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Ennen kokouksen alkua tekninen johtaja Hannu Poussu selosti runkovesijohtojen ja viemäreiden rakentamista sekä pakolaiskoordinaattori Sanna Korhonen pakolaisten vastaanottamiseen liittyvää hanketta.
-----------------------------------------Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 199 §
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 200 §
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 Kaija Satulin
ja Kari Laitisen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 201 §
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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Määräalan kaupan purkaminen / Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit
Kh 202 §
Liite 1

Kunta möi 27.6.2006 allekirjoitetulla kauppakirjalla n. 7.600 m²:n määräalan Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiölle teollisuushallin rakennuspaikaksi Oikarilan tilasta verhoomohallin ja Hankamäentien välistä.
Teollisuushallihanke ei kyseiselle määräalalle toteutunut eikä yhtiö ole hakenut saannolleen lainhuutoa.
Eräät yrittäjät ovat kiinnostuneita rakentaman alueelle hallin ko. määräalalle joskin he tarvitsevat myös hieman lisämaata (hallin tarvitsema alue on
kaikkiaan n. 1 ha).
Olisi selvintä, että kyseinen määräalan kauppa puretaan ja kunta ostaa takaisin ko. määräalan. Tämän jälkeen olisi helpointa tehdä mahdolliset uudet kaupat tarvittavalle määräalalle Oikarilan tilasta, koska olisi ainoastaan
yksi myyjä.
Kunnanvirastossa on laadittu asiasta määräalakaupan purkamiskauppakirja,
mikä on allekirjoitettu 13.8.2015, liite 1.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä 1 oleva
määräalakaupan purkamiskauppakirja hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Anneli Jalkanen, Kirsi Mannila ja Jarmo Hänninen poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän
asian osalta Ari Weide.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusimisesta
Kh 203 §
Liite 2

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 5.8.
2015 omalta osaltaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusimisen
sekä lähettänyt sen kunnille lausuntojen antamista varten 15.10.2015 mennessä.
Yhteistoimintasopimus on päivitetty vastaamaan laitoksen toimintaa ja
palvelujen tuottamista kunnille, liite 2.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomauttamista
pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusimisesta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 2016 talousarvioehdotukseen
Kh 204 §
Liite 3

Pohjois-Savon pelastuslautakunta pyytää kunnan lausuntoa vuoden 2016
talousarviosta. Lausunto tulee antaa 28.8.2015 mennessä.
Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2016 talousarvion, jossa kuntien
maksuosuus pelastustoimen kustannuksista nousee keskimäärin 1,4 %. Pelastustoimen osalta palkat nousevat 0,8 % sekä henkilösivukulujen ja eläkekulujen nousu on 1,7 %. Muissa kuluissa huomattavaa menojen kasvua
on atk-kuluissa, työterveyshuolto- ja vuokrakuluissa. Muilta osin määrärahoissa on 1 %:n korotus.
Pelastuslaitoksen tulokertymän odotetaan kasvavan tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Pelastustoimen tilavuokrakustannukset nousevat 3,5 %.
Tarvike- ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu n. 1 % ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia lukuun ottamatta. Asiantuntijapalvelujen määrärahavarausten vähennys on 30.000 €.
Rautalammin kunnan maksuosuus vuoden 2016 pelastuslaitoksen kustannuksista on 307.292 €. Kunnan maksuosuus on 797 euroa suurempi kuin
kuluvana vuonna. Maksuosuuden lisäystä vuoden 2015 maksuosuuteen
verrattuna on 0,3 %.
Pelastuslaitoksen talousarvioehdotus 2016 on liitteenä 3.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä oleva huomauttamista pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kauppakirjan hyväksyminen teollisuushallitontista
Kh 205 §
Liite 4

Kunnanvirastossa on valmisteltu kauppakirja n. 1,28 ha:n määräalan myynnistä teollisuushallin rakentamista varten Toholahden asemakaava-alueelta
korttelista 96, mikä on merkitty kaavassa teollisuusrakennusten ja –laitosten korttelialueeksi. Määräala sijaitsee Oikarila RN:o 3:42 tilalla Rautalammin kunnan Toholahden kylässä. Kauppakirja on liitteenä 4.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä 4 oleva
kauppakirja hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
Kh 206 §
Liite 5

Teollisuushallia rakentamaan alkavat yrittäjät tarvitsevat teollisuushallitontin viereistä tonttia tilapäiseen käyttöön hallin rakentamisen ajaksi Toholahden asemakaava-alueelta korttelista 96.
Kortteliin joudutaan myös rakentamaan kaavatie vuoden 2016 puolella.
Kunnanvirastossa on laadittua asiasta maanvuokrasopimus, liite 5.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kauppakirjan hyväksyminen / Aoy Rautalammin Lassilanpolku
Kh 207 §
Liite 6

Kunta möi Asunto Oy Rautalammin Lassilanpolku –yhtiölle Lassilankulma RN:o 26:71 tilan 12.8.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kyseisen tilan sekä Rautalammintien ja Herrantien risteyksessä sijaitsee 415 m²: määräala Lassilanranta RN:o 26:77 tilasta, mikä olisi tarkoituksenmukaista liittää jo myytyyn Lassilankulman tilaan, jottei alue jäisi hoitamatta. Asiasta
keskusteltiin ostajien kanssa ja he olisivat valmiit ostamaan ko. määräalan.
Kunnanvirastossa on laadittu asiasta kauppakirja, liite 6. Neliöhinta on
kunnanvaltuuston vahvistama hinta.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Anneli Jalkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi ja puheenjohtajana toimi tämän asian kohdalla Ari Weide.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
17.8.2015
254
_______________________________________________________________________________

Ilmoitusasiat
Kh 208 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 5.8.2015.
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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Kotouttamisjaoston tehtävä ja jäsenet
Kh 209 §
Kunnanvaltuusto päätti perustaa 16.6.2015 kunnanhallituksen alaisuuteen
kotouttamisjaoston. Jaoston tehtävänä on ”koordinoida, suunnitella, kehittää, ohjata, seurata, vastata, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kunnanhallitukselle merkittävistä pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena on edistää monikulttuurisuutta, kotouttaa pakolaiset ja maahanmuuttajat yhteiskuntaan,
edistää suomen kielen oppimista ja perehdyttää maahanmuuttajat suomalaiseen ja savolaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin ja siten, että maahanmuuttajat pääsevät myös osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaelämään.
Mahdollisuuksien mukaan pyritään oman kulttuurin ja kielen säilyttämiseen.”
Kotouttamisjaostolle kuuluvat tehtävät ja asiat kirjataan kunnanhallituksen
johtosääntöön. Kunnanhallituksen alaisuudessa kotouttamisjaoston lisäksi
toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto, kaavoitusjaosto ja vapaa-ajan
asukastoimikunta.
Kotouttamisjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heille valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet. Kotouttamisjaostolla on puheenjohtaja, jonka valitsee kunnanvaltuusto. Kotouttamisjaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kotouttamisjaoston sihteerinä toimii pakolaiskoordinaattori. Kotouttamisjaoston esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Kunnanhallituksen kotouttamisjaoston alaisuudessa työskentelevät projekti- ja toimihenkilöt toimivat
perusturvajohtajan alaisuudessa.
Kotouttamiseen liittyvät lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä kunnassa vastaa perusturvalautakunta. Koulutukseen, kulttuuriin,
nuoriso- ja liikuntaan sekä vapaa-aikaan liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä
vastaa sivistyslautakunta. Työ- ja elinkeinotoimeen liittyvistä tehtävistä
vastaa kunnanhallitus.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Kunnanhallituksen alaisen Kotouttamisjaoston tehtäväksi määritellään
seuraavaa: koordinoida, suunnitella, kehittää, ohjata, seurata, vastata,
antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kunnanhallitukselle merkittävistä
pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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2.
3.
4.

5.
6.
Päätös:

liittyvistä asioista. Tavoitteena on edistää monikulttuurisuutta, kotouttaa pakolaiset ja maahanmuuttajat yhteiskuntaan, edistää suomen kielen
oppimista ja perehdyttää maahanmuuttajat suomalaiseen ja savolaiseen
elämäntapaan ja kulttuuriin ja siten, että maahanmuuttajat pääsevät
myös osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaelämään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään oman kulttuurin ja kielen säilyttämiseen.
Kunnanhallituksen alaiseen Kotouttamisjaostoon valitaan 5 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kotouttamisjaoston puheenjohtajan valitsee kunnanvaltuusto ja varapuheenjohtajan kotouttamisjaosto valitsee keskuudestaan.
Kotouttamisjaoston esittelijänä toimii perusturvajohtaja tai hänen varahenkilönsä. Sihteerinä kotouttamisjaostossa toimii pakolaiskoordinaattori.
Kotouttamisjaoston alaisuudessa toimivat projekti- ja toimihenkilöt tai
muut määräaikaiset henkilöt toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa.
Valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion ja taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan kärkihankkeet 2016-2017
Kh 210 §
Liitteet 7-8

Pohjois-Savon liitto järjesti 12.8.2015 klo 13-16 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta 2016-2017 (TOPASU) kärkihankkeita koskevan neuvottelu- ja kuulemistilaisuuden osana seutukuntien kuulemista, liite 7. Neuvottelun yhteydessä kunnat käyttivät omat puheenvuorot heille tärkeistä kärkihanke-esityksistä. Rautalammin kunnan tulevaisuuteen tähtääviä kärkihankkeita esitteli kunnanjohtaja Risto Niemelä. Esityslistan liitteenä 8 on alustava esitys kärkihankkeista. Kunnat voivat tehdä
tarkennettuja esityksiä Pohjois-Savon liitolle.

Kunnanjohtajan esitys:
Kärkihankkeita esitellään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustoseminaarissa 31.8.-1.9.2015.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen vesihuoltosuunnitelman mukaan
Kh 211 §
Liite 9

Rautalammin kunnanhallitus teki 16.6.2015 § 166 sopimuksen PohjoisSavon ELY-keskuksen kanssa siirtoviemärin rakentamisesta valtion vesijohtotyönä Rautalammin keskustaajaman ja Kerkonkosken välillä. Kokonaiskustannusarvio sopimuksen mukaan oli 2,1 miljoonaa euroa. Mutta
maanrakennus- ja vesijohtotöiden tämän hetkisen hintatason johdosta hanke pystytään toteuttamaan edullisemmin kuin oli arvoitu ja sopimuksessa
sovittu. Lopputilitystä ei ole vielä tehty. ELY-keskus rahoitti sopimuksen
mukaan siirtoviemäriä vesihuollon tukemisesta 686/2004 annetun lain, 12
§:n mukaisesti enintään 750.000 eurolla. Avustus ei kuitenkaan sopimuksen mukaan voinut olla yli 40 % toteutuneista kokonaiskustannuksista.
Rautalammin kunta on varannut vuoden 2015 budjetissa 800.000 euroa
(alv 0) vesi- ja viemäritöihin, ja vuoden 2016 taloussuunnitelmassa
200.000 euroa (alv 0) ja vuoden 2017 taloussuunnitelmassa 200.000 euroa
(alv 0). Kunnan kustannusosuudeksi jo rakennetun siirtoviemäin osalta
voidaan arvioida olevan noin 0,6 miljoonaa euroa ja ELY-keskuksen noin
0,4 miljoonaa euroa.
Kunta neuvotteli Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kesäkuussa 2015
tilanteesta, ja kunta on sittemmin tehnyt kunnan vesihuoltosuunnitelmaan
pohjautuen esityksen, että 1) maatie 543 suuntaisesti Kilpilammilta Korpijärvelle rakennettaisiin viemärirunkolinja. 2) Lisäksi rakennettaisiin Konnekosken, Törmälän, Martinniemen, Kierinniemen suuntaan Pakarilansaloon saakka viemärirunkolinja.
Kustannusarvio on noin 1,45 miljoonaa, josta yleisten töiden osuus on 0,2
miljoonaa euroa. Lopullinen hinta selviää tarjouspyynnön jälkeen. Tekninen osasto on arvioinut tilannetta siten, että mikäli hanketta kustannussyistä joudutaan pienentämään, silloin Pakarilansalo jäisi toistaiseksi hankkeen
ulkopuolelle. Siinä tapauksessa kustannukset olisivat yhteensä noin 1,0-1,2
miljoonaa euroa. ELY-keskuksen ilmoituksen mukaan sopimukseen perustuva kunnan vesilaitoksen vesi- ja viemärirakentaminen tulisi tehdä valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Työ tehtäisiin valtion vesijohtotyönä. Kunnan osuudeksi muodostuisi runkolinjojen lisärakentamisen osalta noin 0,65-0,9 miljoonaa euroa. Näin ollen kunnan liikelaitoksen vesihuoltotöiden kustannukset vuosien 2015-2017 aikana olisivat yhteensä
1,25-1,5 miljoonaa euroa eli varsin lähellä sitä, mitä ne arvoitiin taloussuunnitelmassa vuonna 2014 vesihuoltotöiden osalta olevan.
Pohjois-Savon ELY-keskukselle lähetetty kirje on liitteenä 9.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesilaitoksen runkojohtojen lisärakentaminen toteutetaan kunnan vesihuoltosuunnitelmaan liittyen ja kunnan
ja ELY-keskuksen kanssa sovitun sopimuksen perusteella edellä esitetyn
runkolinjauksen mukaisesti vuosina 2016-2017. Sopimuksen mukainen
kokonaiskustannusarvio on edelleen 2,1 miljoonaa euroa ja lisärakentaminen toteutetaan valtion vesihuoltotyönä.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa laatimaan tarkennetut
suunnitelmat ja tekemään määrärahavarausesitykset vuoden 2016 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2016-2019. Edelleen teknistä lautakuntaa
pyydetään selvittämään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa tarkemmin
vesi- ja viemärijohtoverkoston laajennuksen yhteydessä mahdollisuudet toteuttaa myös valokuituverkon rakentaminen vuosien 2016-2017 aikana
Korpijärven, Kerkonkosken, Konnekosken, Törmälän, Martinniemen, Kierinniemen ja Kivisalmen suuntaan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Pakolaisten vastaanottamiseen liittyvä hanke 2015-2018
Kh 212 §
Liite 10

Kunnassa on valmisteltu pakolaisten vastaanottamiseen liittyvää hanketta.
Hankevalmistelu on edennyt siten, että hankehakemusta valmistellaan.
Hankekuluiksi on arvioitu vuosina 2015-2018 yhteensä 479.280 €, josta
palkkauskustannusten osuus (pakolaiskoordinaattori, pakolaisohjaaja, pakolaisavustajia) on arvioitu kolmen vuoden hankkeeseen 275.197 €. Hankkeeseen on arvioitu ja laskettu saatavan hankeavustusta 75 % eli 359.460
€. Kunnan kustannuksiksi jäisi 119.820 € ja vuosittaiset kustannukset olisivat hankkeen osalta noin 40.000 €. Hankeasiakirjat ovat liitteenä 10.
Hankehakemus on vielä alustava ja sitä päivitetään koko ajan.
Koska pakolaiset tulevat heti Suomeen saavuttuaan sen kunnan jäseneksi,
johon pakolaiset sijoittuvat, kunta saa pakolaisista samalla tavalla valtionosuudet kuin muista kuntaan esim. muuttamista kuntalaisista. Valtionosuus/kuntalainen on arviolta noin 3.750 €. Lisäksi kunta saa valtiolta lakiperusteisesti laskennallisen korvauksen jokaisesta pakolaisesta, henkilöiden alkuhaastatteluun ja –kartoitukseen liittyviin kuluihin, pakolaisten
mahdollisiin sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin, toimeentulotukeen, kotoutumistukikuluihin ja tulkkauskuluihin sekä Kela tukee asumista.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy pakolaisten vastaanottamiseen liittyvän hankehakemuksen. Hankehakemus jätetään 4.9.2015 mennessä. Tavoitteena on,
että hanke voisi käynnistyä jo 1.10.2015, koska vastanottavien ja yhdistysten sekä mahdollisesti muiden henkilöiden koulutus tulisi voida käynnistää
jo vuoden 2015 puolella.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
17.8.2015
261
________________________________________________________________________________
Kunnanhallituksen ja –valtuuston loppuvuoden kokousaikataulu
Kh 213 §
Liite 11
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousten loppuvuoden kokousaikataulu, liite 11.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnan saatavat
Kh 214 §
Kunnalla on tällä hetkellä erilaisia palvelu- ym. maksuista kertyneitä
saatavia yhteensä 104.723 euroa. Summa koostuu seuraavista eristä:
Sosiaalitoimen myyntilaskut 33.746 euroa, teknisen toimen myyntilaskut
13.350 euroa, taloustoimiston laskutettavat 4.842 euroa, päivähoidon laskut 6.115 euroa, tekninen toimi vesilaskut 36.799 euroa, sivistysosaston
myyntilaskut 3.963 euroa, vuokrat 39.028 euroa. Erääntyneet laskut ovat
valtaosaltaan perinnässä, mutta perintää vaikeuttaa kuitenkin maksukyvyttömyys ja esim. vuokrien osalta inhimilliset tekijät.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä saatavatilanteen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

