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Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 256 §
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 257 §
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:

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Puranen ja Hannu
Korhonen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 258 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Markkinavuoropuhelua 15.6.2017 koskeva analyysi ja muut neuvottelut maakunta- ja soteuudistukseen liittyen
Parlamentaarinen tr. 4§
Liite 1
Parlamentaarinen työryhmä järjesti markkinavuoropuhelutilaisuuden viidelle yksityiselle suomalaiselle sote-palvelujen järjestäjälle ja tuottajalle
(Suomen Terveystalo Oyj, Coronaria Oy, Mehiläinen Oyj, Attendo Oyj,
Pihlajalinna Oyj ja Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
valmistelevalle POSOTE-organisaatiolle.
Kaikki kutsutut tulivat paikalle ja olivat kiinnostuneita tuottamaan soteperus- ja mm. erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita sekä sosiaalitoimen palveluita Rautalammilla. Inspira Oy:n edustajana Anssi Wright laatii
ulkopuolisen kokonaisanalyysin markkinavuoropuheluista.
Kunta on neuvotellut Keiteleen, Pielaveden, Vesannon, Tervon, Konneveden ja Suonenjoen kaupunkien edustajien kanssa heidän maakunta- ja sotevalmistelutilanteesta touko-kesäkuun 2017 aikana. Pieksämäen kanssa
neuvotellaan 27.6.2017 sote-asioista ja mm. sote-palveluihin liittyvistä vähemmälle huomiolle liittyvistä hallinto- ja tukipalveluista, jotka tulevat
myös kunnissa esille maakunta- ja sote-uudistukseen varautumisessa.
Lisäksi kunnan puolesta on osallistuttu Pohjois-Savon valinnanvapauspilottia koskevaan valmisteluun ja siitä käytävään keskustelut sekä käyty pilottiin liittyviä keskusteluja mm. Kiuruveden Kuntalääkärit Oy edustajien
kanssa sekä Vaalijalan kuntayhtymän edustajien kanssa mm. Kuutinharjun
yksiköstä ja kuntayhtymän yhtiöittämisesityksestä. Lisäksi Työterveyspavelu Verso Oy:n toimitusjohtaja tulee 27.6.2017 esittelemään omia suunnitelmia maakunnan perusterveydenhuollon ja työterveyden tuottamisen
osalta. Lisäksi kunnasta on oltu yhteydessä (Suomen Hoivatalo Oy:n ja
Esperiin) nyt kunnan omistuksessa olevien sote-kiinteistöjen tulevan käytön ja omistamisen osalta.
Esitys:
Parlamentaariselle työryhmälle Anssi Wright esittelee markkinavuoropuhelutilaisuuden analyysin ja käydään keskustelu sen jälkeen sitä, miten
valmistelussa muiden yhteydenottojen ja keskustelun osalta edetään.
Päätös:

Parlamentaarinen työryhmä kuuli Anssi Wrightin analyysin markkinavuoropuhelupäivästä. Päätettiin, että perusterveydenhuollon kuntayhtymän
kanssa käydään neuvottelu terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä.
Lisäksi hyväksyttiin tarkennettu valmisteluaikataulu. Muutoin jatketaan
kunnanvaltuuston 21.3.2017 /19§ tekemän päätöksen mukaisesti.
_______________________
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Kh 259§
Liite: 1
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi analyysin markkinavuoropuhelutilaisuudesta, hyväksyä tarkennetun valmisteluaikataulun sekä parlamentaarisen työryhmän esittämän strategian valmistelun jatkamisesta.

Päätös:

Raija Haukka esitti, että sote-valmistelu jätetään pöydälle odottamaan lainsäädännön valmistustumista. Sinikka Korhonen kannatti esitystä.
Kari Laitinen esitti, asian käsittelyä jatketaan.
Pekka Annala esitti, että pidetään 10 min. tekninen taukoa. Esitys hyväksyttiin.
Tauko pidettiin klo 18.06-18.15
Asiasta äänestiin. Raija Haukan esitystä kannatti Hannu Korhonen, Sinikka
Korhonen ja Raija Haukka. Kari Laitisen esitystä kannattivat Tiina Puranen, Matti Kärkkäinen, Pekka Annala ja Kari Laitinen.
Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin äänin 4-3.
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Rautalammin sote-palveluiden kilpailutusaikataulu
Parlamentaarinen tr. 5§
Liite 1

Kunta järjesti markkinavuoropuhelutilaisuuden 15.6.2017 kuudelle eri
sote-palveluiden mahdolliselle tuottajalle. Tilaisuuden tavoite oli saada ennakolta selvyyttä siitä, miten kiinnostuneita Rautalammin sote-palveluiden
tuottamisesta lähipalveluina eri toimijat olivat (perusterveydenhoito, sosiaalitoimi ja eräät erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut). Kunnanhallituksen kokouksessa 21.6.2017 arvioitiin sote-kilpailutukseen lähtemistä ja
mahdollista aikataulua uudelleen sen johdosta, että useat toimijat olivat
esittäneet, että aikataulua tulisi siten tiivistää, että kilpailutus voitaisiin läpi
viedä 1.10.2017 mennessä. Kunnanhallitus päätyi em. esitykseen ja antoi
tehtäväksi käynnistää valmistelu.
Sen jälkeen on viime viikon aikana käyty Inspiran ja hankinta- ja kilpailulaki-asiantuntijoiden kanssa neuvotteluja ja keskusteluja siitä, että kilpailutusaikataulussa ei prosessia voida viedä toivotulla ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla eteenpäin. Alkuperäinen parlamentaarisen työryhmän esittämässä aikataulussa (valtuustokäsittely 7.11.2017) kilpailuttamisprosessi
olisi ilmeisesti vietävissä läpi. Inspira on laatinut uuden aikataulun.
Tässä yhteydessä on huomioitava se, että valtakunnan tasolla tämän hetken
tietojen mukaan pyritään siihen, että 1.11.2017 maakunta-, sote- ja muuttuneet valinnanvapauslainsäädännöt olisivat voimassa ja niistä eduskunta
olisi tehnyt päätökset lokakuussa 2017. Tämä merkitsee sitä, että aikatauluja tulee vielä täsmentää.

Esitys:
Parlamentaarinen työryhmä tekee kunnanhallituksen esityksen, että kunta
lähtee kilpailuttamaan sote-palvelut siten, että
1. kilpailutus koskettaa <50 % sote-palveluista,
2. kilpailutus koskettaa 10 vuotta sote-palveluja,
3. tarkistetaan kilpailuttamisaikataulua siten, että siitä on valtuustossa päätetty ja laadittu mahdolliset sopimukset 1.11.2017 mennessä,
4. kilpailutus koskettaa perusterveydenhuollon, suunterveyden, erikoislääkärin vastaanottopalveluja ja sosiaalitoimen kotisairaanhoitotoimintaa sekä
kotipalveluja,
5. kilpailutuksen yhteydessä tulee saada sitovia vastauksia siihen, että kunnan omistamien sote-kiinteistöjen (terveydenhoito ja sosiaalitoimi jsl.)
omistajuus ja vuokraus on järjestetty ennen 1.1.2019 ja lainsäädännössä
esitettyjen 3+1-vuosien jälkeen),
6. kilpailutus koskettaa noin 70 sosiaalitoimen henkilöä ja perusterveydenhuollon 15 henkilöä sekä 10 hallinto- ja tukipalvelun henkilöä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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7. kilpailutuksen yhteydessä on ratkaistava, miten kunta varautuu ja järjestää hallinto- ja tukipalvelut mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen.
8. kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyn ja käänteisen kilpailutuksen
kautta.
9. kilpailutuksen tavoitteena on turvata sote-palvelut lähipalveluina Rautalammilla vähintään nykyisen tasoisina.
10. kilpailutus toteutetaan siten, että julkiset ja yksityiset sote-työpaikat
turvataan Rautalammilla.
11. työterveyshuolto on kilpailutuksessa mukana, erikseen.
12. kilpailutuksen sisältö, laatukriteerit, palvelujen sisältö ja muut ehdot
valmistellaan huolella.
13. parlamentaarisella työryhmällä ja kunnanhallituksella on valmiudet
reagoida nopeasti lainsäädännön valmistelussa esiin tuleviin muutoksiin,
14. kunta pidättää itsellään oikeudet valtuuston päätöksellä hyväksyä tai
hylätä tarjoukset.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Raija Haukka jätti eriävän mielipiteen. Hän totesi, että
pitää kilpailutusta tarpeettomana ja olisi tyytynyt valtakunnalliseen sotevalmisteluun.
____________________________
Kh 260 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä parlamentaarisen työryhmän esityksen.

Päätös:

Raija Haukka esitti, että asia jätetään pöydälle odottamaan lainsäädännön
valmistumista. Sinikka Korhonen ja Hannu Korhonen kannattivat esitystä.
Pekka Annala esitti, että asiassa edetään aiemmin sovitulla tavalla.
Asian jättämisestä pöydälle äänestettiin. Raija Haukan esitystä kannattivat
Sinikka Korhonen, Hannu Korhonen ja Raija Haukka. Pekka Annalan esitystä kannattivat Tiina Puranen, Kari Laitinen, Pekka Annala ja Matti
Kärkkäinen.
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin äänin 4-3.
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Maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistuksiin liittyvä lainsäädäntövaihe
Parlamentaarinen tr. 6§

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat ovat kokoontuneet 13.6.2017
Helsingissä. Ministeri Rehulan johdolla käydyssä tilaisuudessa tulloin perusviesti oli ollut seuraava:
a. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu ja lainsäädäntöpohjana
käytetään sekä maaliskuussa että toukokuussa 2017 annetut hallituksen
lakiesitykset eduskunnalle.
b. Perustuslakivaliokunnalle ollaan parhaillaan valmistelemassa selvitystä
ja vastinetta pyydettyihin tarkennuksiin koskien mm. 1) yhdenvertaisuutta ja 2) yhtiöittämismallia ja 3) joitakin muita kohtia.
c. Valinnanvapausmalli on edelleen lainsäädännössä, eikä sitä olla muuttamassa viimeisimpien hallitustapahtumien vuoksi.
d. Valinnanvapauspilottien haku on edelleen voimassa ja ensimmäinen
haku päättyy 7.7.2017.
e. Maakuntien valmisteluun kohdistettua rahoitusta tullaan myöntämään
heinäkuun alussa käytettäväksi, vaikka väliaikaishallinto ei vielä aloittaisikaan.
Tämän jälkeen on viime viikkoina tullut uutta tietoa maakunta-, sote- ja
valinnanvapaus uudistusten etenemisestä perustuslakivaliokunnassa ja
eduskunnassa. Perustuslakivaliokunnan jälkeen alkaa myönteisessä tapauksessa hallintovaliokunnan käsittely ja sitä seuraa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely. Koko lainsäädäntökokonaisuus tulisi olla lokakuussa 2017 käsitelty, jotta se voisi astua voimaan 1.11.2017.

Esitys:
Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslainsäädäntövaihe merkitään parlamentaarisen työryhmän tietoon saatetuksi.
Päätös:

Parlamentaarinen työryhmä merkitsi maakunta-, sote- ja valinnanvapauslainsäädäntövaiheen tietoonsa saatetuksi.
___________________________
Kh 261 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi maakunta-,sote- ja valinnanvapauslainsäädännön valmisteluvaiheen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pohjois-Savon maakunnan hakeminen ja kuntien osallistuminen valinnanvapaus-pilottiin
Parlamentaarinen tr.7§

Pohjois-Savossa POSOTE-hankkeen ohjausryhmässä oli päätetty aloittaa
hakuprosessi valinnanvapautta koskevaa pilottiin siten, että koko maakunta
olisi mukana pilottihankeessa. Tavoite oli ollut se, että kun maakunnat joutuvat pakkoyhtiöittämään suoran valinnan piiriin kuuluvat perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon asiat sekä ns. lyhyt aikaiset sosiaalitoimenasiat, perustaisivat pilotin aikana Pohjois-Savon kunnat maakunnallisen sote-yhtiön, joka alkaisi tuottaa rajatusti ensivaiheessa sote-palveluja
kuntiin ja siihen saakka, kun maakuntahallinto astuu pysyvästi voimaan eli
1.1.2019 alkaen pääsääntöisesti.
Valmistelua on jatkettu siten, että 7.7.2017 mennessä voitaisiin jättää hankehakemus. Pilottia koskeva hankehakemus on tehty palvelutoiminnan
osalta rajoitetusti. Toiseen hakuun on valmisteltu henkilökohtaista budjettihakemusta (HB). Kunnilta on pyydetty kannanottoja kesäkuun aikana.
Hankehakemuksen tueksi on tilattu asiantuntijaselvitykset mm. markkinatilanteesta sekä yhtiöittämisen mallista laskelmineen seuraavasti:
a) Markkina-analyysi yhtiöitettävän toiminnan osalta

b) Asiakaskäyttäytyminen yhtiöitettävän toiminnan alueella
c) Markkinaosuutta vastaavan tehokkaan palvelutuotannon organisointi
yhtiöitettävän toiminnan osalta sekä organisointisuunnitelman
benchmarking muihin toimijoihin
d) Markkinaosuutta ja toiminnan tehokasta organisointia vastaavan tuloslaskelman ja taseen mallintaminen sekä pääomarahoitustarpeen määritys yhtiöitettävän toiminnan toimintaedellytysten turvaamista varten
e) Markkinataloussijoittajaperiaate (sijoitetun pääoman tuotto-odotukset)
ja esitetty pääomitusvaade
Nämä selvitykset on pyydetty kesäkuun loppuun mennessä. Valmistelutyöryhmä on järjestänyt 13.6.2017 markkinavuoropuhelutilaisuuden mahdollisille pitottitoimijoille. Yrittäjien kanssa jatketaan työskentelyä heti kesälomien jälkeen ja valmistaudutaan joka tapauksessa tulevaan malliin (huomioiden mahdolliset lakiin tulevat tarkennukset). Pilottiin osallistuminen
edellyttää, että maakunnan asukasmäärästä 70-80 % on mukana pilottihankkeessa.
Valtakunnan tasolla tilanne on kuitenkin muuttunut viime päivinä perusteellisesti maakunnassa valmistellun pilotin osalta, koska perustuslakivaliokunnan näkökulmasta a) eduskunnalle esitetyn kaltaisesta ja sisältöisestä
valinnanvapausmallista tulee luopua, b) maakunnan sote-palveluiden pakkoyhtiöittämisestä tulisi luopua ja c) yhtiöiden tilalle tulisi sote-liikelaitos.
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Lisäksi valmistellussa valinnanvapauspilottimallissa on selvittämättä se, a)
millainen on kuntien välinen osakassopimus, b) millä osakemäärällä ja millä kuntaosuudella kunnat osallistuvat osakeyhtiön perustamiseen, c) miten
jaetaan käyttökustannukset, d) miten jaetaan mahdolliset tappiot, kun yhtiö
toimii vapailla markkinoilla sellaisella osaamisalueella, jossa kilpailijoilla
on jo vuosikymmenien liiketoimintaosaaminen.
Edelleen tässäkin mallissa on selvittämättä lopullisesti maakunnan sisällä
se, mikä on Pohjois-Savon tuleva kuntia ja kuntalaisia koskettava sotepalveluverkko ja mitä tapahtuu kuntien kiinteistöille, jotka ovat kuntien ja
kaupunkien terveyskeskusten ja sosiaalitoimien käytössä?
Esitys:
Parlamentaarinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että valinnanvapaus-pilotti hankkeeseen osallistuttaisiin vasta syksyn 2017 II hakukierroksella Pohjois-Savossa, koska
1. maakunta- ja sote-lainsäädäntökokonaisuudesta päättäminen on siirtynyt
eduskunnassa ja voi olla, että maakunta- ja sote-lainsäädäntöhanke joudutaan vetämään vielä eduskunnasta pois,
2. tästä seuraa, että valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö kirjoitetaan oletettavasti uudelleen,
3. näyttää siltä, että perustuslakivaliokunnasta kantautuneiden selvitysten
mukaan maakunnan sote-palveluiden pakkoyhtiöittämisestä luovutaan,
4. valinnanvapaus-pilotin tarkempaa sisältöä henkilöstöjärjestelyjen osalta
ei vielä tiedetä, koska henkilöstö joudutaan jakamaan maakunnan kunnissa
ja kaupungeissa useamman eri organisaation alaisuuteen (yhtiö ja julkisyhteisöt: kunnat ja kuntayhtymät),
5. ei tiedetä sitä, miten tuotetaan ja järjestetään pilotissa kuntalaisille osakeyhtiön perustamisen jälkeen sote-palvelut.
6. kuntien perustaman sote-yrityksen ja yhtiön liiketoiminta ja sen rahoittaminen ovat vielä valmistelussa,
7. perustettavan yhtiön tuottamien ja myymien palveluiden kustannuslaskenta ja hintataso ovat vielä valmistelussa.
Päätös:
Parlamentaarinen työryhmä hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_______________________________
Kh 262 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä parlamentaarisen työryhmän ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Parlamentaarinen työryhmä
27.6.2017
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Päätös:
Kunnanhallitus päätti, että syksyllä 2017 arvioidaan mahdollinen osallistuminen Pilotin II-vaiheeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten vuodelle 2018
Kh 263 §
Liittet 2-3

Valmistelija: elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen
Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt valmistelun taksilupien
enimmäismääriä koskevan päätöksen laatimiseksi vuodelle 2018. Taksiliikennelain mukaan ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Tehtävä päätös vuodelle 2018 on voimassa 30.6.2018 saakka. Laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee
voimaan 1.7.2018, jolloin taksien lupamäärien sääntely päättyy.
Taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen tulee perustua ELYkeskuksen keräämiin tietoihin taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksista
sekä toimialan kannattavuuden kehityksestä alueellaan. ELY-keskuksen
on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta
sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.
Lupien enimmäismäärä tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Päätöksessä tulee myös määrätä, kuinka moneen
taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.
Taksiliikenteen valvonta kuuluu ELY-keskuksille. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava laissa säädettyjä laatuvaatimuksia, joiden mukaan mm. liikenteessä käytettävän auton on oltava kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen, kuljettajan tulee käyttäytyä kohteliaasti, ottaa
asiakkaan erityiset tarpeet huomioon ja tarvittaessa tarjota apua sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. Kunnat puolestaan valvovat, että kuntien ostama liikenne hoidetaan sopimusehtojen mukaisesti.
Kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2017 Pohjois-Savon
ELY-keskuksen alueella on liitteenä. Rautalammin osalta taksilupien
enimmäismäärä on 12, joista 10 on henkilöautolupaa ja 2 esteetöntä lupaa.
Vuonna 2016 lupia oli yhteensä 13.
ELY-keskuksen sähköiseen kyselyyn tulee vastata 15.9.2017 mennessä.
Lisäksi kunta voi halutessaan antaa asiasta lausunnon samaan määräaikaan mennessä.

Elinkeinoasiamiehen ehdotus:
Rautalammin kunta antaa taksilupamääristä ELY-keskukselle liitteen 1
mukaisen vastauksen. Muuttuva lainsäädäntö huomioiden lupamääriin ei
ole tarpeen tehdä tässä vaiheessa muutoksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinoasiamiehen lausuntoehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta
Kh 264 §
Rautalammin kunta neuvotteli vuonna 2016 Tiitilän jakokunnan kanssa rakennusoikeuksien ostosta Tervon kunnan puolella sijaitsevasta Lehtosaaresta. Rakennusoikeudet oli tarkoitus siirtää kunnan omistamalle Kettukankaan tilalle. Kunnanvaltuusto hyväksyi kauppakirjan rakennusoikeuksien ostosta 20.12.2016/ 66§. Kauppakirjoja ei ole allekirjoitettu.
Pohjois-Savon ELY-keskukselta saadun selvityksen mukaan rakennuspaikkojen siirtoon siirtyy juridisia ja kaavateknisiä riskejä. Tavanomaisesti
yksittäisiä rakennuspaikkoja on siirretty yksittäisen kaavan puitteissa. Pohjois-Savossa on vain Kuopion Suovan ranta-asemakaavan muutoksen ja
laajennuksen yhteydessä tehty merkittävämpiä rakennuspaikkojen siirtoja.
Lehtosaaren rakennusoikeuksien siirtoon liittyvät ongelmat mm. siitä, että
siirto tapahtuisi kuntarajan ylitse, joka edellyttäisi kahden kaavan ja kaavapäätöksen tekemistä jne.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää, että rakennusoikeuksien ostoon liittyvistä juridista
ja kaavateknisistä ongelmista johtuen kauppaa ei panna täytäntöön. Kunta
harkitsee myöhemmin oman kaavaprosessin aloittamista Kettukankaan tilalla. Asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit, Koritien hallin myynti
Kh 265 §
Kunnanhallitus (81§/2016) ja kunnanvaltuusto (18§/2016) on edellyttäneet
omistajaohjaukseen liittyen, että Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit
ryhtyy toimiin Koritiellä sijaitsevan pienen hallin ( Halli 2) myymiseksi.
Tavoitteena on keventää yhtiön lainatasetta.
Yhtiön hallitus on teettänyt selvityksen hallin markkina-arvosta Jorma Mäkelä Realia Managment Oy:llä.
Yhtiön on päättänyt, että Halli 2 asetetaan avoimeen myyntiin etukäteen
määritellyllä hintapyynnöllä. Tarjoukset pyydetään 31.8.2017 mennessä.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallien rahoitusvaihtoehtojen selvitys
Kh 266 §
Kunnanhallitus (69§/2017) ja kunnanvaltuusto (20§/2017) velvoitti konserniavustusta myöntäessään , että Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit
selvittää edullisemmat rahoitusvaihtoehdot. Yhtiön lainakanta on tällä hetkellä reilun miljoona euroa. Lainoista pääosa on otettu Kuntarahoitus
oy:ltä.
Yhtiö on pyytänyt tarjoukset lainojen yhdistämisestä Kuntarahoitus Oy:ltä
ja Rautalammin Osuuspankilta. Koska osa Kuntarahoituksen lainoista on
kiinteäkorkoisia, olisivat yhdistämisjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset
merkittävät eikä lainoja yhdistäminen kokonaisuutena tulisi nykyjärjestelyä
edullisemmaksi.
Yhtiön hallitus katsoo täyttäneenä omistajan yhtiölle antaman selvitysvelvoitteen. Lisäksi yhtiö esittää, että rahoituskustannuksia on mahdollista
pienentää, mikäli omistaja osallistuu rahoitusjärjestelyihin.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
5.7.2017
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Rautalammin Rakennus Oy:n hallituksen jäsen
Kh 267 §
Rautalammin kunta omistaa Rautalammin Rakennus Oy:n osakkeista
41,8%.Yhtiö on pitänyt yhtiökokouksen 29.6.2017. Kunnanhallitus vastaa
omistamiensa yhtiöiden omistajanohjauksesta.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus tekee esityksen Rautalammin Rakennus Oy:n hallituksen
jäsenestä.

Päätös:

Rautalammin Rakennus Oy:n hallituksen jäseneksi valittiin Ari Weide.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 268 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.6.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat
Kh 269 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Sisä-Savon th:n kuntayhtymä, kokouskutsu 28.6.2017.
2. Vaalijala, kuntakokous 15.8.2017.
3. Suomen kuntaliitto ry, kutsuSavo-Karjalan vaalipiirin kuntapäiville ja
seminaarinaariin 4.10.2017.
4. Savon Voima, Savon energiaholding Oy:n yhtiökokouksen 14.6.2017
pöytäkirjaote.
5. Vaalijalan kuntayhtymä pöytäkirja 7.6.2017
6. Metsähallitus, tutkimuslupa
7. Vaalijalan kuntayhtymä/ laskelma yhtymäkokousedustajista ja äänimääristä
8. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, pöytäkirja6.6.2017
9. Pohjois-Savon liitto, pöytäkirja 12.6.2017
10. Pohjois-Savon liitto, pöytäkirja 26.6.2017
11. Savon koulutuskuntayhtymä, pöytäkirja 13.6.2017
12. Pohjois-Savon liitto, väestömuutosten ennakkotieto tammi-huhtikuulta
2017
13. ELY , päätös/ kysely 15.6.2017
14. Opetus- ja kulttuuriministeriö, kirje 14.6.2017
15. ELY päätös 8.6.2017
16. Sopimus palkkauskustannusten jaosta/ Kyläverkkohankkeen projektipäällikkö
17. Suonenjoen tekninen lautakunta, Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaavan laatiminen
18. Kuntaliitto, ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
19. Sosiaali- ja terveysministeriö, kirje 27.6.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

