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Ennen kokousta perusturvajohtaja Kirsi Solmari ja koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen selvittivät kunnan kuljetushankintoja.
------------------------------------------------------Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 33 §
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 34 §
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 Jarmo Hännisen ja Kari Laitisen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 35 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
30.1.2017
43
________________________________________________________________________________

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
Kh 36 §
Liite 1

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017.
Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa Kerkonjoen
ja Kirkonkylän vaalilautakunnat (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) sekä vaalitoimikunta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme). Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen
mukaan kuin vaalilaissa säädetään. Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva
henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä eikä
myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa ja
vanhempansa. Tämä esteellisyys ei koske vaalilautakuntien valintoja.
Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain
soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vuoden 2012 kuntavaaleissa Rautalammin ehdokaslistojen yhdistelmään
oli merkitty seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet: 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.
Käytännössä em. toimielinten valinta tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan siten, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan em. puolueista yksi jäsen/
puolue kuhunkin toimielimeen ja sitten valitaan varajäsenet alkupäähän
niistä puolueista, jotka eivät saaneet varsinaisen jäsenen paikkaa.
Vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot ovat liitteessä 1.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia kuntavaaleja varten
1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat;
2. vaalitoimikunnan.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Ilmoitusasiat
Kh 37 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 18.1.2017.
2. Kelan tiedote perustulokokeiluun kuuluvista henkilöistä.
3. Savon Yrittäjät ry:n kannanotto 20.1.2017: Yrittäjän ansionmenetyskorvaus tasavertaiseksi luottamustoimessa.
4. Pohjois-Savon ELYn valtionavustuksen maksatuspäätös 21.11.2016
Kuopion seutulipun kustannuksiin.
5. Pohjois-Savon ELYn valtionavustuspäätös 12.12.2016 vuoden 2016
seutu- ja maakuntalippuihin.
6. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.12.2016: Perusopetuslaissa
tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2016 ohjaustuntien
laskennallista määrää koskeva oikaisu.
7. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2016: Päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rajoituksen tarkistamisesta vuodelle 2016.
8.-10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätökset (3 kpl) korvauksiksi
sotasiirtolaisten huollosta aiheutuneisiin kustannuksiin 2015 ja 2016.
11. Väestömuutosten ennakkotiedot vuodelta 2016 Pohjois-Savon kuntien
osalta ja maakunnittain.
12. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 1.2.2017.
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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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 38 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.1.2017.
2. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.1.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntaseminaari
Kh 39 §
Liite 2

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri järjestää kuntaseminaarin 3.3.2017 klo
13.00-15.00 KYS:n auditoriossa, liite 2.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita edustajat tilaisuuteen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Edustajiksi valittiin
kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen
puheenjohtaja ja hallintojohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan kuljetusten hankinta
Kh 40 §
Liitteet 3-4

Rautalammin kunta kilpailutti koululaiskuljetukset, perusturvan kuljetukset
ja kutsutaksikuljetukset keväällä 2016. Kunnanhallitus teki asiasta päätöksen 29.3.2016, josta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka kunnanhallitus käsitteli
25.4.2016. Kuljetuspalvelupäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen.
Prosessin aikana selvisi, että hankinnasta ei oltu tehty varsinaista EU-hankintailmoitusta. Kyseessä oli ilmoitusvirhe, jos EU-kynnyksen ylittävästä
hankinnasta julkaistaan ainoastaan kansallinen hankintailmoitus. EU-ennakkoilmoitus ei riitä, koska hankintamenettely katsotaan aloitetuksi silloin, kun julkaistaan varsinainen hankintailmoitus.
Tämän vuoksi kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.8.2016, että em. valituksenalainen Rautalammin kunnan kuljetushankinta keskeytetään hankintalain 73a §:n perusteella ilmoitusvirheen takia ja hankinta käynnistetään uudelleen.
Tämän jälkeen kunta on antanut IS-Hankinta Oy:lle toimeksiannon kuljetusten kilpailuttamisesta 1.3.2017 lukien ja kilpailutus on edennyt hankintapäätösvaiheeseen.
IS-Hankinta Oy tekee päätöksen hankinta-asiassa. Sivistyslautakunta on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.1.2017 (liite 3) ja perusturvalautakunta
kokouksessaan 25.1.2017 (liite 4). Kunnanhallitus antaa myös asiasta lausuntonsa IS-Hankinta Oy:lle.
Asiaan liittyviä asiakirjoja on nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausunnossaan yhtyä sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan päätöksiin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Perusturvajohtaja Kirsi Solmari ja koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen selvittivät asiaa ennen kokousta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kh 41 §
Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöönpannut päätökset vuodelta 2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset on
pantu täytäntöön ja täytäntöönpanosta on annettu seuraavat määräykset:
1. § 14 Kunnanhallituksen täydentäminen: Henkilömuutokset on hoidettu.
2. § 15 Hännilän ranta-asemakaava: Hyväksytystä kaavasta on kuulutettu.
3. § 16 Kierinniemen ranta-asemakaava: Hyväksytystä kaavasta on kuulutettu.
4. § 17 Sisä-Savon terveydenhuollon ky:n perussopimuksen tarkistaminen: Asiasta on tiedotettu kuntayhtymää.
5. § 18 Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallin konserniavustus: Avustus on maksettu yhtiölle.
6. § 19 Valtuustoaloitteet 2015: Osa aloitteista ja loppuun käsitelty ja
muita valmistellaan edelleen.
7. § 25 Ratsastuskeskuksen vuokra, kunnossapitokustannukset ja poisto
aikojen muuttaminen: Poistoaika on jatkettu 30 vuoteen.
8. § 26 Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston varajäsenen valinta:
Henkilömuutoksesta on informoitu Pohjois-Savon liittoa.
9. Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Rautalammille: Asiasta on informoitu Pohjois-Savon ELYkeskusta.
10. § 33 Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen jätevesihuollon järjesminen ja toiminta-alueen muutos: Asia on saatettu tekniselle osastolle.
11. § 34 Valtuutettujen lukumäärä: Oikeusministeriölle on ilmoitettu, että
Rautalammille valitaan 21 valtuutettua vuoden 2017 kuntavaaleissa.
12. § 35 Vuoden 2015 tilinpäätös: Osastoja on informoitu asiasta.
13 § 36 Vuoden 2015 arviointikertomus: Pyydetty kunnanhallitukselta ja
hallintokunnilta vastineet esitettyihin toimenpiteisiin
14 § 37 Savo-Pielisen jätelautakunnan jätelautakuntasopimus ja johtosääntö: Asia ilmoitettu Savo-Pielisen jätelautakunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
30.1.2017
50
_________________________________________________________________________________

15. § 42 Vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistäminen 2016: Asia on
saatettu tekniselle osastolle.
16. § 43 Taloyhtiöiden taloudellinen tervehdyttäminen ja fuusiovalmiste
lu: Uudistus tulisi saada päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä.
17. § 44 Maa-alueen ostotarjous/Cadsam Ky: Kauppakirja on allekirjoitettu.
18. § 45 Perusturvan kotihoidon ja vanhuspalveluiden henkilöstön virkojen muuttaminen toimiksi: Asia saatettu perusturvaosastolle.
19. § 46 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/Rautalammin seurakunta:
Kauppakirja allekirjoitettu joulukuussa 2106.
20. § 52 Itä-Suomen päihdehuollon ky:n purkamista koskeva sopimus:
Asiasta on informoitu kuntayhtymää.
21. § 54 Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2017: Asiasta on
informoitu kuntayhtymää.
22. § 55 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017: Päätös saatettu
verohallinnolle ja Kuntaliitolle.
23. § 56 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2017: Päätös saatettu
verohallinnolle ja Kuntaliitolle.
25. § 57 Teknisen johtajan eronpyyntö virasta 1.2.2017 lukien. Ero myönnetty 1.2.2017 lukien ja hakuprosessi laitettu käyntiin.
26. § 58 Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin havaintoihin: Selvitys saatettu tilintarkastajalle ja
osastoille.
27. § 59 Lausunto sote-maakuntauudistusesityksestä ja siihen liittyvästä
lakiluonnoskokoelmasta: Lausunto saatettu tiedoksi eri ministeriöille,
valtioneuvolle ja eri valiokunnille.
28. § 64 Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa:
Asiasta on informoitu Työterveyspalvelu Versoa.
29. § 65 Vesilaitoksen eriyttäminen kunnan kirjanpidosta: Päätös on tehty.
30. § 66 Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta: Pää
tös on saatettu jakokunnan tietoon.
31. § 67 Perusturvan talousarvion 2016 ylityslupa: Päätös on saatettu perusturvalautakunnalle.
32. § 72 Taloussuunnitelma 2017-2020: Päätös on saatettu osastoille tiedoksi.
33. § 73 Vuoden 2017 talousarvio: Päätös on saatettu osastoille tiedoksi.
34. § 74 Kunnan yrittäjyyskasvatusstrategia 2016-2019: Päätös on saatettu osastoille tiedoksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
Kh 42 §
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 30.1.2017 saakka koskien elinkeinotointa, kunnan markkinointia, edustamista, lomia, sairauslomia ym. saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi.
Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lisämaan myyminen Ilkka ja Sirkka Vepsäläinen
Kh 43 §
Liite 5

Kunta möi kuukausi sitten Ilkka ja Sirkka Vepsäläiselle Latsinmäeltä
omakotitalon rakentamista varten tilan. He ovat halukkaita ostamaan tilan
vierestä n. 330 m²:n lisäalueen Vinkkeli RN:o 70:26 tilasta, mikä on merkitty kaavassa VL-alueeksi. Kunnanvaltuusto on vahvistanut Latsinmäen
omakotitonttien neliöhinnaksi 2,50 €/m², mutta VL-alueelle ei ole neliöhintaa hyväksytty.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vepsäläisille
myydään 330 m²:n määräala Vinkkeli RN:o 70:26 tilasta sekä määrätä neliöhinnan määräalalle.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle kunnanjohtajan ehdotuksesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

