston asettama yhteispalvelun neuvottelukunta. Myös toimeksiantajien ja niitä ohjaavien viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta palveluiden ohjauksessa, seurannassa ja
valvonnassa vahvistettaisiin.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon ( luonnos):
Julkisen hallinnon yhteispalvelulaki pitää muuttaa mahdollisimman nopeasti niin, että
1. aidosti taataan kattavat valtion viranomaisen palvelut kaikissa Suomen
kunnissa
2. ihmisten osallisuutta palveluiden kehittämisen tulee lisätä ja antaa siihen aitoja mahdollisuuksia
3. palveluiden kehittämisessä tulee erityisesti huomioida vanhusväestö ja
heidän valinnanvapaus myös henkilökohtaiseen palveluun
4. yhteispalveluiden rahoitus tulee hoitaa siten, että nykyisestä kuntien
kompensoimasta mallista päästään aitoon omakustannusperiaatteeseen
5. kuntiin tulee rakentaa toimivat etä- ja videoneuvottelut järjestelmät valtion viranomaisten palveluiden takaamiseksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Työtä osuuskunnasta –hankkeen käynnistäminen
Kh 146 §
Rautalammilla ja Suonenjoella on valmisteltu yhteistyöhanketta, jossa kokeiluluontoisesti pyritään hyödyntämään osuuskuntamalli toiminta- ja liiketoimintatapaa työllisyyden edistämisessä. Mansikka ry on hyväksynyt
hankkeen. Hankkeen käytännön toteutuksesta ja rahoituksesta on neuvoteltu useita kertoja. Hankkeen aikataulu on täsmentynyt 1.6.2016 - 28.2.2018
väliseksi ajaksi. Sitten on sovittu siitä, että hankkeelle haetaan kahta eri
projektihenkilöä: projektipäällikköä ja työosuuskuntaohjaajaa. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 174.602,00 €. Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 52.380,60 €, joka jakaantuu kolmelle vuodelle tasasuuruisina erinä
eli kuntakohtaiset vuosiosuudet ovat 8.730,10 €.
Hankkeesta tehdään kuntien välinen sopimus.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää käynnistää Työtä osuuskunnasta –hankkeen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ( intressijäävi) ja poistui kokoushuoneesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sopimus rakennusvalvonnan loma-aikaisesta palvelujen vaihdosta Rautalammin ja Konneveden
kuntien kesken
Kh 147 §
Liite 3

Konneveden kunnanhallitus on hyväksynyt rakennusvalvonnan lomaaikaisen palvelujen vaihtosopimuksen 7.3.2016 § 13 (liite 3). Rautalammin
kunnanhallituksen puolesta asiasta ei ole neuvoteltu Konneveden kunnan
kanssa.

Kunnanjohtajan esitys:
Rautalammin kunnanhallitus hyväksyy rakennusvalvonnan loma-aikaisen
palvelujen vaihtosopimuksen siten tarkistettuna, että
1) Kohta 10, Kysymyksessä on vuoden 2016 loppuun oleva kokeilu ja sen
jälkeen arvioidaan saatujen kokemusten perusteella sopimuksen jatkaminen,
2) Kohta 3, Rakennusvalvontaa toteuttaessaan tulee noudattaa sen kunnan,
jossa toimitaan voimassa olevaa rakennusjärjestystä,
3) Kohta 8, Sopimuksessa on sovittava isännänvastuuseen liittyen rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin vastuuvakuuttamisesta ,
Rautalammin rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarille kuuluvista
töistä on Rautalammin teknisen osaston tehtävä järjestelyselvitys kokeiluaikana siitä, miten ne asiat hoidetaan. Rautalammilla teknisen osastolle
kuuluvat rakentamisinvestoinnit kuluvana vuonna yhteensä 1.610.000 €
,painottuvat pääsääntöisesti 1.6.-31.12.2016 vuosipuoliskolle teknisen
osaston oman esityksen mukaisesti.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vuoden 2016 talousarvioon hyväksyttyjen investointien toteuttaminen ja aikataulu
Kh 148 §
Liite 4

Teknisellä osastolla on valmisteltu toteutusaikataulu kunnanvaltuuston
hyväksymille investoinneille vuodeksi 2016. Esitys on esityslistan liitteenä
(Liite 4).

Kunnanjohtajan esitys:
Hyväksytään investointien teknisen osaston toteuttamissuunnitelma siten
tarkistettuna, että
1. Konnekosken entisöinnistä ja Konnekosken kanavan kokonaissuunnittelusta on keskusteltu ELY-keskuksen kanssa valmistelurahasta, joka suunnitteluhankkeena on osa Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeen kokonaisuutta.
2. Kansallispuistokokonaisuuteen ja Rautalammin kunnan talousarvioon
liittyen on työryhmällä täydennettävä ja valmisteilla Rautalammin kunnan
yleishyödyllinen investointihankekokonaisuus toukokuun loppuun 2016
mennessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

