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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 119 §
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 120 §
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 Anu Hotti ja
Pentti Purasen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 121 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa
kahdeksan asiaa lisälistalta käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Metsästysvuokrasopimus / Rastunsuon Erämiehet ry
Kh 122 §
Liite 1

Rastunsuon Erämiehet ry:llä on ollut metsästysvuokrasopimus kunnan
kanssa Metsäorsjoen tilasta, mutta se on päättynyt 31.3.2016. Seura haluaa
jatkaa sopimusta.
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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Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle
Tltk 11 §
Liite 5

Proark Tmi Jouni Lehmonen on laatinut Toholahden teollisuusalueelle ehdotuksen kaavatien rakentamiseksi alueelle. Suunnitelma sisältää asemapiirroksen, pituus- ja poikkileikkaukset korkoineen. Tie sijaitsee kunnan
maalla ja se on tarkoitus liittää teollisuusalueen asemakaavoituksen yhteydessä alueen asemakaavaan. Suunnitelma on liitteenä 5.
Suunnitelman mukaan tien alta louhitaan n. 2.000 m²ktr kalliota, joka sitten
murskataan tien ja teollisuusalueen pohjarakenteisiin. Tietä käytetään teollisuustonteille pääsyyn. Tieliittymälle Hankamäentieltä on saatu ELY:ltä
lupa.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta laittaa tiesuunnitelman nähtäville.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________
Tltk 34 §

Kaavatiesuunnitelma on ollut nähtävillä 22.2.-7.3.2016 välisen ajan. Suunnitelmasta ei ole tullut huomautuksia.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavatiesuunnitelman ja se merkitään kirkonkylän asemakaavaan. Kaavatie rakennetaan tässä vaiheessa murskepintaiseksi ja sen pitää kunnossa kunta. Asemakaava-alueen tiet nimeää kunnanhallitus.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________
Kh 123 §
Liite 2
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Teollisuusalueen
kaavatie nimetään Verhoilijan tieksi.
Sari Hintikka-Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi,
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisäyksellä, että mikäli
mursketta käytetään teollisuusalueen pohjarakenteisiin, peritään siitä käypä
hinta.
Asiantuntijana kuultiin teknistä johtajaa Tuure Savolaista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vesihuollon toiminta-alueen muutos: Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen jätevesihuollon
järjestäminen
Tltk 13 §
Liite 7

Rautalammin kunta suunnittelee parhaillaan jätevesihuoltoa PakarilaKoipiniemen vesihuoltoalueelle. Alueelle puhtaan veden toimittaa tällä
hetkellä Pakarila-Koipiniemen vesiosuuskunta.
Tavoitteena on tarjota jätevesihuoltopalvelut kunnan toimesta em. toiminta-alueelle. Toteuttamissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja tavoitteena on
tarjota alueen asukkaille edullinen ja mahdollisimman kattava vesihuolto.
Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä.
Hyvän toiminta aluerajauksen ominaisuudet ovat:
1. Toiminta-alue on sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. (Vesihuoltolaki)
2. Toiminta-aluerajaus tehdään ennen verkostojen rakentamista.
3. Rajaukseen sisällytetään vähintään ne kiinteistöt, jotka on tarpeen saattaa
vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin
terveyden- tai ympäristönsuojelullisten syiden, yhdyskuntarakenteen tai
suurehkon asukasjoukon tarpeen vuoksi.
4. Toiminta-alue rajataan pääosin kiinteistöjen rajoja myöten.
5. Toiminta-alueeseen voidaan sisällyttää kiinteistöjä, joiden pinta-alasta ainoastaan osa kuuluu toiminta-alueeseen. Rajaus tulee tällöinkin tehdä mahdollisimman yksiselitteisesti ja esittää kartalla.
Vesihuoltoalueen muutos tarvitsee kunnalta vesihuoltolain mukaisen vesihuoltoaluepäätöksen. Päätöksen vahvistaa kuulemisten ja lausuntojen jälkeen viimekädessä kunnanvaltuusto.
Vesihuollon toiminta-alue kartta Pakarila-Koipiniemi alueelta on liitteenä 7.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta asettaa Pakarila-Koipiniemen vesihuollon toimintaalueen muutoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Toiminta-alue muuttuu siten, että jo vahvistetulla toiminta-alueella puhtaan
veden toimittamisesta vastaa Pakarila-Koipiniemen vesiosuuskunta ja jäteveden johtamisesta ja käsittelystä Rautalammin kunta.
Jäteveden laskutukseen liittyy kunnan hyväksyttäväksi tuleva jäteveden
käyttömaksu, joka laskutetaan Pakarila-Koipiniemen vesiosuuskunnan veden kulutuksen mukaisesti ja viemäriverkoston liittymismaksu, joka on
kunnan vesihuoltolaitoksen taksan mukainen. Jätevesiliittymien rakentamisesta ja tältä osin tehtävästä liittymissopimuksesta vastaa Rautalammin
kunta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________
Tltk 36 §
Liitteet 2-4
Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen muutos on ollut nähtävillä
11.2.2016-14.3.2016 välisen ajan. Muutoksesta on saatu lausunto PohjoisSavon ELY-keskukselta sekä Tervon kunnan ympäristöpalvelulta. Muistutuksia ei ole muutoksesta tullut.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueella jäteveden käsittelystä vastaa
Rautalammin vesihuoltolaitos.
Edelleen tekninen lautakunta esittää että alue liitetään kirkonkylän vesihuollon toiminta-alueeseen. Kirkonkylän toiminta-alueeseen yhdistäminen
tarkoittaa sitä, että uudella liitettävällä toiminta-alueella noudatetaan samoja maksuperusteita jäteveden osalta niin käyttö- kuin liittymämaksujen suhteen kuin kirkonkylän vesihuoltoalueella.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kh 124 §
Liitteet 3-5
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Tuure Savolaista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Saikarinniemen vesihuollon toiminta-alueen muutos
Tltk 23 §
Liite 2

Saikarin alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.12.2011 vesihuollon
toiminta-alueen, jolla kunta huolehtisi alueen vesi- että jätevesihuollosta.
Jätevesihuollon toimittaminen alueelle vaatisi kunnan jätevesipuhdistamoon pitkän ja kalliin linjaston, jonka rakentaminen lähiaikoina vaatisi
kunnan vesihuoltolaitokselta investoinnin, jota ei ilman kohtuuttoman suuria vesimaksukorotuksia voida suorittaa. Ainoana toteuttamiskelpoisena
ratkaisuna on alueen jätevesien johtaminen Suonenjoen verkostoon. Suonenjoen kaupungin jätevesiverkosto päättyy tällä hetkellä Iisvedelle Rantakyläntien päähän. Kaupungin aikomuksena ei ole lähiaikoina laajentaa
verkostoaan Vaajasalmelle päin. Liitteenä nro 2 Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen Saikarinniemen toiminta-alue.

Teknisen johtajan ehdotus
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Saikarin vesihuollon toiminta-aluetta muutetaan siten, että alue on jatkossa Rautalammin kunnan vesihuollon toiminta-alue puhtaan veden osalta. Toimintaalueen etelärajana on Säynätsalmi. Toiminta-aluemuutos laitetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________
Tltk 37 §
Liitteet 5-7

Saikarinniemen vesihuollon toiminta-alueen muutos on ollut nähtävillä
7.3.-4.4.2016 välisen ajan. Muutoksesta on saatu lausunnot Pohjois-Savon
ELY-keskukselta ja Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluilta. Muutoksesta ei ole annettu huomautuksia.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan muutos on mahdollinen vesihuoltolain mukaan kun olosuhteissa tapahtuu oleellinen muutos. Tässä tapauksessa alueen liittäminen viemäriverkostoon ei ole lähiaikoina mahdollinen
ja siksi on perusteltua että vesihuoltoalue on vain kunnan vesihuoltolaitoksen puhtaan veden toimitusaluetta eikä alueelle tarjota jätevesipalveluita.
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toteavat lausunnossaan, että kunnan alueella toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Saikarin vesihuoltoalue jatkaa toimintaansa valtuuston hyväksymisen
jälkeen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueena vain puhtaan veden
osalta. Taksa pysyy edelleen valtuuston hyväksymän käyttö- ja liittymätaksan osalta samana.
Edellytykset jätevesiviemärin toteutumiselle Saikarin alueelle ei ole lähiaikoina todennäköistä. Mikäli kuitenkin olosuhteet muuttuvat, on alueen
viemäröinti mahdollista ottaa tuolloin uudelleen esille.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________
Kh 125 §
Liitteet 6-8
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että jätevesiviemäröinnin ja puhtaan veden toiminta-alueen osalta teknisen lautakunnan esitys viedään talousarviokäsittelyyn
syksyllä 2016.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Tuure Savolaista.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Metsänmyyntitarjousten käsittely
Metsäjsto 7 §
Liite 1

Kunnan metsäsuunnitelmasta on poimittu metsänmyyntikohteet vuodelle
2016.
Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset metsänmyyntikohteista. Tarjousten yhdistelmä on liitteenä nro 1.

Teknisen johtajan ehdotus:
Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle
että myydään tämän tarjouspyynnön kohteena oleva puusto Partaharjun
Puutarha Oy:lle.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Tltk 39 §
Liite 8

Metsäjaosto on käsitellyt puunmyyntitarjoukset ja tehnyt siitä esityksen
tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle. Tarjousten yhteenveto on liitteenä 8.

Teknisen johtajan ehdotus:
Päätetään esittää kunnanhallitukselle, että myydään tämän tarjouspyynnön
kohteena oleva puusto Partaharjun Puutarha Oy saadun tarjouksen mukaisesti.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________
Kh 126 §
Liite 9
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen myydä Partaharjun Puutarha Oy:lle pääasiallisesti harvennushakkuukohteita koskevat metsäkuviot.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Tuure Savolaista.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan kuljetushankinnat, oikaisuvaatimus
Kh 127 §
Liite 10

Rautalammin kunnanhallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kohteena
olevan kuljetushankintaa 29.3.2016 § 93. Tätä ennen Rautalammin sivistyslautakunta 16.3.2016 § 31 ja kunnan perusturvalautakunta on käsitellyt
kuljetushankinnat 16.3.2016 § 24.
Rautalammin Auto Oy on jättänyt Rautalammin kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen kunnan kuljetuksista tehdystä päätöksestä 29.3.2016 § 93.
Rautalammin Auto Oy pyytää kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen kuljetuskohteiden kutsutaksiliikenne reitit 2 ja 3 sekä vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta ja korjaamaan virheellisen
hankintamenettelyn järjestämällä uuden tarjouskilpailun ko. kohteiden
osalta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tarjouspyyntö oli epäselvä kuljetuskohteiden vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista hinnoittelu- ja laskutusperusteiden osalta kuten myös kutsutaksiliikenteen reittien 2-3 osalta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä ei selvästi tuotu esiin miten kutsutaksiliikenteen kilometrihinnat liitetään koulukuljetusreittien kilometri hintoihin. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä oli epäselvää mihin odotusajan veloitus perustuu, mikä on kutsutaksi liikenteen
sisältö ja rakenne. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että ei ole
saanut vastuksia kysymyksiinsä ennen tarjouspyynnön sulkeutumista ja että perusturvalautakunta olisi jättänyt asian käsittelemättä. Oikaisuvaatimus
on liitteenä 10.
Sivistysosasto
Sivistysosaston selvitys oikaisuvaatimukseen, joka koskee kunnanhallituksen 29.3.2016 § 93 tekemää päätöstä Rautalammin kunnan kuljetushankinnat, selvitys koskee oikaisuvaatimuksen kutsutaksikuljetusten ja koululaiskuljetusten osaa:
Rautalammin Auton oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tarjouspyyntö on
ollut epäselvä kutsutaksien reittien 2-3 osalta. Tarjouspyynnön alkuosassa
todetaan: "Kunta voi halutessaan yhdistää koulukuljetuksia, perusturvan
kuljetuksia ja joukkoliikenteen kuljetuksia tarkoituksenmukaisella tavalla."
Tämä tarjouspyynnön kohta antaa kunnalle selkeän oikeuden kuljetusten
yhdistämiseen.
Tarjouspyynnössä kerrotaan informaationa, että tällä hetkellä kutsutaksireittejä on yhdistetty päiväauton reitteihin. Tarjouspyynnössä todetaan selkeästi, että kutsutaksireitit 2 - 3 voidaan yhdistää osittain tai kokonaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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koulukuljetuksiin tai perusturvan kuljetuksiin. Tarjouspyynnössä on pyydetty
erikseen kyseisiltäkin reiteiltä euroa/km siltä varalta, ettei kuljetuksia pystyttäisikään yhdistämään koulu- eikä päivätoimintakuljetuksiin.
Tarjouspyynnössä on selkeästi ilmoitettu, että koulukuljetuksista pyydetään
euroa/km hinta. Tarjouspyynnössä tarkennetaan, että kilometrit lasketaan reitin
ensimmäisestä kohteesta viimeiseen kohteeseen. Näin tietysti toimitaan, mikäli
kutsutaksinkin osalta, mikäli reitti liitetään koulukuljetuksiin.
Tarjouspyynnön päiväauton kuvauksessa tuodaan esille raamit, minkä puitteissa päiväauto liikennöi, kellonajat ja kilometrimäärät. Mikäli kutsutaksireitit
pystytään yhdistämään päiväauton reittiin, hinta sisältyy pyydettyyn päiväauton päivähintaan. Tämä on kuvattu hyvin selkeästi tarjouspyynnössä eikä siinä
ole epäselvyyttä. Rautalammin Auto liikennöi nykyisellään päiväautoa ja kutsutaksiliikenne sisältyy päivähintaan, joten se on tuttu käytäntö. Tarjouspyynnöstä oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä, mutta tästä asiasta ei tullut kysymyksiä.
Tarjouspyyntö on tehty huomioiden hankintalain säädökset. Tarjouspyyntö on
laadittu huomioiden hankintalain 2 §:n 1 momentti. Sekä valmistelu- että tarjouspyyntövaihe on toteutettu avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättä. Ennen
tarjouspyyntömenettelyn käynnistymistä valmistelun aikana , kunta järjesti
tiedotustilaisuuksia ja kyselymahdollisuuksia kuljetusten kilpailuttamiseen liittyen toimialan yrittäjille ja tarjoajille. Valmistelun aikana on tarjoajien ollut
mahdollista jättää kommentteja ja esityksiä, ja tarjouspyyntövaiheessa on ollut
vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Hankintalain 40 §:n mukaisesti tarjouspyyntö on tehty kirjallisesti ja laadittu
niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään
vertailukelpoisia tarjouksia. Sellaista tulkinnanvaraisuutta asiakirjoissa ei ole,
mikä estäisi tarjousten vertailukelpoisuuden.
Tarjouspyynnössä ja tarjouskilpailun ehdoissa on määritelty hankintalain 41
§:n 1 momentin mukaisesti hankinnan kohteet ja vaatimukset riittävällä tarkkuudella mm. arvioidut asiakkaiden määrät, kilometrit sekä kaluston ja palvelun laatuvaatimukset. Sivistysosasto esittää yllä esitetyn perusteella, että kunnanhallitus hylkää perusteettomana oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen
päätöksestä 29.3.2016 § 93 " Rautalammin kunnan kuljetushankinnat".
Perusturvaosasto
Perusturvaosaston selvitys oikaisuvaatimukseen:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluiden asiakkaille on
myönnetty pääsääntöisesti myönnetty 18 yhdensuuntaista matkaa. Yhdensuuntainen matka tarkoittaa kulkemista lähtöpisteestä määränpäähän. Matkan alkamisen ajankohta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen ja hänen tulee olla lähtövalmiina, kun tilattu kyyti saapuu. Näin ollen matkan aikana ei varsinaista
odotusaikaa tulisi syntyä. Tarjouspyynnössä on kuitenkin huomioitu asiakkaiden hitaasta siirtymästä riippuva lyhyt odotus ja lisäksi Rautalammin kunta on
halunnut mahdollistaa lyhytkestoisen satunnaisen asioinnin myös lähtöpisteen
ja määränpään välillä. Odotusaikaa on haluttu rajoittaa siten, ettei yhden matkan aikana voi auton odottaessa rajattomasti tehdä asiointia.
Tarjouspyyntö on sisältänyt ehdon odotusajan enimmäishinnalle, joka on taksimatkan perusmaksu. ”Valtioneuvoston asetuksen mukaan taksimatkan perusmaksu on 1.7.2015 alkaen arkipäivinä kello 6-20 välisenä aikana ja lauantaisin, kirkollisten juhlapyhien sekä itsenäisyyspäivän aattona ja vappuaattona
kello 6-16 välisenä aikana alkavissa kuljetuksissa enintään 5,90 euroa. Muulloin perusmaksu on enintään 9,00 euroa” (www.suomentaksiliitto.fi).
Kyseisen kustannuksen euromäärää ei sopimuskaudelle voida ilmoittaa, koska
se vaihtelee riippuen valtioneuvoston vahvistamista taksoista. Tarjouspyynnössä on ollut olettama, että kuljetuspalvelua tuottavan kuljetusyrittäjän voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen takseille vahvistetuista taksoista ja
maksuista. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset eivät
ole taksipalvelua ts. hinnoittelun ei tarvitse noudattaa valtioneuvoston vahvistamaa hinnoittelua.
Määrittelemällä odotusajan maksu enintään taksiliikenteen perusmaksun suuruiseksi, ei tilaaja ole muilta osin sitoutunut valtioneuvoston vahvistamiin taksiliikenteen taksoihin, kuten oikaisuvaatimuksessa esitettyihin odotusajan tuntihintoihin.
Perusturvaosasto
Kuten oikaisuvaatimuksen liitteessä 3 ilmenee, on odotusajan laskuttamiseen
esitettyyn kysymykseen vastattu. Vastauksessa on todettu, että hankintasopimusvaiheessa palvelun tuottajan kanssa sovitaan tarkemmin, miten laskutuksessa huomioidaan se, että tarjouksen mukaiset ehdot toteutuvat. Tarjouspyyntövaiheessa ei ollut tietoa, onko tulevalla palvelun tuottajalla käytössään taksin
taksamittari, vai jokin muu keino todentaa laskutusperuste.
Lisäksi toisin kuin oikaisuvaatimuksen tekijä väittää, on perusturvalautakunta
käsitellyt kuljetushankinnat 16.3.2016 § 24.
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Kunnanhallitus
Osastot ja lautakunnat ovat tehneet aikaisemmin sääntöihin viitaten erillisiä
päätöksiä kuntalaisia koskevista kuljetuksista. Etsiessään taloudellisia säästöjä,
tehostaakseen ja rationalisoidakseen kuljetuspalveluja, kunta lähti siitä, että
kuljetuspalveluissa tulee etsiä aikaisempaa enemmän yhteisiä toiminnallisia
reitti- ja aikatauluratkaisuja sekä taloudellisesti aikaisempaa edullisempia ratkaisuja osastojen välisiin kuntalaisia ja koululaisia koskeviin kuljetuksiin. Julkiset kuljetuspalvelut ovat vapautumassa, eivätkä kunnat ja kaupungit voi enää
maksaa kuljetusliikenteen rakenteista johtuvia lisäkustannuksia. Tämä perustuu mm. siihen, että Pohjois-Savon ELY-keskus ja valtio ovat lakkauttaneet
Pohjois-Savon maakunnan haja-asutusalueilta, ja valtio myös muista maakunnista maaseudun tuettua julkista liikennettä (linja-autoliikennettä) ja siirtäneet
joukkoliikenteen kustannusvaikutuksia yksinomaan kuntien taloudelliselle
vastuulle.
Kunta-, kilpailu- ja hankintalaki antavat mahdollisuuden kunnan menettelylle
rationalisoida ja kilpailuttaa kuntalaisille ostamiaan kuljetuspalveluita. Kun
hankinta koskettaa kahta eri osastoa, joiden kuljetuspalveluiden ostamisesta on
ollut harkintaprosessissa kyse, ovat lautakunnat käsitelleet erikseen asian ja
tuoneet sen kunnanhallituksen vahvistettavaksi ja päätettäväksi. Sääntöjen ja
hyvän hallintotavan ja –menettelyn johdosta toinen lautakunta ei voi päättää
toisen lautakunnan kuntalaisten ja asiakkaiden kuljetukseen liittyvistä kuljetusasioista, vaan se on kunnanhallituksen tehtävä. Kunnanhallitus vastaa kuntalain mukaan kunnan hallinnosta, taloudesta ja muusta toiminnasta ja osastojen välisistä toiminnallisista muutoksista, jotka vaativat ylemmän toimielimen
kuin lautakunnan hyväksynnän. Kysymys on kunnan tarkoituksenmukaisuusharkintavaltaan ja päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, josta ovat olleet tarkemmat määräykset 17.4.2016 saakka voimassa oleessa hankintalaissa. Lisäksi
hankintakokonaisuuden uudelleen järjestämisen ja organisoimisen sekä suuruuden takia päätettiin jo ennen tarjouspyynnön lähettämistä, että asia tuodaan
lautakuntien kautta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tämä on normaali ja vakiintunut käytäntö toiminnallisissa ja rakenteellisissa muutoksissa Rautalammin kunnassa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana ja antaa hallintokunnille luvan solmia sopimukset Rautalammin kunnan kuljetushankinnoiksi 1.6.2016 - 2.6.2018.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Määräaikainen työnsuunnittelija
Kh 128 §
Rautalammin kunnassa on ollut haettavana määräaikainen työsuunnittelijan
tehtävä. Työsuunnittelija toimii hallinto-osastolla, mutta hänen esimiehensä on elinkeinoasiamies. Työsuunnittelija tehtävää ohjaa työllisyyttä edistävä työryhmä. Suunnittelija haastattelee, ohjaa ja tukee pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työpaikan löytämisessä ja työllistymisessä. Lisäksi työsuunnittelija tehtävänä on verkostoitua yrittäjien, yhdistysten , erilaisten kunnassa toimivien yhteisöjen ja muiden työllisyyttä edistävien viranomaisten
sekä toimijoiden kanssa.
Työnsuunnittelijan tehtäviin kuuluu koordinoida TYP-asiakkaita, selvittää
ja laatia palkkatukihakemukset, työsopimukset ja maksatushakemukset.
Hän myös käynnistää tarvittaessa mahdolliset eläkeselvitykset.
Koulutusvaatimuksena tehtävään on ammatillinen tai yliopistollinen tutkinto.
Määräaikaan mennessä saapui 17 hakemusta, joista viisi henkilö kutsuttiin
haastatteluun. Yksi haastatteluun kutsuttu perui hakemuksensa. Työryhmä,
johon kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja , elinkeinoasiamies, perusturvajohtaja ja hallintojohtaja haastattelivat 14.4 HTM Panu Anttilan,
HTM Simo Parkkisen, sosionomi (AMK) Marjo Hartikaisen ja merkonomi
Paula Niemelän.
Työryhmä esitti kaikille hakijoille samat kysymykset , joilla kartoitettiin
mm. haastateltavan taustaa, pätevyyttä, koulutusta, motivaatiota ja työtehtäviin liittyvää osaamista. Lisäksi haastateltavat pisteytettiin koulutuksen,
työkokemuksen ja haastattelussa saadun tiedon perusteella.
Hallintojohtajan ehdotus:
Haastattelutyöryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle , että määräaikaiseen työsuunnittelijan tehtävään valitaan koulutuksen, työkokemuksen, soveltuvuuden ja haastattelun perusteella sosionomi (AMK) Marjo Hartikainen Kuopiosta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Kunnanjohtaja jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
ajaksi.
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Ilmoitusasiat
Kh 129 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Kelan päätös 5.4.2016 työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta
vuodelta 2015 (30.692,60 €).
2. Pohjois-Savon liiton tiedote 4,4,2016: Marko Korhonen on PohjoisSavon uusi maakuntajohtaja.
3. Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 2/2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 130 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 7.4.2016.
2. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 7.4.2016 § 21: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Tuulentupa –tilaa RN:o 15:23.
3. Osastosihteerin päätös 8.4.2016, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan
kiinteistökaupassa Savikko RN:o 5:76 Koipiniemessä.
4. Osastositheerin päätös 8.4.2016, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan
kiinteistökaupassa Kolmisoppi RN:o 19:5 Hanhitaipaleessa.
5. Osastosihteerin päätös 13.4.2016, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan
kiinteistökaupassa Räystäs RN:o 8:18 Etelä-Konnevedellä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Alempiasteisen tiestön kunto ja kunnossapito
Elinkjsto 6 §

Rautalammin alemman asteisten teiden kunto on ollut talvikautena 2015-2016
puutteellista esim. kunnossapidon ja liukkauden torjunnan osalta. Erityisesti
tienumero 5300 Toholahti-Sapeli eli vanha postitie ja museotie, KonnekoskiMyhinpää –tie, tienumero 16089 sekä Kasa-Myhinpää –tie, tienumero 15280
ovat olleet jo syksyllä 2015 heikkokuntoisia. Poikkeuksellinen syksy- ja talviaika 2015-2016 ovat vaikeuttaneet talvikunnossapitoa, jonka puutteellisuus ovat
aiheuttaneet toistuvia vaaratilanteita tiellä liikkuville autoilijoille. Kuntalaiset
ovat raportoineet edellä mainittujen teiden heikosta kunnossa-pidosta kunnalle,
Pohjois-Savon ELY:keskukselle ja Destia Oy:lle.
Rautalammin kunta katsoo, että em. teiden peruskorjaukseen 2016-2017 ja kesäkunnossapitotöihin on nyt Pohjois-Savon ELY-keskuksen varattava riittävästi
rahaa, jotta uuden Etelä-Konneveden kansallispuiston retkeilijät ja matkailijat
voivat turvallisesti liikkua em. tieosuuksilla. On peruteltua huomauttaa, että valtatie 9:ltä tulevat liikennevirrat Rautalammille kansallispuistoalueelle saapuvat
kantatie 69:n ja tien numero 16089 kautta sekä valtatie 9:n ja tien numero
15280 kautta.

Esittelijän ehdotus:
Elinkeinojaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta kiinnittäisi huomioita em. teiden peruskorjauksen ja kunnossapitoon kesä- ja talviaikana. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tulee huomioida Etelä-Konneveden kansallispuiston merkitys liikennevirtoja lisäävänä kohteena alemman asteisilla teillä
Rautalammilla, Hankasalmella ja Konnevedellä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätään esitykseen Saikarin ja Kiesimän paikallistiet.

__________________
Kh 131 §
Alemman asteisen teiden kesä- ja talvikunnossapito ovat heikentyneet parin
kolmen viime vuoden aikana. Erityisesti tienumero 5300 Toholahti-Sapeli eli
vanha postitie ja museotie, Konnekoski-Myhinpää –tie, tienumero 16089 sekä
Kasa-Myhinpää –tie, tienumero 15280 ovat kunnossapidon osalta puutteellisesti hoidettu. Samoin Saikarin ja Kiesimän paikallistiet. Pohjois-Savon ELYkeskuksen kanssa neuvotellaan asiasta 8.6.2016 klo 9.30.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää, että tiet n:ot 5300, 16089 ja 15280 tehdään teiden runkoa vahvistavat peruskorjaustoimenpiteet. Saikarin ja Kiesimän teiden osalta
tehdään myös tarpeelliset peruskorjaustoimenpiteet vuoden 2016-2017 aikana.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lionien esitys nuorten liikuntaan liittyvien aktiviteettien lisäämiseksi
Kh 132 §
Rautalammin Lion-järjestöt ovat tehneet vuoden 2015 syksyn aikana aloitteen Rautalammin kunnalle, että he voisivat olla edistämässä esim. mielellään nuorille suunnattuja toimintoja siten, että he voisivat tukea investointien osalta tällaisia hankkeita ja tehdä sen lisäksi talkootyötä.
Esitys otettiin kunnassa kiitollisena vastaan, mutta sitä ei aikataulusyistä
ehditty käsitellä vielä vuoden 2016 talousarvion yhteydessä.
Valmistelutyö käynnistyi sivistysosaston (vapaa-aika ja liikunta) ja teknisen osaston toimesta. Koska urheilukentän ulkorakennukset ovat heikkokuntoisia, päädyttiin neuvotteluissa siihen, että voitaisiin yhteishankkeena
toteuttaa uudet pukuhuonetilat liikuntaa harrastaville, koululaisille ja nuorille sekä aikuisille Kisakentän tontille. Tarve uusille tiloille ja varastotiloille on tullut kunnan puolelta usein esille. Tämän jälkeen valmisteltiin
alustavat suunnitelmaluonnokset eri vaihtoehtojen pohjalta.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2017 talousarviossa
toteutettavaksi Kisakentän huoltorakennuksen, jossa ovat peseytymis- ja
varastotilat. Kustannusarviot tarkentuvat valmistelun aikana. Hanke toteutettaisiin kunnan ja Lion-järjestöjen yhteistyöllä.
Tavoite on se, että olemassa olevat rakennukset (peltihallit ja konttitilat)
voidaan alueelta poistaa ja saada asianmukaiset uudet tilat urheilukentän
alueelle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Valokuituverkon, vesi- ja jätevesiverkon runkoverkon laajentaminen sekä sähköverkon uusiminen
Elinkjsto 13 §
Rautalammin kunta on yhdessä Savon Kuitu Oy:n kanssa toteuttanut valokuituverkon rakentamista kunnan alueella. Euroopan Unionin tavoite unionin
alueella on, että
a. kaikilla kotitalouksilla on 30 Mbit/s laajakaistayhteys,
b. 50 % kotitalouksista on vähintään 100 Mbit/s yhteys vuoteen 2020
mennessä,
c. laajakaistaverkostoihin ei EU:n alueella investoida riittävästi, ja vain 64 %
EU:n kotitalouksista on 30 Mbit/s yhteys, mutta vain 3 % on 100 Mbit/s yhteys,
d. nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiskehitys on ollut hidas erityisesti
haja-asutusalueilla, maaseudulla ja taloudellisesti heikommassa asemassa
olevilla alueilla ja vain 18 % maaseudun kotitalouksista on mahdollisuus
käyttää nopeaa laajakaistaa.
Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on varattu
valokuituverkon laajentamiseen vuosina 2016-2017 yhteensä 600.000 euron
määräraha (300.000+300.000 euroa). Valokuituverkkoa voidaan arvioida määrärahalla rakennettavaksi noin 70 kilometriä. Valokuituverkon rakentaminen
Savon Kuitu Oy:n toimesta käynnistyi Rautalammilla keskus-taajaman ja Vaajasalmen välillä vuonna 2016 samassa yhteydessä, kun Pohjois-Savon ELYkeskus toteutti keskustaajamassa katuvalaistuksen uusimi-sen. Rautalammin
kunnan sisäinen valokuituverkko uusittiin samassa, koska vanha verkko oli
asennettu 1990-luvulla pylväisiin. Valokuituverkon ja valaistuksen uusiminen
maksoi kuntakeskuksessa ja Keskustaajaman ja Vaajasalmen välillä maksoi yhteensä 403.197,24 €
.
Valokuituverkon jatkorakentaminen
Rautalammin kunta on tehnyt Pohjois-Savon liitolle esityksen siitä, että valokuituverkon rakentamista voitaisiin jatkaa kunnan alueella ja samalla on pyydetty jatkohankkeelle taloudellista tukea. Hanketta koskevat esitys tehtiin liitolle 11.12.2015 (Liite). Pohjois-Savon liiton puolelta tehtävä kilpailutus ja siihen
liittyvät toimenpiteet saadaan todennäköisesti tehdyiksi toukokuun 2016 aikana
ja kesäkuun puolella syntyvä rakentamiskustannukset ovat jo tukeen oikeuttavia kustannuksia.
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Rautalammin kunnan ja Savon Kuitu Oy:n välisissä neuvotteluissa 6.4.2016 on
Savon Kuitu Oy ilmaissut valmiutensa jatkaa Rautalammilla valokuitu-verkon
rakentamista ja laajentamista niille alueille, joita valtuuston päätös
viimeinen päätös edellytti. Kunnan keskus-taajaman osalta valokuituverkon
laajentaminen on perusteltua
a) vanhan teollisuusalueen että asunto-alueiden johdosta ja
b) uusien teollisuusalue- ja asuntoaluevarausten johdosta.
Valokuituverkkoon liittyville potentiaalisille kiinteistöille on markkinointi aloitettava huhtikuun 2016 aikana ja samanaikaisesti myös alueen yrittäjille, yrityksille ja taloyhtiöille. Keskustaajama-alueen ulkopuoliselle alueelle on mahdollista saada siis laajakaistan lisärakentamisen tukea. Viestintävirastolta ei ole
saatu vielä uutta Rautalammin kunta koskevaa markkina-analyysiä, mutta se
saadaan huhtikuun 2016 aikana.
Keskustaajaman osalta valokuituverkon laajentaminen jää kuitenkin kunnan
maksettavaksi, mutta rakentaminen olisi perusteltua toteuttaa ainakin osittain
samanaikaisesti Savon Voima Verkko Oy:n kanssa, jolla ovat suunnitelmat
sähköverkkojen siirtämiseksi maakaapeloinnilla maan alle (Liite). Savon Voima Verkko Oy on pyytänyt Rautalammin keskustaajama-alueen sähkö-verkon
maakaapeloinnista tarjouspyynnöt. Yhtiö käynnistää kaapelityöt ke-sään 2016
mennessä.
Savon Kuitu Oy:n kanssa on sovittu, että soveltuvin osin valokuituverkon laajennus pyritään rakennettaan yhteistyössä Rautalammin kunnan vesi- ja jätevesiverkostojen laajentamisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) ja sähkö-verkon (Savon Voima Verkko Oy) uusimisen kanssa. Savon Voima Verkko Oy:n tavoite
on saada Rautalammin keskustaajama rakennetuksi valmiiksi vuoden 2016 aikana.
Kunnan tavoitteet:
Savon Kuitu Oy:lle
1) valokuituverkkovalmius Rautalammin kuntakeskuksessa kaikkiin kunnan
omistamiin asuin- ja muihin kiinteistöihin (asunto-osakeyhtiöt) ja yrityksiin,
jotka ovat lähialueella sitä aluetta, jonne Savon Voima Verkko Oy rakentaa
uutta maakaapelisähköverkkoa,
2) valokuituverkon laajennus valtuuston taloussuunnitelmassa 2016-2019 linjauksen mukaisesti alueelle Keskustaajama-Korpijärvi-KerkonkoskiKonnekoski-Törmälä-Kierinniemi-Kivisalmi sekä huomioiden Herrantien
suunta Korpijärven jälkeen.
3) Kivisalmen alueella valokuituverkko yhdistyy Keski-Suomessa rakennettuun valokuituverkkoon.
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Savon Voima Verkko Oy:lle
1) Kilpimäestä (sähköasemalta) sähköverkkoyhteyden rakentaminen turvaamaan keskustaajaman varasähkönsyöttö, joka samalla palvelee myös Vaajasalmen suuntaa,
2) Sähköverkon siirtäminen Rautalammin keskustaajama-alueella rakennettavaan uuteen maakaapeliin,
3) Toholahden teollisuusalueella sähköverkon siirtäminen maakaapeliin ja sähkönsyötön kapasiteetin laajentaminen palvelemaan Toholahden teollisuusalueen yritysrakentamista ja yritysten laajennusinvestointeja.
Pohjois-Savon ELY-keskukselle:
1) Vesi- ja jätevesiverkon runkoverkoston laajentaminen Korpijärvi-Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi ja
2) Tallinnimen verkoston rakentaminen.
Vesi- ja jätevesiverkon rakentamissuunnitelmaa on valmisteltu teknisessä toimistossa ja muutettu suunnitelmaa siitä, mistä aikaisemmin on päätetty. Eri
verkostojen suunnitelmat ja kustannusarviot selviävät huhti-toukokuun aikana
vuonna 2016 toteutettavista verkostojen laajennushankkeista. Verkostohankkeet toteutetaan valtuuston hyväksymien päätösten mukaisesti. Jorma
Kukkonen poistui kokouksesta klo. 17.15 13 § pykälää käsiteltäessä. Timo Satuli valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi 13-14 pykälien ajaksi.
Esittelijän esitys:
Yritys- ja elinkeinotoiminta ja asumista palvelevat verkostolaajennukset esitellään elinkeinojaostolle ja tehdään tarvittavat täsmennykset. Elinkeinojaosto
esittää kunnanhallitukselle, että eri verkostojen laajentamisessa toteutetaan
kunnan aikaisemmin hyväksymät alue- ja rakentamistavoitteet huomioiden investointilaajennuksiin talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa vuosiksi
2016-2017 varatut määrärahat.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
__________________
Kh 133 §
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää, että valokuituverkon, sähköverkon kaapeloinnin ja vesi- ja jätevesiverkostojen osalta valmistelua jatketaan Savon Kuitu Oy:n, Savon
Voima Verkko Oy:n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa verkostojen laajentamisesta aikaisemmin tehtyjen päätösten ja siihen liittyvien suunnitelmien
pohjalta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Soisalon työterveyden työterveyshuollon raportti kunnan henkilöstön työterveydestä vuodelta
2015
Kh 134 §
Rautalammin kunta teki 1.8.2014 sopimuksen Soisalon työterveyden kanssa työterveyshuollon järjestämisestä Rautalammin kunnan alueella. Lisäksi
kunta teki liikelaitoksen kanssa sopimuksen oman henkilöstön työterveyden järjestämisestä 11.8.2014 alkaen.
Vuonna 2015 pitkien yli 30 päivää sairauspoissaolojen määrä jakaantui 3
%:lle koko henkilöstöstä ja kaikista sairauspoissaoloista 67 % kohdistui
edellä mainitulle ryhmälle kuntaorganisaatiossa. Diagnosoidusti tuki- ja
liikuntaelin ja hermoston sairaudet muodostivat suurimman osan sairausolopäivistä. Ikäryhmittäin vuonna 2015 sairauspoissaolot kohdistuivat ikäluokkaan yli 55-vuotiaiden ryhmään. Kustannukset aiheutuivat pääosin
terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seurannasta, neuvonnasta ja ohjauksesta sekä sairaanhoidosta, laboratoriotutkimuksista ja kuvantamisesta.
Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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FeSc-jatkohanke (scandium ja zirkonium) skandiumin ja zirkonium tutkimiseksi ja selvittämiseksi
Kh 135 §
Itä-Suomen yliopiston ja Oy Chemec Ab:n kanssa kunta on käynyt neuvotteluja siitä, että kunnan alueelta löytyneiden scandium, zirkonium ja yttrium -esiintymien johdosta tarvittaisiin lisätutkimuksia sekä laajempia laboratoriotutkimuksia sekä erilaisten prosessien selvittämistä esiintymän
mahdollisen taloudellisen hyödyntämisen edistämiseksi.
Neuvotteluissa on keskusteltu siitä, että hanke olisi yliopiston vetämä hanke, jossa eri yritykset ja kunta voisivat olla mukana. Hankkeesta on käyty
neuvotteluja Helsingissä ja Kuopiossa TEKES:in ja Pohjois-Savon liiton
edustajien kanssa. Hankkeen (noin 500.000 euroa) osalta kuntarahoitus olisi alustavien selvitysten mukaan noin 15.000-20.000 euroa, joka voitaisiin
rahoittaa hankerahoitukseen varatuista vuoden 2015 talousarviomäärärahoista.
Kivinimen esiintymästä valmistui Geologian tutkimuskeskuksen, Tapio
Halkoahon ja Matti Niskasen 30.9.2015 laatima selvitys, Tutkimustyöselostus Rautalammin kunnassa Kiviniemi 1 suoritetusta skandium- ja zirkonium-esiintymätutkimuksista vuosilta 2008-2010. Sen jälkeen hanke oli
eri sidosryhmillä lausunnoilla ja tuli julkiseksi vuoden vaihteen jälkeen.
Alustavasti on keskusteltu myös siitä, että kunta järjestää kevään aikana
vielä tiedotustilaisuuden, jossa tutkimustuloksia voidaan selvittää kuntalaisille ja asiasta kiinnostuneille.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää osallistua jatkoselvityshankkeeseen noin 15.00020.000 euron panoksella. Vuoden 2016 talousarvion hankerahoitusosuudesta varataan määräraha tätä hanketta varten.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöstietoja vuodelta 2015
Kh 136 §
Pohjois-Savon liitto on kerännyt maakunnan kuntien tilinpäätöstietoja
vuodelta 2015. Taloudelliset tiedot asemoivat Rautalammin kuntaa ja toisaalta osoittavat sen, että julkinen maakunnan kuntien ja kaupunkien keskinäiset taloudelliset tunnusluvut ja niistä annetut kuvat ovat osittain ristiriidassa.
Kunnanjohtajan esitys:
Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2015 saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin Kehitys Oy:n takaukset 2015
Kh 137 §
Rautalammin Kehitys Oy:n hallitus myönsi mikro- ja pk-yrityksille eri
hankkeisiin vuonna 2015 yhteensä neljä takausta. Yhtiön oma pääoma on
684.126 €. Yhtiö tuotti voittoa 16.194 euroa.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan Rautalammin Kehitys Oy:n vuonna
2015 myöntämät rahoitukset.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin asuntotuotannon jatkaminen
Kh 138 §

Rautalammin kunta käynnisti rivitaloasuntorakentamisen vuoden 2015
aikana. Kolmen omistusrahoitteisesta rivitalohankkeesta ( 12 huoneiston
hankkeesta) on toteutettu kaksi rivitaloa eli 8 huoneistoa.
Kunnan suoraan (100%) omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden
asuntokanta on vanhentunut. Osittain asuntokantaa on peruskorjattu ja osa
rivi-ja kerrostaloista on edelleen peruskorjaamatta.
Lisäksi kunta omistaa eri asunto-osakeyhtiöissä huoneistoja, joita tulisi
peruskorjata lähiaikoina .Vuokra-asuntoja kysytään edelleen vuokralle.
Vuokra-asuntojen osalta tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Tarve lisä vuokratalojen rakentamiseen on edelleen olemassa.
Kunnan vuoden 2016 taloudellinen tulos antaa mahdollisuuden käynnistää
lisävuokrarivitalojen rakentamisen.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus käynnistää vuokrarivitalojen lisärakentamishankkeen ja
antaa tekniselle osastolle tehtäväksi valmistella nykyiseltä vahvistetulta
kaava-alueelta uusien ketju- tai rivitalohankkeiden rakentamisalueet. Lisäksi myöhempää rakentamista varten on perusteltua selvittää myös vaihtoehtoisia rivitaloalueita valmisteilla olevasta keskustaajaman uudella
yleiskaava-alueelta. Tavoite on se, että rakentaminen voisi käynnistyä
syyskuun loppuun mennessä 2016.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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