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Hannu Korhonen §240

Rautalammin kunnanvirasto

Pekka Annala

Keskiviikko 14.11.2018 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto

Pöytäkirjanpitäjä

RAUTALAMMIN KUNTA
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Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
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_______________________________________________________________________________
Kokouksen aluksi asiantuntijan kuultiin projektipäällikkö Rositsa Blizanakovia /Kiehtova Maisema
hanke.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 230 §

Päätös:

Kunnan hallintosäännön 132 §: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 125-127 §:ien mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 231 §

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön
144 §: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 Raija Haukka ja Pekka Annala.
.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 232 §
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin, pykälä 240 käsitellään kokouksen lopuksi, viimeisenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
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______________________________________________________________________________
Lausunto Rautalammin keskustan yleiskaavasta tehdystä valituksesta
Kh 233 §
Liitteet 1-3

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Rautalammin kunnan lausuntoa Päivi
Hautapakan tekemään valitukseen keskustan yleiskaavasta.
Valittaja on omistajana tyytymätön tilan Päivärinne 56:0 osoitettuun
maankäyttöön.
Kaavoittaja on tehnyt vastineen valitukseen, jossa mm. todetaan, että valittaja omistaa tilan Päivärinne 57:4. Tilan Mäkelä 56:0 omistaa Kalevi Karvalin kuolinpesä. Maankäyttö on tehty kulttuuriympäristövelvoitteet huomioiden asianmukaisesti tilojen Mäkelä 56:0 ja Päivärinne 57:4 osalta.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen lausunnon ja esittää
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle sen perusteella, että valitus pitää aiheettomana hylätä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
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______________________________________________________________________________
Urheilukentän määrättyjen alueiden hakeminen anniskelualueeksi
Kh 234 §
Liite 4

Uudistunut alkoholilaki (1102/2017) mahdollistaa tapahtuma-, kokous- ja juhlatilan tai vastaavan alueen hyväksymisen anniskelualueeksi tilan tai alueen omistajan tai haltijan hakemuksesta (AlkoL 20 §).
Laissa tarkoitetulla hyväksytyllä anniskelualueella saa anniskeluluvan haltija
anniskella tehtyään siitä ilmoituksen lupaviranomaiselle. Anniskelusta tulee ilmoittaa viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.
Valtioneuvoston asetuksen (151/2018) mukaan hakemus tehdään Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen vahvistamalle lomakkeelle ja siinä on
oltava selvitys hakijan omistus- tai hallintaoikeudesta tilaan tai alueeseen, anniskelualueen tai -alueiden sijainti- ja yhteystiedot sekä selvitys anniskelualueelle suunnitellun anniskelutoiminnan luonteesta, laajuudesta, kestoajoista ja
anniskeluajoista.
Rautalammin urheilukentällä järjestetään 19.1.2019 kansainvälinen alamäkiluistelun Riders Cup -osakilpailu. Lisäksi urheilukenttä on keskeinen tapahtumapaikka pestuumarkkinoilla.
Kunnalla alueen omistajana on mahdollisuus hakea määrätyt osat alueesta anniskelualueiksi, jolloin anniskeluluvan omaava yrittäjä voi harjoittaa tapahtumien yhteydessä anniskelutoimintaa lupaviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella.
Ilmoitusmenettely (95 €) on huomattavasti edullisempi ja nopeampi kuin väliaikaisen anniskeluluvan (450 €) hakeminen alueelle, jota ei ole hyväksytty pysyvästi anniskelualueeksi. Anniskelualueen hyväksyminen maksaa 450 €, maksu
on kertaluonteinen.
Kunta ei siis itse harjoita anniskelutoimintaa, vaan ainoastaan hakee omistamalleen alueelle pysyvän anniskelualueen statuksen. Tarkoituksena on mahdollistaa
yleisötapahtumien kehittyminen. Anniskeluluvan haltija vastaa siitä, että anniskelutoiminta tapahtuu lain ja lupaehtojen mukaisesti. Kunnan tulee nimetä alueesta vastaava yhdyshenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä anniskeluluvan haltijoiden suuntaan.
Ennen alkoholilain muutosta vastaavassa tapauksessa tuli toimijan aina hakea tilapäinen anniskelulupa, johon kunta maanomistajana antoi suostumuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
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Vaikutusten arviointi:
Yritysvaikutukset
Osana yritysvaikutusten arviointia päätösehdotus on lähetetty kommentoitavaksi
kaikille rautalampilaisille yrityksille, joilla on alkoholin anniskelulupa. Päätös
helpottaa luvanvaraista yritystoimintaa (alkoholijuomien anniskelumyyntiä) tapahtumien yhteydessä.
Lapsivaikutukset:
Lapsivaikutukset otetaan huomioon lupaehdoissa. Lupaviranomaisen on mahdollista määrätä anniskelualueeseen ja -aikaan liittyviä ehtoja ja rajoituksia valvonnan turvaamiseksi, jos anniskelu tapahtuu urheilutapahtumassa tai tilaisuudessa, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria.
Ympäristövaikutukset:
Tapahtumista voi aiheutua tilapäistä melua, joka kuitenkin yleisesti ottaen johtunee enemmän tapahtumista muutoin kuin siellä tapahtuvasta anniskelusta.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hakea urheilukentän määrätyille osille anniskelualueen
statuksen, jota haetaan liitteenä 4 olevalla hakemuksella. Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kunnanjohtajan allekirjoittamaan hakemuksen ja tekemään siihen tarvittavat teknisluonteiset muutokset. Lisäksi vt. kunnanjohtaja valtuutetaan nimeämään kuntaorganisaatiosta alueesta vastaavan yhdyshenkilön. Rautalammin
kunta edellyttää, että alueella anniskelua harjoittava toimija laatii alkoholilain
vaatiman omavalvontasuunnitelman, jossa huomioidaan tilaisuuden/tapahtuman
erityispiirteet.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
17.9.2018
200
Kunnanhallitus
12.11.2018
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______________________________________________________________________________
Tarjous As Oy Tiinarin asunnosta
Kh 190 §

Rautalammin kunta omistaa As Oy Tiinarin seitsemästä asunnosta viisi,
jotka kaikki ovat vuokra-asuntoina. Taloyhtiössä asunnon omistava henkilö
on tarjonnut Rautalammin kunnalle hyväkuntoista kaksioita 2h+k+s ostettavaksi. Huoneistoon on tehty täydellinen pintaremontti ja mm. kylpyhuonekalusteet on uusittu. Taloyhtiö on aravarahoitteinen.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tehdä ko. asunnosta vastatarjouksen.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään vastatarjouksen
kunnanhallituksen linjaamalla tavalla.
Jarmo Hänninen ja Kari Laitinen jääväsivät itsensä ja he poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiina Puranen toimi pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta.

_______________________
Kh 235 §

Kunnanjohtaja on tehnyt kunnanhallituksen valtuuttamana
vastatarjouksen As Oy Tiinarin asunnosta A5. Asunnon omistajat
ovat hyväksyneet kunnanhallituksessa linjatun 48.000 euron tarjouksen.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen osaltaan ja päättää esittää valtuustolle
kaupan hyväksymistä. Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,
että se tekee 48 000 euron talousarviomuutoksen ko. asunnon ostamiseksi.
Päätös:
Jarmo Hänninen, Kari Laitinen. Sinikka Korhonen ja Tiina Puranen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11 2018
252
______________________________________________________________________________
Kunnanvaltuuston kokouksen 30.10. täytäntöönpano
Kh 236 §

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston kokoukseen 30.10.2018
täytäntöön pannut päätökset.

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. § 57

Päätös elinvoimalautakunnan välitilinpäätöksen 1-8/2018
hyväksymisestä on annettu tiedoksi elinkeinotoimelle.

2. § 58

Päätös teknisen toimen, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja hallinnon välitilipäätösten 1-8/2018 hyväksymisestä on annettu tiedoksi ko. hallintokunnille.

3. § 59

Päätös perusturvan ja sivistystoimen välitilinpäätösten 18/2018 hyväksymisestä on annettu tiedoksi ko. hallintokunnille.

4. § 60

Päätös sivistyslautakunnan tekemästä selvityksen hyväksymisestä tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin on annettu
tiedoksi sivistys- ja tarkastuslautakunnille.

5. § 61

Päätös yleis- ja taloushallinnon tekemän selvityksen hyväksymisestä tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin on an
nettu tiedoksi yleis- ja taloushallinnolle ja tarkastuslautakunnalle.

6. § 62

Päätös elinvoimalautakunnan tekemän selvityksen hyväksymisestä tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin on annettu tiedoksi elinvoima- ja tarkastuslautakunnille.

7. § 63

Päätös perusturvalautakunnan tekemän selvityksen hyväksymisestä tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin on an
nettu tiedoksi perusturva- ja tarkastuslautakunnille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11 2018
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______________________________________________________________________________

Päätös:

8. § 64

Päätös teknisen toimen tekemän selvityksen hyväksymisestä
tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin on annettu
tiedoksi tekniselle toimelle ja tarkastuslautakunnalle.

9. § 65

Elinvoimaohjelma on otettu käyttöön ja julkaistu kunnan
nettisivuilla.

10. § 66

Päätös kiinteistöveroprosenteiksi 2019 on annettu tiedoksi
verottajalle.

11. § 67

Päätös tuloveroprosentiksi 2019 on annettu tiedoksi verottajalle.

12. § 68

Päätös Västinniemen tontin myynnistä on annettu tiedoksi
ostajalle.

13. § 69

Päätös määräalan ostosta Myllypelto-tilasta on annettu
tiedoksi myyjille.

14. § 70

Päivitetty tieto sidonnaisuusilmoituksista on annettu tiedoksi
tarkastuslautakunnalle ja päivitetty kunnan nettisivuille.

15. § 71

Rautalammin Rakennuksen velka-kirja-asia vietiin tiedoksi ja
se tuodaan vielä kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
254
______________________________________________________________________________
Ilmoitusasiat
Kh 237 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Luonnonsuojelualueen perustaminen tilalle Maukola 1:82
2. Savon Voima Oyj:n sopimukseen liittyvä ilmoitus
3. Ote teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston kokouspöytäkirjasta
29.10.2018: Pitkänlahden aluesuunnittelun hyväksyminen, Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, Pitkänlahden sataman
keittokatos
4. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
1.11.2018
5. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouspöytäkirja 29.10.2018
6. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston kokouskutsu ja esityslista
19.11.2018
7. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouskutsu ja asialista
21.11.2018

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
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________________________________________________________________________________
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 238 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirja 31.10.2018
2. Maaseutulautakunnan (Siilinjärven kunnan) kokouspöytäkirja
6.11.2018
3. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 29.10.2018

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
12.11.2018
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Talousarviolainan ottaminen
Kh 239 §
Liitteet 5-8, salaisia

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt antaa kunnanhallitukselle
valtuuden ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2018 aikana enintään 2.200.000 euroa. Kunta ei ole vuoden 2018 aikana ottanut yhtään talousarviolainaa.
Hallinto-osasto on pyytänyt tarjouksia 2.200.000 euron talousarviolainasta.
Tarjoukset ovat liitteenä 1.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuntarahoitus Oyj:ltä otetaan pitkäaikaista
lainaa 2 200 000 euroa seuraavasti:
1.

1 200 000 euroa, kymmenen vuoden kiinteällä korolla, korkoindikaatio 0,910% p.a. Luoton korko on kiinteä koko luotonajan.

2. 1 000 000 euroa , 6kk euribor, marginaali voimassa 10 vuotta, korkoindikaatio 31.10.2018:0,340% p.a sisältäen marginaalin.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu
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Johtajasopimus
Kh 240 §
Liite 9 luottamuksellinen

Kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan
johtamisen edellytyksistä (Kuntalaki 42§). Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.
Hyvä kuntajohtaminen on poliittisen ja ammatillisen johdon hyvää yhteistyötä. Olennaista on avoin, vuorovaikutteinen ja toista arvostava ja kannustava toimintakulttuuri sekä selkeät roolit ja työnjaot. Hallituksen toiminta
työnantajana vaikuttaa johtamistehtävän houkuttelevuuteen. Hallituksen
päätöksenteossa kanavoituu poliittisen johtamisen strategiset linjaukset ja
poliittinen tarkoituksenmukaisuusharkinta. Hallitus tukee ja sparraa kuntajohtajaa onnistumaan työssään.
Kunnanjohtaja johtaa kunnan operatiivista toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Kunnanjohtaja vastaa valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, valvoo
täytäntöönpanon laillisuutta sekä edistää kunnan kehittämistä. Kunnanjohtaja sparraa luottamushenkilöitä löytämään strategisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja.
Johtajasopimusta on valmisteltu kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtajasopimuksen ja esittää sitä edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että sopimuspalkaksi ehdotetaan 6300 €/kk , irtisanomisajan erokorvaus maksetaan 7kk ajalta, kahden vuoden päästä se nousee 8kk:n ja siitä kahden vuoden päästä irtisanomisajan korvaus maksetaan
9kk:lta.
Johtajasopimukseen liittyvät tavoitemittarit laaditaan ryhmien puheenjohtajien, kunnanhallituksen ja Anu Sepposen yhteistyönä vuoden 2018 loppuun
mennessä.
Anu Sepponen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Tämän pykälän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Korhonen.
Raija Haukka poistui 19.56.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
12.3.2018
74
Kunnanvaltuusto
27.3.2018
33
Kunnanhallitus
21.5.2018
153
Kunnanhallitus
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______________________________________________________________________________
Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja
Kh 69 §

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.
Arttu Matilainen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

___________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kv 23 §
Liite 6 (luottamuksellinen)
Pekka Annala esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.
Jarmo Karjalainen ja Raija Haukka kannattivat esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asia on yksimielisesti jätetty pöydälle lisäselvityksiä varten.
__________________________________
Kh 134 §

Kunnanvaltuuston edellyttämiä lisäselvityksiä on saatu mm. Kuntaliiton juristeilta ja tilintarkastajalta. On ilmennyt, että vuonna 2005 solmitussa velkakirjassa ollut määräaika on ollut tarpeeton. Näin ollen velkakirjaa ei olisi
tarvinnut uusia.

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että 13.2.2017 päätös mitätöidään ja todetaan, että
vuonna 2005 solmittu velkakirja on edelleen voimassa. Tämä päätös viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että 13.2.2017 tehty päätös kumotaan, ja vuonna
2005 tehty velkakirja on edelleen voimassa. Tämä päätös viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kari Laitinen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_________________________________
Kh 241 §

Kunnanvaltuuston kokouksessa 30.10.2018 vt. kunnanjohtaja informoi
kunnanvaltuuston velkakirja-asiassa, todeten, että vuonna 2005 solmittu
velkakirja on edelleen voimassa ja 13.2.2017 päätös on mitätöity.
Valtuutettu Timo Satuli esitti, että Rautalammin Rakennuksen velkakirja
asia tuodaan lista-asiana kunnanvaltuustoon, liittäen mukaan asiaan liittyvät asiakirjat ja selvitykset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kunnanhallitus
12.11.2018
260
________________________________________________________________________________
Valtuuston puheenjohtaja esitti, että asia tuodaan vielä kerran valtuustoon
lista-asiana. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kunnanvaltuusto jätti aiemmin velkakirja-asian pöydälle lisäselvityksiä
varten. Kunnanhallituksen selvitysten pohjalta todettiin, että vuonna 2005
solmittu velkakirja on edelleen voimassa, sopimuksen määräaika oli tarpeeton ja velkakirja on edelleen voimassa.
Kunnanhallitus päätti, että 13.2.2017 tehty päätös kumotaan, ja vuonna
2005 tehty velkakirja on edelleen voimassa. Tämä päätös päätettiin viedä
kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Kuntaliiton juristeilta saadun tiedon mukaan menettely oli ja on voimassa
olevan lainsäädännön mukainen.
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että edellä mainitun perusteella kunnanvaltuustolle
viedään tiedoksi:
1. Vuonna 2005 Rautalammin rakennuksen kanssa solmittu velkakirja on
edelleen voimassa.
2. 13.2.2017 tehty kunnanhallituksen tekemä päätös on kumottu.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kari Laitinen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Jarmo Hänninen poistui kokouksesta klo 18.40 tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

RAUTALAMMIN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOIKEUS

KUNNANHALLITUS

Kokouspäivämäärä 12.11.2018

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 13.11.2018. Päätöstä koskevia pöytäkirjan
otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 230-233, 235 – 241

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 234

HLL 5 §:n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
233-234
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

RAUTALAMMIN KUNNANHALLITUS
Kuopiontie 11, 77700 RAUTALAMPI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimukset.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä
kunnan jäsen

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64), 70101 KUOPIO
Valitukset voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus2.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
Markkinaoikeus
14 päivää
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valituskirja

Valitukset voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus2.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjo- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
jen toimittaminen Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi osoite ja postiosoite
(muulle kuin valitusviranomaiselle)

Pykälät

