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Kokouksen aluksi asiantuntijoina kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 50 §
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 51 §
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.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kari Laitinen ja Pekka Annala.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 52 §
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lisälisälistalta otettiin käsittelyyn 8 lisäasiaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Äänestysaluejako 15.10.2018 lukien
Kh 53 §
Liite 1

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pintaalasta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston päätöksellä
muutettu äänestysaluejako on voimassa 15.10.2018 alkaen toimitettavissa
vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on ilmoitettu
30.4.2018 mennessä maistraatille. Väestörekisterikeskuksen kirje on liitteenä 1.
Viime vaaleissa Rautalammilla äänestettiin seuraavasti:
Kirkonkylä
Ennakko Vaalipäivä
Presidentinvaalit 2018
Kuntavaalit 2017
Eduskuntavaalit 2015

796
731
794

507
518
560

Kerkonkoski
Ennakko Vaalipäivä
258
218
250

171
180
207

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Rautalammilla säilytetään äänestysaluejako 15.10.2018 lukien nykyisellään (Kirkonkylän ja
Kerkonkosken äänestysalueet).
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
vuokrantarkistukset 1.5.2018
Kh 54 §

Kunnan tulee ns. sekataloissa olevien aravavuokra-asuntojen omistajana
vahvistaa neliövuokrat, jotka määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti. Kunnassa on tehty Aoy Tiinarin osalta vuokrantarkistuslaskelma.
Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset tulee hyväksyä. Ne perustuvat vuokrasopimusten mukaisesti asumisen kuluttajahintaindeksin muutokseen. Näissä indeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna
indeksikertoimella 1,005 mikä nostaa hieman kuukausivuokran määrää.
Valmistelija: vs. osastosihteeri Pirkko Annala

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää 1.5.2018 lukien:
1. vahvistaa ns. sekatalojen perittävät aravaneliövuokrat seuraavasti:
€/m²/kk
Aoy Tiinari
9,86 (korotus 0,36 €/m²)
- pääomamenovuokra
4,71
- hoitomenovuokra
5,15
Korotus johtuu hoitovastikkeen nousemisesta,
2. tehdä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kuukausivuokriin asumisen
kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen mukaiset tarkistukset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Matti Lohen koulun ja lukion opinto-ohjaajan viran täyttäminen määräaikaisesti
Kh 55 §

Lukuvuodeksi 2017-2018 yläkoulun ja lukion opinto-ohjaajan virka yhdistettiin ja virkaan palkattiin Anne Syrjänen. Hän on hakenut eroa opintoohjaajan virasta 1.8.2018 alkaen. Sivistyslautakunta on myöntänyt hänelle
eron.
Määräaikaisuuden laillisuudesta:
”Organisaatiossa vireillä olevat muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstötarpeen uudelleenarviointia ja joiden suunnittelemisesta, valmistelemisesta tai toteuttamisesta on yleensä jo päätetty viranhaltijaa palkattaessa,
voivat olla peruste virkasuhteen määräaikaisuudelle siksi ajaksi kuin muutosten toteuttaminen edellyttää.” (Virkasuhdeopas, 2015, Kuntatyönantaja)
”Joissakin tapauksissa esim. organisaatiouudistuksista tai muista uudelleenjärjestelyistä aiheutuva virkatehtävien vakiintumattomuus saattaa olla
määräaikaisuuden perusteena jonkin aikaa. Toimintojen vakiinnuttua ei
määräaikaisuuden perustetta enää ole.” (Virkasuhdeopas, 2015, Kuntatyönantaja)
Valmistelija: koulutusjohtaja Olli Lipponen

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää luvan viran täyttämiseen määräaikaisena
1.8.2018-31.7.2019. Määräaikaisuuden perusteena ovat Matti Lohen koulun opiskeluhuollon virkajärjestelyt ja henkilömuutokset, joiden vakiinnuttua opiskeluhuollon ja opinto-ohjauksen tarve arvioidaan uudelleen. Toiminta vakiintuu lukuvuoden 2018 – 2019 aikana.
Päätös:

Ehdotus hyväkyttiin yksimielisesti.
Asiantuntijana kuultiin rehtori-sivistysjohtaja Olli Lipposta.
Juho Pahajoki jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
Kh 56 §
Liitteet 2-3

Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien molemmat teollisuushallit ovat
joulukuusta 2016 lähtien olleet kokonaisuudessaan vuokrattuina. Pienempi
halli on asetettu myyntiin lainataseen keventämiseksi. Vuokrataso vastaa
paikkakunnan markkinahintoja ja yhtiön kustannuksia seurataan ajantasaisesti. Yhtiö pystyy tuloillaan vastaamaan vuotuisista juoksevista kustannuksista, poistoista ja lainojen koroista. Tulorakenne ei kuitenkaan mahdollista lainojen lyhentämistä.
Edellä esitetystä johtuen yhtiön hallitus hakee omistajalta konserniavustusta yhtiölle Kuntarahoitus Oy:ltä otettujen lainojen maaliskuussa 2018
erääntyvien 50.000 euron lyhennysten maksamiseen.
Yhtiön kirje on liitteenä 2 ja kustannuslaskelma liitteenä 3.

Vt. kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle myönnetään 50.000 euron konserniavustus.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus edellyttää, että yhtiön
osalta tehdään perusteellinen selvitys vaihtoehtoiset jatkokuviot.

Asiantuntijana kuultiin elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu

Kunnanhallitus
12.3.2018
62
______________________________________________________________________________

Kunnanvaltuuston kokousten 16.1. ja 20.2. täytäntöönpano
Kh 57 §
Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston kokouksista 16.1. ja
20.2.laaditut pöytäkirjat.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan
täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
1. § 5

Päätös talousarviolainojen ottovaltuuksien myöntämisestä on
saatettu kunnanhallitukselle tiedoksi ja ote on annettu hallinto-osastolle.

2. § 6

Päätös lukion rehtorin-sivistysosaston osastopäällikön valinnasta on pantu toimeen ja rehtori on aloittanut työssään.

3. § 7 ja §15 Terveydenhuollon osittaisulkoistuksesta tehdyn päätöksen
sanamuoto tarkastettiin. Asia todettiin loppuun käsitellyksi.

Päätös:

4. § 12

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Tallivuori-tilalle
RN:o 18:341: ote on lähetetty Pohjois-Savon Ely-keskukseen
toimenpiteitä varten.

5. § 13

Päätös valtuustoaloitteista 2017. Asiat todettiin loppuun käsitellyiksi.

6. § 14

Päätös lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän valitsemisesta.
Päätös on annettu tiedoksi asianosaisille.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Ilmoitusasiat
Kh 58 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Kutsu kunnallisjohdon seminaariin 23.-24.5.
2. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 22.2.2018
3. Ote Tervon kunnanhallituksen pöytäkirjasta 5.2.2018 koskien esitystä
Pohjois-Savon läntisten kuntien sote-palvelujen järjestämistä tulevan
maakunnan liikelaitoksen taseyksikkönä.
4. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 19.2.2018
5. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 15.2.2018: Etelä-Konneveden
kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen – kanava
6. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 15.2.2018: Rautalammin –
Konneveden luontomatkailun investoinnit, uimahyppylaiturin hankinta
Pitkäänlahteen
7. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 15.2.2018: Traktorin uusinta –
hankintapäätös
8. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 15.2.2018: Kiesimän kanavan
laituri – laiturin hankinta
9. Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 14.2.2018: Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Rautalammin kylässä sijaitseville tiloille Lahdenpohja 21:19 ja Veneranta 21:36
10. Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston pöytäkirja 27.2.2018
11. Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 14.3.2018
12. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen kokouskutsu
14.3.2018

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 59 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1.
2.
3.
4.

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 14.2.2018
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.2.2018
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.2.2018
Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.2.2018

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Esitys Pohjois-Savon läntisten kuntien sote-palvelujen järjestämisestä tulevan maakunnan liikelaitoksen taseyksikkönä
Kh 60 §
Liite 4
Nilakan kuntien, Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin luottamushenkilöjohto ja johtavat viranhaltijat ovat 14.12.2017 Tervossa olleessa keskustelutilaisuudessa päättäneet perustaa työryhmän selvittämään
kuntien mahdollisuutta tuottaa sote-palveluita tulevassa maakunnassa. Selvityksen ja Tervon keskustelutilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella,
työryhmä on laatinut esityksen Posoten väliaikaishallinnolle. Esitys koskee
Pohjois-Savon läntiselle alueelle perustettavaa sote-keskusta. Esitys on
luovutettu Pohjois-Savon liiton maakuntavalmistelusta vastaaville viranhaltijoille 1.2.2018. (liitteenä 4)
Esitykseen luovuttamisen yhteydessä on tullut ilmi, että mahdollisuus kehittää ja kokeilla sote-keskusta em. kuntien alueella mahdollistuisi PohjoisSavon alueella toimivan valinnanvapauskokeilun tai keväällä haettavan valinnanvapauspilotin kautta. Posoten väliaikaishallinto tulee piakkoin kysymään valinnanvapauspilotista pois jääneiltä kunnilta, onko muuttuneessa
tilanteessa kuntien kanta pysynyt ennallaan. Valinnanvapauspilottiin voi
ilmoittautua 15.4. mennessä.
Valmistelija perusturvajohtaja
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Nilakan kuntien, Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin esityksen Posoten väliaikaishallinnolle ja tulevan kyselyn valinnanvapauspilottiin liittymisestä ja esittää
edelleen kunnanvaltuustolle, että merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiantuntija kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan hallintosääntö
Kh 61 §
Rautalammin kunnan hallintosäännön uudistaminen aloitettiin jo vuonna
2016 sääntötyöryhmän toimesta. Työ keskeytyi, kun jäätiin odottamaan
Kuntaliiton mallisääntöä ja myöhemmin myös resurssipulan takia (terveydenhuollon kilpailutus, henkilöstövaihdokset). Sinällään toimialojen johtosäännöt ovat olleet toimivat, mutta nyt kaikki säännöt kootaan yhden hallintosäännön sekä tehdään lainsäädännöstä johtuvat tarpeelliset muutokset.
Sääntötyöryhmän materiaalista, hyödyntäen tarvittavilta osilta Kuntaliiton
ohjeita, on työstetty luonnos Rautalammin kunnan hallintosäännöksi. Seuravaksi luonnosta työstävät toimialajohtajat kunnanjohtajan johdolla. Tavoitteena on, että 19.6.2017 nimetty sääntötyöryhmä käy työstetyn hallinsääntö luonnoksen lävitse ennen valtuuston seminaari 27.3.2018. Kunnanhallitus tehnee valtuuston ehdotuksen hallintosäännöstä 16.4.2018.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn aikataulun ja merkitsee valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Osastosihteeri Ossi Maukosen ilmoitus
Kh 62 §
Osastosihteeri Ossi Maukonen on jättänyt kirjallisen irtisanomisilmoituksen kunnanhallitukselle 19.2.2018. Hän irtisanoutuu hallinto-osaston osastosihteerin tehtävästä kunnallisen viranhaltijasta annetun lain 34§:n mukaisesti. Asiasta löytyy määräys myös KVTES:n VIII luvun 6:ssä.
Samalla hän pyytää, että aiemmin kertyneet säästövapaat, lomapäivät sekä
11,5 tunnin lisätyöt korvataan rahana, koska hän ei ehdi lomia ja vapaita
pitämään.
Lisäksi hän esittää Rautalammin kunnalle suuret kiitokset yli 39 vuoden
yhteistyöstä.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä irtisanomisilmoituksen laissa kunnallisesta viranhaltijasta ja KVTES:n lueteltujen perusteiden mukaisesti. Kertyneet
säästövapaat, lomapäivät ja ylityöt päätetään korvata rahana.
Kunnanhallitus esittää osastosihteeri Ossi Maukoselle lämpimät kiitokset
yli 39 vuoden uskollisesta palveluksesta Rautalammin kunnan hyväksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Osastosihteerin viran täyttölupa
Kh 63 §
Osastosihteeri Ossi Maukonen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen tehtävästään 1.3.2018 alkaen. Osastosihteeri on ollut virkavapaalla 15.11.2017
alkaen. Tehtäviä on hoitanut kaksi määräaikaista sijaista, lisäksi hallintojohtaja on mm. hoitanut presidentinvaalit.
Osastosihteerin tehtäviin kuuluu mm. kunnanhallituksen asioiden valmistetehtävät, erilaisten sopimusten valmistelutehtävät, erilaiset hallinto-osaston
toimistotehtävät, tarkastuslautakunnan esityslistojen/pöytäkirjojen avustamistehtävät, kunnan vuokra-asuntoihin liittyvät tehtävät, vaaleihin liittyvät
tehtävät, yhteispalvelupisteen sijaistus ym.
Tehtävään tultaneen liittämään mm. kesätreffien yleisjärjestelyt. Lisäksi
tehtäväkuvaan tultaneen muokkaamaan siten, että mahdollisen maakuntauudistuksen vaikutukset pystytään ennakoimaan.
Tehtävien sujuvan hoitamisen takia on täysin välttämätöntä, että kunnanhallitus myöntää viran täyttöluvan.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan osastosihteerin virkaan
1.4.2018 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin alustava tehtäväkuva
Kh 64 §
Kunnanvaltuusto päätti talousarvion 2018 käsittelyn yhteydessä
19.12.2017, että kuntaan perustetaan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin
toimi. Toimenkuva laaditaan erikseen ja se hyväksytään kunnanhallituksessa. Toimenkuvassa huomioidaan viestinnällinen ja markkinoinnillinen
näkökulma. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin tehtäväkuva on hahmoteltu seuraavasti:
Viestinnän osalta tehtävään kuuluu:
- kunnan kokonaisviestinnän kehittäminen
- viestintä- ja markkinointisuunnittelu
- kampanjasuunnittelu ja käytännön toteutuksesta vastaaminen
- päivittäiset käytännön viestintätehtävät
- viestintä- ja markkinointisuunnitelmien jalkauttamisen koordinointi eri
toimialoille
- viestinnän asiantuntijarooli, tiedottaminen, verkkoviestintä ja sosiaalinen media
- koordinoi ja kehittää kunnassa tapahtuvaa viestintää yhdessä muiden
viestintää toteuttavien tahojen kanssa
Kulttuurin osalta tehtävään kuuluu:
- koordinoi ja kehittää kunnassa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa
- aktivoi ja tukee kolmannen sektorin kulttuuritoimintaa
- tuottaa kulttuuripalveluja
- vastaa kulttuurin tiedottamisesta, viestinnästä ja markkinoinnista
- tekee yhteistyötä yhdistysten, yhteisöjen ja harrastajien sekä kulttuurialan ammattilaisten ja muiden kulttuuritoimintaa järjestävien organisaatioiden kanssa
- vastaa kunnan virallisten juhlien järjestämisestä
- koordinoi Pestuumarkkinoiden ohjelman ja kunnan järjestämä ohjelman sekä vastaa tapahtuman viestinnästä ja markkinoinnista
- organisoi kirjaston näyttelytoiminnan
- tekee tiivistä yhteistyötä Rautalammin museon kanssa
Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Henkilö sijoitetaan hallinto- tai sivistysosastolle.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä em. tehtäväkuvan ja antaa luvan tehtävän
täyttämiseen 1.4.2018 alkaen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tehtäväkuva täsmennetään myöhemmin. Haastatteluryhmän ehdotuksesta kunnanhallitus tekee varsinaisen valintapäätöksen.
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Työsuunnittelija tehtävän vakinaistaminen
Kh 65
Liite 5
Rautalammin kunnassa on ollut määräaikainen työsuunnittelija 1.6.2016
alkaen. Tätä ennen työskenteli henkilö työsuunnittelijan tehtävässä TEkeskuksen tuen avulla n. reilun vuoden.
Työsuunnittelija toimii hallinto-osastolla, mutta hän tekee laajaa yhteistyötä eri hallintokuntien, Pohjois-Savon TE-keskuksen, yritysten ja yhdistysten kanssa.
Työsuunnittelija tehtäviin kuuluu mm. koordinoida TYP-asiakkaita, selvittää ja laatia palkkatukihakemuksia, työsopimuksia ja maksatushakemuksia.
Marjo Hartikainen on hoitanut tehtävää menestyksellisesti, tulosta on syntynyt, toiminta on ollut tehokasta.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste aikanaan oli tuleva maakunta uudistuksen tuomat mahdolliset muutokset työllistämispalveluiden järjestämiseen. Tämä ei kuitenkaan ei ole KT:n tulkinnan mukaan pätevä peruste
määräaikaisuudelle.
Työllistämistä edistävien palveluiden raportti on liitteenä.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että työsuunnittelija tehtävä vakinaistetaan
1.6.2018 alkaen. Henkilöstöjaos käsittelee mahdollisen tehtäväkohtaisen
palkan tarkistamisen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lasten kotihoidon kuntalisä
Kh 66 §
Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 29.1.2018 lasten kotihoidon kuntalisän maksuperusteita vuodelle 2018. Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.
Varhaiskasvatusjohtaja on selvittänyt lasten kotihoidon kuntalisän mahdollista kehittämisestä entistä toimivammaksi välineeksi tukemaan lasten hoitamista kotona. Tehdyn selvityksen mukaan on järkevää asettaa työryhmä,
joka ottaa tehtäväkseen kuntalisän ehtojen vaikutusten arvioimisen ja tekee
tarvittaessa ehdotuksen kriteerien muuttamisesta.
Lasten kotihoidon kuntalisää maksetaan toistaiseksi vuonna 2017 hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.
vt. Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän, jonka tehtävänä on
1. tehdä kuntalisän ehtojen vaikutusarvio
2. tehdä tarvittavat selvitykset mahdollisten kuntalisän myöntämiskriteerien muuttamisesta
Työryhmään nimetään sivistyslautakunnan pj. Anu Hotti, sivistysjohtaja
Olli Lipponen ja vs. varhaiskasvatusjohtaja.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että kotihoidon kuntalisän lisäksi selvitetään myös
muita keinoja elinvoiman lisäämiseksi. Työryhmään pyydetään Mannerheimin lastensuojeluliiton edustaja.
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Kunnanviraston aukioloajat
Kh 67 §
Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 Kiky-sopimukseen liittyen, että kunnanviraston ovet auki maanantaisin klo 9.00-16.30 ja muina päivinä klo 9.0015.00.
Sosiaalityöntekijöiden osalta tulee voimaan 7.5.2018 alkaen muutos, jossa
37.5 tunnin työaikaa tehneiden työaika pitenee 38 tuntiin 15 minuuttiin,
Työajan pidennys kompensoidaan 2,4 % korotuksella palkkoihin. Työaikamuodon muutoksen vuoksi vuorokautinen työaika tulee korvattavaksi.
Aiemmin 37,5 tunnin työaikamuotoon kuuluville ylityötä ei ole tarkasteltu
vuorokausittain, jolloin myöskään korvauksia ei aina maksettu.
Uusi työaikamuodon myötä ylityötä käsitellään vuorokausittain. Jos esimerkiksi henkilö tekee työantajan aloitteesta 10 tuntisen päivän, hän saa
siitä ylityökorvauksen, vaikka tekisi seuraavana päivänä lyhyemmän päivän. Aiemmin yleinen käytäntö oli, että edellisen päivän ylityö tasoitettiin
tekemällä seuraavana päivänä lyhyempi päivä, jolloin viikoittainen ylityöraja ei ylittynyt, eikä myöskään korvauksia maksettu.
Kunnanvirastolla, kuten muissakin kunnan toimipaikoissa jo nyt, olisi lisäksi järkevää, että työajan 30 min pidennys suunniteltaisiin siten, että se
aidosti lisää työn tuottavuutta.
vt. Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1. sosiaalityöntekijöillä ei ole läsnäolovelvoitetta maanantaisin päivisin
klo 16.30
2. muu henkilöstön osalta työajan pidennyksen suunnittelee johtoryhmä
siten, että se palvelee mahdollisimman tehokkaasti palvelutoimintaa
3. työajan seurantaa varten hankitaan sähköinen, helppokäyttöinen järjestelmä
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Rautalammin Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet
Kh 68 §
Rautalammin kunta omistaa Rautalammin Kehitys Oy:stä 81,7 %. Yhtiön
toimiala on parantaa ja kehittää rautalampilaisten teollisuus- ja palvelualanyritysten ja maatalouden liitännäis- ja sen sivuelinkeinojen toimintaedellytyksiä tekemällä vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia, antamalla takauksia sekä palvelemalla yrityksiä liiketaloudellisella ja teknisellä asiantuntemuksella.
Yhtiön tavoitteet vuosille 2018-2021 on hyväksytty talousarvion 2018 käsittelyn yhteydessä.
Yhtiön hallituksessa kuntaa ovat edustaneet kunnanjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja. Henkilöstömuutosten vuoksi on syytä nimetä uudet henkilöt
edustamaan kuntaa Rautalammin Kehitys Oy:n hallitukseen.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen ja kunnanjohtaja Anu Sepponen nimetään Rautalammin kunnan
edustajaksi ko. yhtiön hallitukseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja
Kh 69 §
Liite 6 (ei julkinen)
Rautalammin kunta omistaa Rautalammin Rakennus Oy:stä 41.8%. Kunta
on myöntänyt yhtiölle pääomaehtoista lainaa vuonna 2005. Velkakirja on
uusittu 13.2.2017.
Kuntalain 129§:n mukaan kunnan myöntämä laina tai vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädettyjen tehtävien hoito. Kunta
ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla
vastavakuutuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos
yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.
Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Edelleen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan Rautalammin kunnan ja Rautalammin Rakennus Oy:n välisen velkakirjan. Lisäksi kunnanhallitus päättää aloittaa neuvottelut Rautalammin
Rakennus Oy:n kanssa mahdollisista järjestelyistä omistajuuden osalta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kari Laitinen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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