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Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin kunnan rakennusmestari/rakennustarkastaja Antti Tuppuraa.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 44 §
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 45 §
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 Sari HintikkaVariksen ja Kaija Satulin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 46 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
Kh 47 §
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

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
13.2.2017
56
________________________________________________________________________________
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia kuntavaaleja varten
1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat;
2. vaalitoimikunnan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat valinnat:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kerkonjoen äänestysalue
Ulla Pakarinen
Anne Vesterinen
Juhani Lehmonen
Sauli Syngelmä
Pirkko Röntynen

1. Pirjo Hytönen
2. Irene Pakkanen
3. Tuula Markkanen (Vataja)
4. Urho Karhu
5. Jaakko Karjalainen

Puheenjohtajaksi valittiin Ulla Pakarinen ja varapuheenjohtajaksi Anne
Vesterinen.
Kirkonkylän äänestysalue
Satu Laitinen
Tauno Herranen
Markku Sahlman
Tapio Hänninen
Sinikka Lyytinen

1. Aino Österberg
2. Elli Ruotsalainen
3. Helena Jaamalainen
4. Raija Hänninen
5. Matti Huuskonen
6. Teuvo Turkki
7. Erkki J. Paananen

Puheenjohtajaksi valittiin Satu Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Tauno
Herranen.

Vaalitoimikunta
Matti Vepsäläinen
Jouko Pispala
Kirsi Mannila

1. Jukka Siikavirta
2. Elvi Nikulainen
3. Pertti Savolainen

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Vepsäläinen ja varapuheenjohtajaksi Jouko
Pispala.
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Rautalammin kunnan ja Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja
Kh 48 §
Liite 2

Rautalammin kunta omistaa Rautalammin Rakennus Oy:tä. Kunta on
myöntänyt pääomaehtoista lainaa yritykselle. Tarkoitus on uusia velkakirja
pääoman maksamattomalta osalta. Velkakirjaluonnos on esityslistan liitteenä 2.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy Rautalammin kunnan ja Rautalammin Rakennus
Oy:n välisen velkakirjan 80.000 euron pääomalle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kari Laitinen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
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Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kh 49 §
Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston kokouksesta 31.1.2017
laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätösten täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
1. § 5 Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle: Päätös on saatettu hallinto-osastolle.
2. § 6 Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta: Päätös on saatettu
sivistys- ja perusturvaosastolle.
3. § 7 Lausunto jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta: Lausunto on saatettu Savo-Pielisen jätelautakunnalle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kilpailukykysopimus
Kh 50 §
Työmarkkinajärjestöjen tekemän kilpailukykysopimuksen tavoitteena on
parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä ja samalla tukea julkisen talouden sopeuttamista. Tähän pyritään muun muassa vuosittaisen työajan pidentämisellä kaikilla työelämän aloilla. Kilpailukykysopimus on toteutettu kunta-alalla yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla. Näitä muutoksia ovat työajan pidentäminen ja lomarahan vähentäminen.
Kuntatyönantajan ohjeistuksen mukaan kunta-alalla työajan pidentäminen
ansiotasoa muuttamatta toteutetaan pääsääntöisesti pidentämällä viikoittaista säännöllistä työaikaa puolella tunnilla. Sopimusaloittain on sovittu tarkemmin työajan pidentämisen toteuttamisesta. Kuntasektorin palvelutuotannon käyttöön tulee lisää työaikaa ilman mitään lisäkustannuksia. Työajan pidentäminen tulee hyödyntää täysimääräisesti palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseen ottaen huomioon sopimusalakohtaiset erityispiirteet.
Kt:n kanta on, että säännöllisen työajan pituudesta ei voida paikallisesti
poiketa tai sopia toisin. Työaikana pidetään ainoastaan työhön käytettyä aikaa, jonka työntekijä taikka viranhaltija on velvollinen olemaan työantajan
käytettävissä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 29.11.2016 /7§ ja
2.2.2017/ 2§. Yhteistyötoimikunnalle tiedotettiin KVTES:n 2017,
OVTES:n 2017, Tutoropettajien erillinen virka- ja työehtosopimuksen,
TS:n 2017 sekä TTES:n 2017 muuttuneet sopimusmääräykset.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Rautalammilla Kiky-sopimuksen mukainen työajan pidennys kohdennetaan
täysimääräisesti palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseen, huomioiden
sopimusalakohtaiset erityispiirteet. Esimiehet hoitavat kussakin yksikössä
uuden sopimuksen edellyttämät työaika- ym. järjestelyt.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kunnanviraston aukioloajat
Kh 51 §
Kilpailukykysopimus, joka tuli voimaan 1.2.2017, on voimassa 31.1.2018
saakka. Tämän jälkeen sopimuksen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan,
jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.
Viikoittainen työajan pidennys on 30 minuuttia. Tämä on tarkoituksenmukaista sijoittaa yhteen työpäivää. Kunnanvirastolla tämä pidennys on ajateltu sijoittaa maanantaihin. Koska samalla halutaan parantaa kuntalaisten
mahdollisuutta hoitaa asioitaan virastolle, on päädytty siihen, että viraston
aukioloaikoja muutetaan. Tällä hetkellä virasto palvelee 9-15, tosin ajanvarauksella muulloinkin pääsee virastolla asioimaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että maanantaisin viraston ovet ovat auki 9-17.00.
Toimialat organisoivat toimintansa siten, että palvelu toimii em. aikana.
Kuitenkin tulee huolehtia siitä, että päivittäisen työajan määrä ei ylitä 9
tuntia. Yhteispalvelupisteen osalta vaaditaan osastojen välistä yhteistyötä
erityisesti maanantaisin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lautamiesten lukumäärä 2017
Kh 52 §
Pohjois-Savon käräjäoikeus pyytää kunnan lausuntoa lautamiesten lukumäärästä 2017. Oikeusministeriö on 10.1.2017 pyytänyt käräjäoikeutta tekemään 28.2.2017 mennessä esityksen vuonna 2017 valittavien lautamiesten lukumäärästä. Oikeusministeriö on lisäksi pyytänyt käräjäoikeutta varaamaan tuomiopiirinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen valittavien lautamiesten lukumäärän osalta.
Pohjois-Savon käräjäoikeudessa toimiin nyt yhteensä 91 lautamiestä, heistä
kaksi (2 ) on Rautalammilta. 1.1.2017 voimaan tulleen käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4§:n (6752016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee
lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten
lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet
lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.
Mainitun lain 3§:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia
kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden
lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään
yksi lautamies. Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien
asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1§:ssä
mainitussa (lautamies-) kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä
on oleellisesti muuttunut. Kunnalliseen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä
mainittua esitystä.
Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoo, ettei valittavien lautamiesten määrää
ole järkevää vähentää nykyisestä. Nykyjärjestelmässä lautamiesistunnot
ovat entistä useammin monipäiväisiä ja niihin tuleminen edellyttää mahdollisuutta irrottautua pitkäksikin ajaksi ansiotyöstä. Esteellisyydet ja muut
esteet, joita lautamiehillä on, edellyttävät, että käytettävissä olevat lautamiehiä on riittävän paljon. Lautamiesten määrän vähentäminen myöskin
vaikeuttaisi tasapuolisuuden toteuttamista. Lautamiehet eivät voisi tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Rautalammin kunta yhtyy lausuntonaan Pohjois-Savon käräjäoikeuden esitykseen, että lautamiesten määrä pidetään samana kuin edellisenä kerralla.
Lautamiesten määrää ei vähennetä, Rautalammilta ehdotetaan valittavaksi
kaksi (2) uutta lautamiestä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kerkonjoen koulun tila-ohjelma
Kh 53 §
Liite 3

Rautalammin kunta on varannut Kerkonjoen koulun peruskorjaukseen
määrärahan vuodelle 2017-2018. Koulun peruskorjauksen suunnittelu
käynnistettiin jo vuoden 2016 puolella ja nyt ehdotus tila-ohjelmaksi on
valmistunut.
Rakennuttamisjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 16.1.2017/ 3§ ja päätti
jatkaa koulun remontin suunnittelua alustavien luonnoskuvien pohjalta.
Tekninen lautakunta käsitteli Kerkonjoen koulun tilaohjelmaehdotuksen
kokouksessaan 16.1.2017/ 12§ ja päätti, että suunnittelu jatkuu alustavien
luonnoskuvien perusteella.
Kerkonjoen koululla on järjestetty vanhempainilta 1.2.2017, jossa tilaohjelma ja suunnittelun sen hetkinen tilanne on esitelty.
Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen suunnitelmiin on tehty sovittuja
pieniä muutoksia kuten esim. kaksi minikeittiötä on lisätty.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kerkonjoen koulun tilaohjelman
27.1.2017. Mikäli tilaohjelmaan tulee suunnittelun edetessä merkittäviä
muutoksia, tulee se tuoda uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.
Päätös:

Kunnanhallitus pyytää selvittämään, että voidaanko invavessa siirtämään
toiseen kerrokseen toiminnallisten syiden takia.

Asiantuntijana kuultiin kunnan rakennusmestari/rakennustarkastaja Antti
Tuppuraa.
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Valtuustoaloitteet 2016
Kh 54 §
Liite 4

Pirkko Annala jätti itsensä ja 20 muun valtuutetun tekemän valtuustoaloitteen koskien ikäihmisten kuljetuspalveluoikeuden selvittämistä.
Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä luettelo valtuutettujen tekemistä
ja kunnanhallitukselle lähetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuutetut ovat vuoden 2016 aikana tehneet seuraavan valtuustoaloitteen:
1. Pirkko Annala jätti 21 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen
koskien ikäihmisten kuljetuspalveluoikeuden selvittämistä, liite 4.

Perusturvajohtaja Kirsi Solmarin valmistelema vastaus:
Kuljetusten järjestäminen autottomalle vanhusväestölle ei ole sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna mahdollista. Sosiaalipalvelut ovat aina yksittäisen henkilön hakemuksesta palvelutarpeen arvion perusteella myönnettäviä
palveluita. Ikä, asuinpaikka ja autottomuus eivät ole sinänsä minkään sosiaalipalvelun myöntämisperusteita. Lähtökohtana sosiaalipalvelut ovat ns.
niukkuuspalveluita ja niiden myöntämisen edellytyksiä säädellään joissakin tapauksessa, kuten kuljetuspalveluissa lainsäädännössä. Harvakseltaan
tapahtuvan kulkemistarpeen johdosta ei myöskään ole mielekästä käynnistää sosiaalipalveluiden asiakkuuksia, mikä edellyttäisi lisää henkilöstöresurssia mm. tekemään arviot asuinpaikasta, autottomuudesta ja iästä sekä
varsinaisten päätösprosessien tekemiseen. Jos toimintoon ei saataisi lisähenkilöstöä, merkitsisi kyseinen toiminta henkilöstöpanoksen siirtämistä
varsinaisten sosiaalipaleluiden asiakkaiden palvelusta tähän tehtävään, mikä heikentäisi palvelutasoa sosiaalipalveluissa.
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Yleisesti jollekin väestöryhmälle myönnettävät kuljetuspalvelut ovat joukkoliikennettä. Julkisen palvelun, kuten joukkoliikenteen järjestäminen iän
perusteella, voi olla kuntalaiset eriarvoiseen asemaan saattava toimenpide,
mikä tulee huomioida, jos kuljetusten valmistelua päätetään aloittaa joukkoliikenteen laajentamisena.
Valtakunnallinen suositus kotihoidon piirissä olevista yli 75-vuotiaista on
13-14% vuoteen 2017 mennessä. Rautalammin osalta laatusuositukseen on
päästy hyvin, vuoden 2015 tilinpäätöksessä kotihoidon piirissä oli 23%.
Kotona asumista tuetaan Rautalammilla erityisen vahvasti. Kotona asumista on myös kuntakeskuksen vanhuksille kohdennetuissa vuokra-asuminen,
jonka moni ikäihminen valitsee asumismuodokseen, kun esimerkiksi liikkuminen kyläkeskuksen palveluihin ei nuoruuden kodista enää onnistu.
Kotihoito tiedottaa toiminnastaan runsaasti mm. vanhusten viikoilla on aina esittely vanhusten palveluista. Rautalammin ikäihmisten palveluista on
ollut runsaasti lehtijuttuja. Lisäksi yhteistyökumppanit, kuten terveydenhuolto tiedottaa palveluista, kun arvioi, että niiden tarvetta saattaisi olla.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle oheisen selvityksen tehdystä valtuustoaloitteesta ja ehdottaa, että valtuusto katsoo asian loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
13.2.2017
66
_______________________________________________________________________________
Ilmoitusasiat
Kh 55 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tiedote 31.1.2017: Vuoden 2016 tilinpäätösinformaatio ja ennakkotieto alijäämän kattamisesta.
2. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 26.1.2017.
3. Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto 16.1.2017 Voimatel Oy:lle 0,4
kV:n kaapelin asentamisesta Konneveden Haapalahteen, Rautalampi.
4. Jätekukko Oy:n takaustilanne 31.12.2016.
5. Pohjois-Savon liiton maakuntakaavan 2040 (maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe) osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
6. Konneveden kunnanhallituksen päätös 23.1.2017: e-Kansallispuistohankkeeseen osallistuminen.
7. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pöytäkirja 1.2.2017.
8. Ympäristöterveydenhuolto tilinpäätös 2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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