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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja saapuvilla olevien jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§§ 1–11

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta)

Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla 17.1.2020.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anna-Liisa Tuhkanen
Tarkastusaika
Keitele, 17.1.2020

Airi Kinnunen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja Allekirjoitukset
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm
Keiteleen kunnantoimisto,
kunnan verkkosivut
Virka-asema
pöytäkirjanpitäjä
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET / OTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN
K.hall.
1§

Hallintojohtaja / palkka-asiamies Airi Kinnunen on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
1. Päätös työkokemuslisästä 16.12.2019, § 313
2. Päätös työkokemuslisästä 16.12.2019, § 314
3. Päätös työkokemuslisästä 16.12.2019, § 315
4. Päätös työkokemuslisästä 16.12.2019, § 316
Kunnanjohtaja Hanna Helaste on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
1. Päätös aloittavan yrityksen tuesta, 6/2019 19.12.2019
(Valm. vt kj AK)

Esitys:

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä sanotuissa viranhaltijapäätöksissä mahdollisesti otto-oikeuden piirissä olevia asioita käsiteltäväkseen.
(Esitt. vt kj AK)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020
K.hall.
2§

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asia
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
18.2.2019 §4 valtuusto päätti, että kunnalliset ilmoitukset saatetaan
kuntalaisten tietoon julkaisemalla ne kunnan ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla. Tärkeimmät kuulutukset julkaistaan myös Pielavesi-Keitelelehdessä.
Virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset on julkaistu Kuntarekry- palvelussa, kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla. (Valm. vt kj AK)

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2020 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Tärkeimmät kuulutukset julkaistaan myös Pielavesi - Keitele -lehdessä.
Virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa,
kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla. (Esitt. vt kj AK)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPA
K.hall.
3§

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Hallintosäännön 84 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. (Valm. vt kj AK).

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston koollekutsumistavasta päätetään seuraavaa:
Valtuuston kokouskutsu julkaistaan, kunnan kotisivuilla sekä PielavesiKeitele -lehdessä. Kokouskutsun lisäksi valtuutetuille lähetetään hallintosäännön 85 §:n mukainen esityslista.
Valtuuston kokouskutsu ja esityslista lähetetään samanaikaisesti myös
jokaisen puolueen kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle.
(Esitt.vt kj AK).

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019
Khall.
4§

Keiteleen kunta sai vuonna 2017 merkittävän testamenttilahjoituksen
käytettäväksi kotona asuvien vanhusten toimintakyvyn tukemiseen ja
koululaisten stipendirahastoon. Testamentin jättäjän viimeinen tahto oli,
että kunnanhallitus päättää vanhuksille suunnattujen varojen käytöstä
vuosittain.
Testamenttihankkeen toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja on vakiintunut
kahden seuraavan toimintavuoden aikana. Toiminnan hallinnollisen
vastuuhenkilön tehtävä siirtyi vuoden 2019 aikana yleishallinnon palvelusihteerille. Toimintaan käytännössä osallistuneet henkilöt ovat laatineet kunnanhallitukselle raportin edellisen vuoden toiminnasta ja seuraavan vuoden suunnitelmista
Liitteenä 1 on raportti testamenttivarojen käytöstä vuonna 2019 ja suunnitelma vuodelle 2020.
(Valm. vt.kj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen ja hyväksyy suunnitelman
varojen käytöstä vuodelle 2020.
(Esitt. vt kj AK))

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANVIRASTON SULKEMINEN LOMA-AIKOINA JA JUHLAPYHIEN YHTEYDESSÄ VUONNA
2020
K.hall
5§

Keiteleen kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kesäaikaan
kolmen viikon jakson ajan sekä muutamina päivinä juhlapyhien yhteydessä. Kunnanviraston sulkemisella on voitu ohjata vuosilomien sijoittamista ja keskittämistä, mikä on parantanut toiminnan jatkuvuutta normaaliaikana. Sulkuaikoina myös muiden viranomaisten toiminta on vähäistä, joten sulkemisella ei ole ollut merkittäviä haittavaikutuksia. Asiakaspalvelun kannalta välttämättömät toiminnot ja päivystykset on järjestetty myös sulkuaikoina ja yleinen neuvonta on toiminut kirjaston yhteydessä.
Vuonna 2020 kunnanviraston luontevimmat sulkuajat ovat seuraavat:
-

22.5.2020
6.7.– 26.7.2020

Asiakaspalvelun kannalta välttämättömät toiminnot ja päivystykset järjestetään myös sulkuaikana.
(Valm. vt kj AK))
Esitys:

Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuoden 2020
aikana seuraavasti:
-

22.5.2020
6.7.–26.7.2020

Asiakaspalvelun kannalta välttämättömät toiminnot ja päivystykset järjestetään myös sulkuaikoina.
(Esitt. vt. kj AK)
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISTEN KOKOUSTEN PITÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
K.hall.
6§

Keiteleen kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Hallintosäännön 123 §:n
mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla.
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos
asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asia käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.
Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Vuonna 2019 kunnanhallituksen kokoukset on pidetty erillisen suunnitelman mukaan maanantaisin kello 18.00. (Valm. vt kj AK).

Esitys:

Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa kevään 2020 aikana seuraavan suunnitelman mukaisesti:
-

13.1.2020
3.2.2020
24.2.2020
23.3.2020
6.4.2020
4.5.2020
1.6.2020
22.6.2020

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti iltakokouksina alkaen kello 18.00.
Loppuvuoden kokousajankohdista päätetään erikseen.
Käsiteltävien asioiden vaatiessa kunnanhallitus voi pitää kokouksensa
muinakin päivinä ja aikoina, kuitenkin pääsääntöisesti maanantaina.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kunnanhallituksen jäsenille ja
muille kokouksessa läsnäolo-oikeutetuille sähköisesti osoitteisiin
etunimi.sukunimi@keitele.fi Niille jäsenille, joille ei ole mahdollista toimittaa aineistoa sähköisesti, lähetetään aineisto postitse.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISTEN KOKOUSTEN PITÄMINEN…
Samalla kunnanhallitus päättää, että kokouksista laadittu pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina ja pidetään nähtävänä kunnantoimistossa tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.
(Esitt. vt. kj AK).
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALI
K.hall.
7§

Kuntalain 41 §:n mukaisesti valtuusto toimittaa kunnanjohtajan vaalin.
Jos vaalissa ei kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jälkimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Keiteleen kunnanjohtajan virka on ollut haettavana 14.11.–2.12.2019 ja
4.–18.12.2019. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä 14 hakemusta. Haastatteluryhmäksi kunnanhallitus kokouksessaan 4.11.2019
nimesi hallintoryhmän.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.12.2019 kutsua haastatteluun
seuraavat henkilöt:
Horttanainen Pekka
Karppinen Eeva
Kuittinen Matti
Paananen Jukka
Potila Raija
Rautiainen Esko
Rusanen Juha-Pekka
Valta Tuija
Willman Jari
Haastatteluryhmä haastatteli valitut hakijat 7. ja 8.1.2020.
Kaikkien virkaa hakeneiden hakemukset on nähtävissä kokouksessa.
(Valm vt kj AK)

Esitys:

Esitys kokouksessa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

KEITELEEN KUNTA
Kunnanhallitus

ESITYSLISTA
13.1.2020

1/2020

Sivu
11

VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET VUONNA 2019
K.hall.
8§

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Keiteleen kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan kunnanhallituksen
on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa
koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun
Vuoden 2019 aikana on jätetty seuraavat aloitteet:

Esitys:

-

Vasemmistoliiton ja Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien aloitteen vuokra-asuntojen vetovoiman lisäämiseksi 18.2.2019.
Toimenpiteet: Kunnanhallitus käsitteli asian kokouksessaan
11.3.2019 ja lähetti aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi ja tiedoksi K Oy Nilakanrannan hallitukselle.

-

Kuntalaisaloite / Lasten maksullinen tilapäishoito/Tuomas Martikka.
Toimenpiteet: Kunnanhallitus käsitteli asian kokouksessaan
24.6.2019 ja lähetti aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Sivistyslautakunta kokouksessaan 21.8.2019 päätti valtuuttaa varhaiskasvatusjohtajan kokeilemaan palvelua silloin kun muodostuneeseen ryhmään mahtuu lapsia, ja muodostamaan syksyn aikana 3
kertaa yön yli -ryhmän, jos siihen saadaan osallistujia ryhmän verran. Kokeilu on toteutettu syksyn 2019 aikana.

-

Eeva Rädyn, Liisa Laitisen ja Matti Laukkasen allekirjoittama valtuustoaloite hallintosäännön päivittämiseksi valtuuston kokouskutsujen lähettämisen ajankohtaa koskevan säännöksen muuttamiseksi
9.12.2019.
Toimenpiteet: Asia on kunnanhallituksen käsittelyssä 13.1.2020.
(Valm. vt kj AK)

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee edellä mainitun
aloitteen ja toimenpiteet tietoonsa saatetuksi. (Esitt vt kj AK)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VALTUUSTOALOITE / KOKOUSKUTSUA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
Valtuusto
66 § 9.12.2019

Valtuutettu Eeva Räty jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
” Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kunnanhallitus ensi tilassa
päivittää hallintosäännön valtuuston kokouskutsua koskevat säännöt
vastaamaan olosuhteita eli posti ei toimita kirjeitä neljässä päivässä. Lisäksi tulisi huomioida se, että ennen kokousta valtuutetuille tulisi varata
arkipäivä myös asioiden selvittelyyn ja tiedon hankintaan.
Eeva Räty Liisa Laitinen Matti Laukkanen”
Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
________________

K.hall
9§
Esitys:

Kunnanhallitus päättää viedä asian johtoryhmän valmisteltavaksi.
(Esitt vt kj AK)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

KEITELEEN KUNTA
Kunnanhallitus

ESITYSLISTA
13.1.2020

1/2020

Sivu
13

TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
K.hall.
10 §

-

Esitys:

Kaupanvahvistajat; Kiinteistönluovutusilmoitukset
Maanmittauslaitos; Kutsut lohkomistoimituksiin 31.12.2019
Valtiovarainministeriö; Päätös kunnan pelastuspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikaisusta2017-2019
Vaalijalan kuntayhtymä, yhtymäkokous; Asialista 20.11.2019
Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus; Asialista 18.12.2019
Pohjois-Savon pelastuslaitos, aluepelastuslautakunta; Pöytäkirjat
13.11.2019 ja 17.12.2019
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta; Pöytäkirja 12.12.2019 ja Jätehuoltorekisteri Sitowise Oy, LOUHI paikkatietojärjestelmä Paikkanen
Tervon kunta, ympäristöterveyslautakunta; Kokouskutsu 18.12.2019
Kiuruveden kaupunki, valtuusto; Ptk:n ote 11.12.2019, 63 § kotouttamisohjeman hyväksyminen
Pielaveden kunta, kunnanhallitus; Ptk:n ote 16.12.2019 314 § maaseudun kehittämispalveluita koskevan sopimuksen irtisanominen
YTYÄ!-hanke; tiedote hankkeen tuloksista 2017-2019
saapuneita lehtiä
(Valm. vt kj AK)

Esitetään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
(Esitt vt kj AK)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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LAUSUNTO/ YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN JÄTETAKSALUONNOS
K.hall.
11 §

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta pyytää toiminta-alueen kunnilta lausuntoa jätetaksaluonnoksesta 20.1.2020 mennessä.
Jätelain 79§:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
jätehuoltolautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätetaksasta järjestetään kuuleminen jätehuoltolautakunnan sääntöjen mukaisesti.
Osakassopimuksen mukaisesti Ylä-Savon Jätehuolto Oy toimii omakustannusperiaatteella eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla. Myös
Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksa
14.12.2017 ja se on tullut voimaan 1.1.2018. Jätetaksaan ehdotetaan
korotuksia 1.5.2020 alkaen tiettyjen jätelajien vastaanottomaksujen
sekä kiinteistökohtaisten sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen osalta.
Jätetaksan nostamista perustellaan seuraavasti:
- Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kassaan on kerrytettävä varoja tulevia
investointeja varten, koska kunnan 100 % lainantakaus ei ole enää
lainsäädännöllisesti mahdollista
- Yleinen hintatason nousu
Jätetaksaluonnos liitteenä 2. (Valm vt kj AK)

Esitys:

Kunnanhallitus toteaa Keiteleen kunnan lausuntona seuraavaa:
Jätetaksaluonnos sisältää merkittäviä korotuksia jätteen hintaan. Korotukset ovat perusteltuja, mutta kustannusten nousua on pyrittävä hillitsemään. Muilta osin Keiteleen kunnalla ei ole huomautettavaa jätetaksaluonnokseen. (Esitt vt kj AK)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

