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Aika
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Puheenjohtaja

Sihteeri
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Keskiviikko 12.4.2017 klo18.53 kunnanvirasto

Allekirjoitukset
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NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 122 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnä olevat 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 123 §
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 tarkastajat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kari Laitinen ja Kaija Satuli.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 124 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa
yksi asia lisälistalta käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Teknisen johtajan viran vastaanottaminen 10.4.2017 alkaen
Kh 125 §
Liite 1

Kunnanvaltuusto valitsi kunnan teknisen johtajan virkaan 28.2.2017 § 13
rakennusinsinööri Antti Tuppuran Rautalammilta. Itä-Suomen hallintooikeus on ilmoittanut, ettei valintapäätöksestä ole valitettu määräaikana.
Antti Tuppura on ilmoittanut 10.4.2017 kunnanhallitukselle saapuneella
kirjelmällä ottavansa teknisen johtajan viran vastaan 10.4.2017 alkaen. (liite 1). Viran vastaanottamiseen liittyy neljän kuukauden koeaika, joka alkaa
10.4.2017.
Tuppura on ilmoittanut toimittavansa myöhemmin lääkärintodistuksen
terveydentilasta.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennusinsinööri Antti Tuppuran ilmoituksen teknisen johtajan viran vastaanottamisesta 10.4.2017 alkaen. Viran
vastaanottamiseen liittyy neljän kuukauden koeaika, joka alkoi 10.4.2017.
Tuppura toimittaa hakemuksessa vaaditun selvityksen terveydentilasta
30.4.2017 mennessä.
Teknisen johtajan tehtäväkohtaiseksi palkkaukseksi hyväksytään Teknisen
sopimuksen mukaisesti 3.450 €/kk ja sen lisäksi tulevat ammattialalisät.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Työsuunnittelijan toimi
Kh 126 §
Rautalammin kunnassa on keväästä 2015 alkaen työskennellyt määräaikainen työsuunnittelija. Edellisen kerran tehtävä on ollut haettavana keväällä
2016. Määräaikainen työsuhde on päättymässä 30.4.2017. Edelleen on kuitenkin epäselvää , jääkö työllisyyden hoito kunnille, kuten se olisi järkevää, vai siirtyykö tehtävät esim. maakunnalle vuonna 2019. Tämän vuoksi
on tärkeää turvata työllisyyden hoito Rautalammin kunnassa vähintäänkin
vuoden 2018 loppuun saakka.
Työsuunnittelijaa tarvitaan kunnassa työllisyyden hoidon kokonaiskoordinaattorina ja toimijana. Hän haastattelee, ohjaa ja tukee pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työpaikan löytämisessä ja työllistämisessä. Työsuunnittelijan
tehtävänä on verkostoitua yrittäjien, yhdistysten, erilaisten kunnassa toimivien yhteisöjen ja muiden työllisyyttä edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Työsuunnittelijan tehtäviin kuuluu koordinoida TYP-asiakkaita, selvittää ja
laatia palkkatukihakemukset, työsopimukset ja maksatushakemukset. Hän
myös käynnistää tarvittaessa mahdolliset eläkeselvitykset.
Palkkarahat sisältyvät vuoden 2017 talousarvioon.
Kunnanjohtajan esitys:
Hallinto-osasto pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa työsuunnittelijan
toimen täyttämiseksi 1.5.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi. Toimi asetetaan
julkiseen hakuun.
Päätös:

Anu Hotti esitti, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan työsuunnittelijan
toimen täyttämiseksi 31.12.2018 saakka. Mutta toimea ei aseta julkiseen
hakuun. Kaija Satuli ja Jarmo Hänninen kannattivat Anu Hotin tekemää
esitystä.
Kunnanjohtajan esitystä kannattivat Kirsi Mannila, Kari Laitinen ja Ari
Weide. Anu Hotin esitystä kannattivat Sari Hintikka-Varis, Jarmo Hänninen, Kaija Satuli ja Anu Hotti.
Anu Hotin esitys hyväksyttiin äänin 4-3.
Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteen. ”Johdonmukaisesti olisi kunnassa
sovelletun käytännön mukaisesti tullut työsuunnittelijan toimi panna auki.
Yhdenvertaista käytäntöä olisi tullut soveltaa, eikä asettaa ketään mahdollista hakijaa eriarvoiseen asemaan.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
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Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin virka
Kh 127 §
Rakennustarkastaja- kunnanrakennusmestari Antti Tuppura on kirjeellään
10.4.2017 ilmoittanut ottavansa vastaan Rautalammin kunnan teknisen johtajan viran. Kunnanvaltuuston päätös teknisen johtajan vaalista 28.2.2017
/13§ on saanut lainvoiman 6.4.2017. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
Koska nykyinen viranhaltija siirtyy toisiin tehtäviin, on rakennustarkastajakunnanrakennusmestarin tehtävään haettava uusi henkilö.
Rakennustarkastaja- kunnanrakennusmestari toimii esittelijänä ympäristölautakunnassa rakennusvalvonta-asioissa. Rakennustarkastaja toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Hänen tehtäviin kuuluu rakentamisen ohjaus,
valvonnan ja neuvonnan lisäksi korjaus- ja energianeuvonta sekä kunnan
omien rakennusten rakennuttaminen ja korjausrakentamisen johtaminen.
Viran kelpoisuusehtona on vähintään tehtävään soveltuva rakennusalan
korkeakoulututkinto tai MRA 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää antaa täyttöluvan rakennustarkastaja- rakennusmestari tehtävään. Virka laitetaan julkiseen hakuun. Kunnanhallitus tekee varsinaisen valintapäätöksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Ilmoitusasiat
Kh 128 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Pohjois-Savon liiton 30.3.2017 lähettämät väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-helmikuu 2017.
2. Tiedote 303.2017: Ruokaelämyksiä –hanke nostaa ruokapalvelujen tasoa.
3. Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n lehdistötiedote 5.4.2017: Terveyden edistäminen kunnissa vaatii hallintosektoreiden välistä yhteistyötä
ja ympäristön esteettömyyteen panostamista.
4. Sisäministeriön maksatuspäätös 7.4.2017: Päätös 3. maksuerästä Viekku –hankkeeseen.
5. Tuntemattoman lähettäjän hätähuutokirje koskien karjatilojen korkeita
kiinteistöveroja ja vesimaksuja.
6. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouskutsu 19.4.2017.
7. Pirtsakki osuuskunnan kiitokset saamastaan tuesta.
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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Kokouspäivä

Sivu
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Suunnittelijan/projektipäällikön määräaikainen tehtävä
Kh 129 §
Rautalammin kunnan taloussuunnitelmassa on investointikohteita vuosille
2017-2018 n. 6,6 miljoonan euron edestä. Työlistalla on mm. Etelä-Konneveden vesistömatkailun mahdollistaminen Konnekosken entisöinnin ja
pienvenekanavan avulla, vuokra-/kerrostalohankkeen valmistelu, Kierinniemen ja Korpijärven kaava-alueiden aluetyöt ym.
Teknisessä toimessa on työn alla parhaillaan useita isoja hankkeita, kuten
esim. Kerkonjoen koulun peruskorjaus ja viemäriverkon laajennukset Korpijärvi- Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi. Nämä hankkeet sitovat nykyisen henkilöstön työaikaa merkittävästi. Lisäksi toimialalla on hetken aikaa
ollut vajaamiehitystä eläköitymisen johdosta.
Mikäli halutaan toteuttaa hankkeet suunnitellussa aikataulussa, on järkevää
palkata tekniseen toimeen määräaikainen (1v) suunnittelija/projektipäällikkö. Ensisijaisesti kyseeseen voisi tulla henkilö, jolla on maa- ja vesirakennusinsinöörin koulutus sekä kokemusta ympäristöpuolen asioista.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus antaa täyttöluvan määräaikaisen suunnittelijan/projektipäällikön palkkaamiseen tekniseen toimeen 2.5.2017 alkaen 1.8.2018
saakka. Kunnanhallitus tekee varsinaisen valintapäätöksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu
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Hallintovaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö hallituksen esityksestä: HE 15/2017
vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon
peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Parl.tr §
Eduskunnan hallintovaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoa
19.4.2017 klo 11.15 pidettävään valiokunnan kokoukseen hallituksen esityksestä: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan
12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Liite
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+15/2017.
Lausunto tulee antaa 18.4.2017 klo 14.00 mennessä vastausosoitteeseen:
HaV@eduskunta.fi. Lisätietoja antaa valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne,
puh. 09 4322062. Hallintovaliokunta on kutsunut paikalle Helsingin, Lahden, Jyväskylän, Kotkan ja Hyvinkään kaupungit sekä Taipalsaaren kunnan. Kirjallinen lausunto on pyydetty Tampereen ja Kemijärven kaupungeilta ja Rautalammin kunnalta.
Esitys:
Parlamentaarinen sote-työryhmä tekee esityksen lausunnoksi kunnanhallitukselle, joka antaa Rautalammin kunnan lausunnon 12.4.2017 klo 17.00
pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa hallintovaliokunnalle
18.4.2017 klo 14.00 mennessä.
Päätös:

Lausuntoluonnos esiteltiin ja päätettiin, että työryhmällä on mahdollisuus
lausua/ kommentoida lausuntoluonnosta 12.4 klo 16.00 saakka suoraan
kunnanjohtajalle risto.niemela@rautalampi.fi tai 040-8405088.

______________________
Kh 130 §
Liite 2

Kunnan parlamentaarinen maakunta- ja sote-asioita valmisteleva työryhmä
on antanut oman näkemyksen hallintovaliokunnan hallituksen edistyksestä
eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Sopimuksen mukaisesti kunnan lausunto toimitetaan hallintovaliokunnalle 18.4.2017 klo 14.00 mennessä.
Lausuntoluonnos on liitteenä 2.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanjohtaja antaa lopullisen lausunnon sisältöä koskevan esityksen hallituksen kokouksessa.
Päätös:

Kunnanhallitus teki lausuntoluonnokseen muutamia tarkennuksia. Lausuntoluonnokseen loppuun tehdään yhteenveto johtopäätöksistä. Muilta osin
kokouksessa esitelty lausunto hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8.2017 lukien
Kh 131 §
Liite 3

Vs. varhaiskasvatusjohtaja pyytää kunnanhallitukselta varhaiskasvatuksen
erityisopettajan viran täyttölupaa 1.8.2017 lukien toistaiseksi voimassa
olevana. Virka on tällä hetkellä avoin, kun aiemmin virkaa hoitanut Jaana
Finska irtisanoutui virasta 26.7.2016 ja tämän jälkeen virkaa on hoitanut sijainen 1.9.2016 lukien heinäkuun 2017 loppuun.
Vs. varhaiskasvatusjohtajan täyttölupahakemus on liitteenä 3.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa luvan varhaiskasvatuksen erityisopettajan
viran täyttämiseen 1.8.2017 lukien toistaiseksi voimassa olevana.
Päätös:

Kunnanjohtajan teki esityksen, että asia palautetaan sivistyslautakunnan
käsittelyyn. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

