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Ennen kokouksen alkua tekninen johtaja Tuure Savolainen selosti Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava-asiaa ja Tiitilänkylän jakokunnan maakauppa-asiaa. Perusturvajohtaja Kirsi Solmari selosti lausuntoa sote-maakuntauudistusesityksestä.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 271 §
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 272 §
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.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Hotin ja
Jarmo Hännisen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 273 §
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Otteen oikeaksi todistaa
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Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustushakemus
Kh 274 §
Hankamäen kyläyhdistys ry hakee 4.10.2016 päiväämällään hakemuksella
158,75 euron toiminta-avustusta vuodelle 2016.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun avustuksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Vuoden 2017 kuntavaalit
Kh 275 §
Valmistelija: osastosihteeri Ossi Maukonen
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017.
Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset uuden kuntalain (410/2015) 15
§:n mukaiset vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa
1.6.2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 7.6.2016 § 34, että Rautalammin
kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua vuoden 2017 kuntavaaleissa.
Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää:
- kunnassa toimivan yleisen ennakkoäänestyspaikan sijainnista ja sen
aukioloajoista;
- ne sosiaalihuollon toimintayksiköt/laitokset, mitkä toimivat ennakkoäänestyspaikkoina (laitosäänestys);
- vaalipäivän äänestyspaikoista;
- vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisesta;
- kunnan pystyttämistä ulkomainontapaikoista.
Vaalilain muutos (361/2016) tuli voimaan 1.6.2016 ja sen merkittävämmät
muutokset liittyivät vaaliviranomaisten kelpoisuus- ja esteellisyysasioihin:
- uusi 9 a §: Lakiin lisättiin säännös, jonka mukaan vaaliviranomaisen on
toimittava tehtävässään puolueettomasti;
- 14 §: Kunnan keskusvaalilautakunnan toiminnassa sovelletaan hallintolain 27-30 §:n esteellisyyssääntelyä;
- 15 ja 16 §: Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas. Vaalilautakunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain esteellisyyssääntelyä. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla
ehdokas eikä myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.;
- 17 §: Vaalitoimitsijana ei saa olla ehdokas eikä myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Vaalitoimitsijan toimintaa ei sovelleta hallintolain esteellisyyssääntelyä;
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-

58 ja 73 §: Äänestäjän avustajana ei saa olla ehdokas eikä myöskään
hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

Myöskin vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleen vaalilain muutoksella,
mitkä olivat tiivistetysti seuraavat:
- Vaalilautakunta: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi heidän on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi
olla ehdokas. Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi
nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia äänestäjän avustajana.
- Vaalitoimikunta: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi heidän on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät
voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta
missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun
sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa,
koska äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaa. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
- Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla: Vaaliavustajana ei voi olla
vajaavaltainen (alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu) eikä
myöskään ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän avustaminen. Kelpoisuusääntelyllä on riittävästi varmistettu se, että hän tässä
tehtävässään voi avustaa jokaista avustamista tarvitsevaa äänestäjää.
Vuoden 2012 kuntavaaleissa Rautalammin ehdokaslistojen yhdistelmään
oli merkitty seuraavat ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät: Perussuomalaiset r.p., Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., Vihreä Liitto r.p., Vasemmistoliitto r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Keskusta r.p. ja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
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Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat
sen, missä äänestyspaikka on. Niiden muuttelu saattaa aiheuttaa äänioikeutetuissa epätietoisuutta siitä, missä äänioikeuttaan voi käyttää.
Oikeusministeriön mukaan hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka. Samalla oikeusministeriö muistuttaa, että vaalikampanjointi ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai
kuulua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle/sisäänkäyntiin äänestysaikana.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että:
1. Rautalammin kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto;
2. em. yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan
seuraavasti:
ke-pe 29.-31.3.2017 klo 9-18
la-su 1.-2.4.2017
klo 10-14
ma-ti 3.-4.4.2017
klo 9-20;
3. ennakkoäänestyspaikkoina (laitosäänestys) Rautalammilla toimivat
seuraavat laitokset: Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Hoitokoti Hermanninranta Ky, Willmar
Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy;
4. vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat Rautalammilla Kerkonjoen äänestysalueen osalta Kerkonjoen koulu ja Kirkonkylän äänestysalueen
osalta kunnanvirasto;
5. kunnan pystyttämiä ulkomainontapaikkoja on kirkonkylässä yksi Mäkitie 6:n tontilla ja Kerkonkoskella Kerkontie 6:n tontilla sekä niihin varataan korvauksetta kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle kaksi välikköä ehdokaslistan mukaiseen järjestykseen. Mainokset saa asettaa
aikaisintaan keskiviikkona 22.3.2017 ja ne on poistettava viimeistään
keskiviikkona 12.4.2017. Ulkomainonnan vastuuhenkilönä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.
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6. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat sekä vaalitoimikunta valitaan myöhemmin, koska ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään
28.2.2017, jolloin selviää mm. jäsenten ja varajäsenten vaalikelpoisuudet ja esteellisyydet ko. tehtäviin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
Kh 276 §
Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.
Kunnanvaltuusto korotti toissa vuonna tuloveroprosenttia 21,50 %:sta
22,00 %:iin.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 %.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2017
Kh 277 §
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään
prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Verohallitus voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. 1.1.2017 voimaantulevan lakimuutoksen, mitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta
2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa, kunnanvaltuusto voi päättää
veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:
1. Yleinen veroprosentti 0,86-1,80 %
2. Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,39-0,90 %
3. Muiden asuinrakennusten veroprosentit voidaan määrätä enintään 1,00
%-yksikköä suuremmaksi kuin vakituisen asunnon veroprosentti, kuitenkin enintään kunnanvaltuuston vahvistama yleinen veroprosentti
4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunnanvaltuusto voi
määrätä 1,00-4,00 %
5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosentti
enintään 3,10 %
6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä
edellä säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi.
Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenteiksi (ennen tulevaa lakimuutosta) Rautalammin kunnanvaltuusto vahvisti seuraavat prosentit:
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 %
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
5. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:
1.
2.
3.
4.
5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2016
Kh 278 §
Liite 1

Käyttötalouden ulkoiset menot olivat 31.8. mennessä kertyneet 64,3 %:sti.
Merkittävin poikkeama tasaisesta kertymästä olivat terveydenhuollon kulut, joiden toteutuma oli 68,7 %. Tämä ennakoi sitä, että talousarviossa
oleva varaus ei tule riittämään terveydenhuollon kulujen kattamiseen. Ulkoisten tuottojen kertymä oli 54,6 %.
Investointien nettototeutuma on 0.424 milj. suunnitelluista 1.410 milj. investoinneista.
Talousarvion toteutuma on liitteenä 1.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää saattaa talousarviovertailun kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta
Kh 258 §
Tiitilänkylän jakokunnassa on yli 100 osakasta. Tiitilänkylän jakokunta on
tehnyt 30.6.2016 kunnalle ja muille osakkaille tiedotteen, jossa yhteisten
jakokunnan omistamien saarten mahdollisesta suojeluun hyväksymisestä v
voi seurata rakennusoikeuksien myynti. Saarissa on 6 kaavoitettua rakennuspaikkaa. Rakennusoikeudet ovat kaupan sen johdosta, että Tiitilänkylän
jakokunta on hakemassa METSO-ohjelman kautta suojeluun em. saaria.
Rautalammin kunta on yksi jakokunnan omistajista.
Rautalammin kunnanhallitus ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan jakokunnan kanssa rakennusoikeuksien hankkimisesta siten, että kunnalla
voisi olla omia alueita, joille voisi siirtää kaupan olevia rakennusoikeuksia.
Jakokunnan saadun tiedon mukaan yhteensä 3 osakasta on toistaiseksi ollut
kiinnostunut rakennusoikeuksien ostamisesta. Kaupan syntyminen edellyttää myös sitä, että Pohjois-Savon ELY hyväksyy jakokunnan esitykset
METSO-ohjelmaan.
Jakokunnan ja kunnan edustajat neuvottelivat 9.9.2016 ja esittelivät omia
tavoitteita rakennusoikeuksien kauppaan liittyen. Mikäli järjestely onnistuisi rakennusoikeuksien ostaminen maksaisi kunnalle arviolta noin
75.000-90.000 euroa. Lisäksi tulisi rakennuspaikkaa koskien lisähintaa
kunnalle kaavoitus-, sähkö- ja tienrakentamiskustannuksista. Kunta voisi
siirtää ja kaavoittaa Kettukankaan alueelle kaikki 6 rakennuspaikkaa ja ehkä vielä enemmänkin.
Tiitilänkylän jakokunnan yleinen kokous on ollut 30.9.2016, jossa toimivalle hoitokunnalle on annettu valtuudet neuvotella mahdollisesti rakennusoikeuksien kaupasta. Jakokunnan tavoite on se, että asia voidaan päättää vuoden 2016 aikana.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus ottaa kantaa mahdolliseen 6 rakennuspaikan rakennusoikeuksien ostamisesta Tiitilänkylän jakokunnalta ja niiden siirtämisestä Kettukankaan alueelle. Aikataulullisesti pyritään siihen, että myönteisessä tapauksessa kunnan päätös voidaan tehdä vielä lokakuun 2016 aikana.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa em. 6 rakennuspaikan rakennusoikeudet Tiitilänkylän jakokunnalta
ja siirtää ne Kettukankaan alueelle. Kauppahinnasta neuvotellaan vielä
osakaskunnan kanssa.
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Kh 279 §
Kunta käy vielä kauppahintaneuvottelut jakokunnan kanssa pe 21.10.2016,
minkä jälkeen tehdään esitys kunnanhallitukselle ja –valtuustolle kuuden
rakennuspaikan rakennusoikeuden ostamisesta ja siirtämisestä Kettukankaan alueelle.
Hallintojohtaja selostaa kokouksessa käytyä neuvottelua.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa neuvotteluja Tiitilänkylän jakokunnan kanssa ja vetää asian pois kunnanvaltuuston esityslistalta 25.10.2016.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Kaija ja Timo Satuli poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
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Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2017
Kh 280 §
Liite 2

Savon koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille on lähetetty maaliskuussa
2016 kirje kuntayhtymän perussopimuksen uusimisesta. Jäsenkunnat valtuuttivat kuntayhtymän valmistelemaan uuden perussopimuksen.
Uusi perussopimus on valmisteltu Kuntaliiton perussopimusmaalin 2016
pohjalta ja sitä on esitelty syksyn 2016 aikana jäsenkunnille järjestetyillä
seutukuntakierroksilla eikä siihen ole esitetty muutoksia.
Uusitussa perussopimuksessa on huomioitu mm. sopimusmallin mukaisesti
1.5.2015 voimaan tulleet kuntalain säädökset, kuntaliitokset sekä kuntayhtymän perustama ja omistama Savon Koulutus Oy.
Perussopimus on liitteenä 2.
Kuntayhtymä pyytää, että uusi perussopimus käsiteltäisiin jäsenkuntien
kunnanvaltuustoissa siten, että kuntayhtymän uusi perussopimus tulisi
voimaan 1.1.2017 alkaen.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Savon koulutuskuntayhtymän uudistetun perussopimuksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Markkinaoikeuden päätös julkista hankintaa koskevasta valituksesta
Kh 281 §
Liite 3

Rautalammin Auto Oy on valittanut markkinaoikeuteen Rautalammin kunnanhallituksen päätöksestä 29.3.2016 § 93, mikä koski koululaiskuljetusten, perusturvan kuljetusten ja kutsutaksikuljetusten hankintaa. Rautalammin kunta on 12.9.2016 ilmoittanut markkinaoikeudelle, että se on keskeyttänyt hankinnan. Yhtiö on 22.9.2016 peruuttanut valituksensa pääasian
osalta.
Markkinaoikeus on päätöksessään 13.10.2016 nro 597/16 jättänyt valituksen käsittelyn pääasian osalta silleensä. Samalla markkinaoikeus on velvoittanut Rautalammin korvaamaan Rautalammin Auto Oy:lle oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen, liite 3.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Osastosihteeri Ossi Maukosen hakemus työajan muuttamiseksi
Kh 282 §
Liite 4

Osastosihteeri Ossi Maukonen on kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä 14.10.2016 pyytänyt, että hänen työaikansa muutettaisiin 1.2.2017
lukien puoliaikaiseksi, koska hän silloin Kevan myöntämälle osittaiselle
varhennetulle vanhuuseläkkeelle, liite 4. Työajoista hän sopii esimiehen
kanssa.
Kevan eläkeuudistuksessa tulee 1.2.2017 lukien osittainen varhennettu
vanhuuseläke, jolloin eläkkeelle voi jäädä ko. päivämäärästä lukien, kun on
täyttänyt 61 vuotta eikä saa mitään muuta työeläkettä. Eläke on joko 50 %
tai 25 % henkilölle jo kertyneen eläkkeen määrästä.
Voimassa olevan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnanhallitus päättää
ko. henkilön osa-aikaeläkejärjestelyistä.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää muuttaa Ossi Maukosen kokoaikaisen virkasuhteen
puoliaikaiseksi 1.2.2017 lukien hakemuksen mukaisesti. Työajat sovitaan
esimiehen kanssa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan laati tämän asian osalta hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka.
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Teknisen johtajan eronpyyntö virasta 1.2.2017 lukien
Kh 283 §
Liite 5

Tekninen johtaja Tuure Savolainen on pyytänyt 14.10.2016 saapuneella
kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä eroa teknisen johtajan virasta
1.2.2017 lukien eläkkeelle jäännin johdosta, liite 5. Hän aikoo pitää myös
pitämättömät lomansa ennen eläkkeelle jääntiä.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tekninen johtaja
Tuure Savolaiselle myönnetään ero teknisen johtajan virasta 1.2.2017 lukien.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Teknisen johtajan viran täyttäminen
Kh 284 §
Kunnanhallitus käynnistää teknisen johtajan viran täyttämisen. Teknisen
johtajan vastuualueeseen kuuluu teknisen osaston johtaminen. Hän johtaa
toimialansa toimintaa valtuuston asettamien strategisten päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti, vastaa toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista
sekä hallintosäännössä osastopäällikölle määrätyistä tehtävistä. Hän toimii
myös kaavoitusjaoston esittelijänä sekä vastaa myös ympäristönsuojeluasioista.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää käynnistää teknisen johtajan viran täyttämisprosessin ja julistaa avoimeksi Rautalammin kunnan teknisen johtajan viran 1.2.
2017 lukien.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämiin
havaintoihin
Kh 285 §
Liite 6

Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen vuodelta 2015 (liite 6).
Kunnanvaltuusto käsitteli kertomusta kokouksessaan 7.6.2016 ja pyysi
kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet kertomuksessa esitettyihin
havaintoihin ja huomioihin.
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksessaan kunnan toimintaa,
taloudellista tulosta ja sen raportointia ja siinä havaitsemiaan puutteita.
Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksessaan esiin tulleiden havaintojen perusteella seuraavat kolme asiaa:
1. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai ryhdytään Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n talouden tervehdyttämiseen
Kunnanvaltuusto käsitteli kuntakonserniin liittyvien kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöiden taloudellisen tarkastelun ja fuusiovalmistelun käynnistämisen varautumisena kuntaorganisaatiota koskeviin muutoksiin siten, että uudistus olisi päätöksessä viimeistään 31.12.2018.
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osalta kunnanjohtaja, hallintojohtaja yhtiön toimitusjohtaja on kutsuttu neuvotteluun Valtiokonttoriin
14.11.2016, missä selvitetään yhtiön taloudellista tilaa ja sen parantamisvaihtoehtoja.

2. Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen
Asiaa on käsitelty sekä teknisessä lautakunnassa että kunnanhallituksessa
syksyllä 2016. Vesilaitoksen avaavan taseen vastaavaa-arvo on 1.1.2016
yhteensä 1.647.248,93 €. Vesilaitoksella on velkoja yhteensä (liittymismaksut, ostovelat, muut velat ja lomapalkkavelka) yhteensä 376.432,74 €.
Pääomasijoituksen nettoarvo oli näin ollen 1.1.2016 yhteensä 1.271.016,19
€. Tekninen lautakunta esitti, että vesilaitos-liikelaitoksen pääomasijoitus
rahoitettaisiin peruspääomasijoituksena 635.508,10 € ja kunta kirjaisi vesilaitos-liikelaitokselle lainaa yhteensä 635.508,10 €.
Vesilaitos-liikelaitoksen keskeneräiset hankinnat on arvioitu sisältyvän taselaskelmaan ja olevan arvoltaan 636.832,66 €. Taloussuunnitelman mu-
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kaan kunta investoi vesilaitokseen vuosien 2016-2017 aikana yhteensä n.
700.000 € (netto).
Samalla kunnanhallitus päätti ennen lopullista päätöstä ja esityksen tekemistä valtuustolle selvittää myös vesilaitoksen osuuskunnan tai osakeyhtiön perustamismahdollisuus.

3. Henkilöstön hyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen panostaminen
Kunnassa tehtiin v. 2015 laajahko työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia kartoittanut kysely. Tämän kyselyn tuloksia on purettu ja osastot
ovat käsitelleet osastopalavereissaan kyselyssä esiin tulleita asioita työilmapiirin ja työyhteisön toimivuutta. Lyhyt hyvinvointikysely (barometri)
tehtiin TCD:n toimesta elo-syyskuulla 2016. Sen tulokset on jaettu toimialoille ja valtuustolle.
Johtoryhmälle järjestettiin johtoryhmävalmennusta työskentelyn uudistamiseksi ja kehittämiseksi touko-elokuun 2016 aikana.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2015 arviointikertomuksen havaintoihin ja huomioihin liittyen edellä esitetyt selvitykset
siitä miten vuoden 2015 arviointikertomuksessa tehtyjen huomioiden ja
havaintojen puutteita ja heikkouksia on korjattu ja korjataan edelleen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Aloite Etelä-Konneveden kulttuuriympäristöselvityksen laatimisesta
Kaavjsto 14 §
Etelä-Konneveden rantayleiskaavatyön yhteydessä on ollut esillä alueelle
laadittava kulttuuriympäristöselvitys. Kaavoituksen yhteydessä on tehty
kulttuuriympäristöselvitystä tukevia selvityksiä, joista viimeaikaisin koski
kaava-alueen muinaismuistoja.
Etelä-Konneveden kulttuuriympäristöselvityksen tulisi sisältää myös alueen vanhan kartta-aineiston selvittämisen ja analysoinnin sekä luonnonympäristöön, perinnebiotoopeihin ja elolliseen luontoon liittyvät selvitykset.
Lisäksi yksi merkittävä kokonaisuus on myös alueen kulttuuriympäristöjen
rajaus ja kuvaus. Lisäksi työn yhteydessä tarvitaan paikkatietopalveluja ja
raportin taittoon ja painatukseen tekijät.
Teknisen johtajan ehdotus:
Kaavoitusjaosto tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen Etelä-Konneveden
kulttuuriympäristöselvityksen aloittamiseksi Rautalammin kunnassa. Selvitystä varten esitetään perustettavaksi työryhmä, johon pyydetään edustajat
ainakin Rautalammin museosta, Rautalammin kulttuuriseurasta, Kuopion
museosta, kunnanhallituksesta, ympäristölautakunnasta ja Sisä-Savon
luonnonystävät ry:stä. Kaavoitusjaosto esittää, että työryhmä saisi palkata
työryhmälle sihteerin 3 kk:n ajaksi. Työryhmän tehtävänä on tarjouspyynnöin ja kyselyin selvittää kulttuuriympäristöselvityksen tekoon tarvittava
määräraha ja tekijät.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________________
Kh 286 §
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa kaavoitusjaostolle luvan aloittaa Etelä-Konneveden kulttuuriympäristöselvityksen laatimisen. Selvityksen laatimiseen
tulee hakea ja saada ulkopuolista hankerahaa. Ennen työntekijän palkkaamista tulee selvitystyön kustannusarvio esitellä kunnanhallitukselle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettaminen
Kaavjsto 13 §
Liitteet 1-4

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavasta v. 2035 on kaavoittaja Tilatohtorit Oy laatinut ehdotuksen. Ehdotukseen liittyy kartta karttamääräyksineen
(liite 1) sekä kaavaselostus (liite 2). Kaavaedotukseen on täydennetty mm.
kesällä 2016 tehtyjen arkeologisten selvitysten aineisto (liite 3).

Tekninen johtajan ehdotus:
Kaavoitusjaosto käy läpi kaavaehdotuksen ja vertaa sitä kaavaluonnokseen.
Kaavoitusjaosto antaa kaavaehdotuksesta lausuntonsa sekä esittää kunnanhallitukselle sen nähtäville asettamista ja lausuntojen pyytämistä viranomaisilta.
Päätös:

Kaavoitusjaosto esittää, että liitteessä 4 esitetyt korjaukset tehdään kaavaehdotukseen ennen sen esille asettamista. Kaavoitusjaosto esittää, että alin
rakennuksen perustamiskorkeus muutetaan korkeudelle N2000+97.15. Tällöin ei tarvitse ottaa korkeuteen mukaan harkinnanvaraista aaltoiluvaraa.
Rakennuksen perustamistason nostaminen helpottaa mm. rakennuksen jätevesijärjestelmän rakentamista.

_______________________________
Kh 287 §
Liitteet 7-11a

Kaavoitusjaoston aiemmat päätökset on liitteenä 11.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen sekä asettaa
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä
viranomaislausunnot em. korjausten tekemisen jälkeen. Korjatut kaavaasiakirjat ovat liitteenä 11a.
Päätös:

Keskustelun kuluessa Kaija Satuli esitti, että RM-4 merkintä poistetaan
Viitaniementien varrelta.
Koska Satulin ehdotusta ei kannatettu, kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
Kh 288 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 28.9.2016.
2. Oikeusministeriön kirje 23.9.2016: Vuoden 2017 kuntavaalit.
3. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 30.9.2016.
4. Itä-Suomen AVIn päätös 1.10.2016: Perustoimeentulotukeen maksettava valtionosuusennakko v. 2016.
5. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 5.10.2016.
6. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 19.10.2016.
7. Pohjois-Savon maakuntahallituksen tiedote 17.10.2016: Maakuntahallituksen päätös PoSoTen valmistelun peruslinjaukseksi.
8. Pohjois-Savon liiton tiedote 17.10.2016: Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2016, Pohjois-Savon kehitys koko maata parempaa.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 289 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Henkilöstöjaoston pöytäkirja 5.10.2016.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin LAPE-ryhmä
Kh 290 §
Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
kutsuu kuntia mukaan kehittämistyöhön. Kunnan LAPE-ryhmässä tulisi olla edustus mm. kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus. Ryhmän tavoitteena
on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsija perhepalveluiden muutostyötä.
Rautalammille on jo aiemmin nimetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen oma työryhmä. Ohjeistuksen mukaan kunnassa jo toiminnassa
kokoonpanolta sopiva ryhmä voidaan valtuuttaa toimimaan LAPEryhmänä.
Hallintojohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin LAPE-ryhmäksi nimetään lasten
ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lausunto sote-maakuntauudistusesityksestä ja siihen liittyvästä lakiluonnoskokoelmasta
Kh 263 §
Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta mm. kunnilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Myös muut kuin jakelussa
mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista
kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön
asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle
jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016
Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta. Mikäli
kunta päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5 §:n mukaisesta
maakuntajaosta poikkeavaan maakuntaan, päätöksestä tulee toimittaa kunnanvaltuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön
9.11.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.
Rautalammilla on valmisteltu lausuntoa ja ajatus on se, että peruslausunnon lisäksi ministeriöille, maakuntaliitolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle perustuslakivaliokunnalle, hallintovaliokunnalle, Pohjois-Savon kansanedustajille sekä kuntaliitolle toimitetaan Rautalammin kunnanvaltuuston asiakokonaisuutta koskeva lausunto.
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Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
5.10.2016
317
Kunnanhallitus
24.10.2016
352
__________________________________________________________________________________

Alustavaa lausuntoa on valmistelu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
toimesta, liite 1.
Lausunto rakennetaan kahdesta osasta yleisestä osasta sekä osasta, jossa
ministeriöt ovat pyytäneet kuntia vastaamaan laatimiinsa kysymyksiin.
Kunnanhallitus valmistelee lausuntoluonnoksen valtuustolle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Alustavaa lausunnon yleistä osaa esitellään kunnanhallitukselle. Valmistelutyö jatkuu kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_____________________________
Kh 291 §
Liitteet 12-13
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sote-maakuntauudistusesityksestä ja siihen liittyvästä lakiluonnoksesta annetaan liitteen
12 mukainen lausunto, minkä lisäksi annetaan vastaus ministeriöiden pyytämiin kysymyksiin, liite 13.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

