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Valtuustoaloitteet

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
torstaina 2.3.2017 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa.
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Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.2.2017
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hallintojohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jorma Kukkonen

Merja Koivula-Laukka
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§:t 9 - 14

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka
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Allekirjoitukset
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Kari Laitinen

Kaija Satuli

Torstai 2.3.2017 klo 10-15 kunnanvirasto

Pöytäkirjanpitäjä

Merja Koivula-Laukka

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanvaltuusto

28.2.2017

13

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kv 9 §
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on
estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa
päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös
kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua valtuutetun sijaan.
Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa.
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä.
Päätös:

Jarmo Hänninen oli ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan valtuuston
kokoukseen ja tämän vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän
varavaltuutettua ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen
ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv 10 §
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa
ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 23.2.2017 sekä
samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu
Paikallislehti Sisä-Savossa 23.2.2017.
Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava,
onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kv 11 §
Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Tarkastus suoritetaan torstaina 2. maaliskuuta 2017 klo 9.00.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kari Laitinen ja Kaija
Satuli, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kv 12 §
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan
huomioon tulevaa valmistelua varten.
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Teknisen johtajan vaali
Kh 70 §
Liite 9

Kunnanhallitus on julistanut haettavaksi teknisen johtajan viran. Tekninen johtaja valitaan virkaan toistaiseksi. Hakuilmoitus oli joulukuun
2016-tammikuun 2017 laajasti esillä eri foorumeilla: Kuntarekryssä,
Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Aamulehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Viran hakuaikaa jatkettiin
em. foorumeissa.
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää osastopäällikön valinnasta. Hallintosäännön mukaan viran täyttämiseen liittyy neljän kuukauden koeaika. Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa teknistä
osastoa sekä toimia teknisen osaston osastopäällikkönä. Hän vastaa teknisen toimen hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta kuten rakentamisesta, kehittämisestä, yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-, liikenneja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen
osaston alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, suuri metsävarallisuus
sekä huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii
esittelijänä teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisessa kaavoitusjaostossa. Tekninen johtaja toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja
on kunnan johtoryhmän jäsen.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset oli pyydetty lähettämään
27.1.2017 mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on edellytetty teknisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto, minkä lisäksi edellytettiin talonrakennusalan tai maankäyttöalan tai ympäristöja vesirakennus-alan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta
edellytetään myös kokemusta esimies- tai johtotehtävistä ja kunnallistalouden osaamista. Lisäksi eduksi luetaan kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemus, hankintaosaaminen ja kommunikoivat henkilöstöjohtamis- ja alaistaidot. Eläke-etuudet teknisen johtajan viran osalta määräytyvät kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaan. Virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä
lääkäritodistus terveydentilasta. Virassa noudatetaan neljän kuukauden
koeaikaa.
Teknisen johtajan virkaa haki 29 henkilöä. Kunnanhallitus päätti kutsua
yhdeksän henkilöä haastateltavaksi. Haastateltavat henkilöt kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 30.1.2017. Haastattelutilaisuuteen valitut kunnanhallitus haastatteli 13.-14.2.2017. Yksi haastateltava perui tulonsa
haastattelutilaisuuteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto valitsee 28.2.2017 kokouksessaan uuden teknisen johtajan toistaiseksi.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 9. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille
ja valtuutetuille toimitetaan lisämateriaalia hakijoista.
Haastatteluryhmä kokoontui 27.2.2017 ja käsitteli neljän henkilön soveltuvuustestit. Asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Jarkko Mäkistä
Odeco Oy:stä. Keskustelun jälkeen haastatteluryhmä päätti, että se ei tee
suositusta / esitystä kunnanhallitukselle.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää teknisen johtajan virkaan DI Maija Lehtosta Äänekoskelta. Perusteluina Lehtosen pitkä, monipuolinen kuntapuolen osaaminen, hänen kokemus esimies- ja johtotehtävistä sekä kunnallistalouden osaaminen. Varalle esitetään insinööri Petri Moisiota
Laukaasta.
Päätös:

Kaija Satuli esitti, että varalle valitaan rakennusinsinööri Antti Tuppura
Rautalammilta. Perusteluina Tuppuran monipuolinen kuntapuolen kokemus, myös teknisen johtajan sijaisena.
Ehdotusta ei kannatettu. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________________
Kv 13 §
Liitteet 1-2
Päätös:

Ennen asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että henkilövaali on aina
suljettu lippuäänestys. Lisäksi hän totesi, että mahdollisessa äänestyksessä ovat mukana kaikki 29 hakijaa, joista yksi (Petri Ahonen) ei täytä
hakuilmoituksessa olevaa kelpoisuusehtoa. Hän totesi myös, että mahdollinen varahenkilö valitaan erillisessä vaalissa.
Tauno Herranen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Heikki Korhonen.
Puheenjohtajan avattua keskustelun Timo Satuli esitti, että teknisen johtajan virkaan valitaan Antti Tuppura, perustelut ovat liitteenä 2.
Sari Hintikka-Varis kannatti Satulin tekemää esitystä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lisäksi esitystä kannattivat Raija Haukka, Kaija Satuli ja Pentti Puranen.
Ari Weide kannatti kunnanhallituksen esitystä.
Koska keskustelun aikana oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi
suljetun lippuäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Mika Koukkari pyysi neuvottelutaukoa, jonka puheenjohtaja myönsi klo
19.35-19.40 väliseksi ajaksi.
Tämän jälkeen suoritettiin suljettu lippuäänestys, minkä jälkeen kokous
keskeytettiin klo 19.43-19.45 väliseksi ajaksi ääntenlaskemista varten.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Äänestyksessä Antti Tuppura sai 12 ääntä, Maija Lehtonen 8 ääntä ja
Janne Huttunen 1 äänen.
Puheenjohtaja julisti kunnanvaltuuston päättäneen valita äänestyksen
jälkeen tekniseksi johtajaksi Antti Tuppuran.
Tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi suljetun lippuäänestyksen varahenkilön valitsemiseksi. Äänestys hyväksyttiin.
Kaija Satuli pyysi neuvottelutaukoa, jonka puheenjohtaja myönsi klo
19.47-19.49 väliseksi ajaksi.
Tämän jälkeen suoritettiin suljettu lippuäänestys, minkä jälkeen kokous
keskeytettiin klo 19.52-19.55 väliseksi ajaksi äänenlaskemista varten.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Äänestyksessä Maija Lehtonen sai 11 ääntä, Janne Huttunen 8 ääntä,
Petri Moisio 1 äänten ja Sanna-Maija Laitinen 1 äänen.
Puheenjohtaja julisti kunnanvaltuuston päättäneen valita äänestyksen
jälkeen varahenkilöksi Maija Lehtosen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Valtuustoaloitteet
Kv 14 §
Liite 3

Valtuutettu Raija Haukka jätti valtuustoaloitteen koskien soteratkaisujen yksityistämisvalmisteluja Rautalammilla, liite 3.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

