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KOKOUSAIKA

Maanantaina 11.10.2021 klo 18.15-20.27

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Kaunisaho Ari
Laitinen Liisa
Metso Marko
Paananen Jari
Paananen Markku
Pellikka Minna
Tabell Helena
Savolainen Maritta

puheenjohtaja
poissa
Helena Tabellin varajäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Vesterinen Pekka
Koskinen Saara
Kaunisaho Lauri
Rusanen Juha-Pekka
Kinnunen Airi

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄATÖSVALTAISUUS

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

ASIAT

§§ 197-214

POYTAKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta)

Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla 15.10.2021.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Paananen ja Liisa Laitinen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

,;_

CVl~~~
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Pellikka Minna
Tarkastusaika
Keitele, 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu ja Allekirjoitukset
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. ~
Markku Paananen
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Paikka ja pvm
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1-3
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VARTEN
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TÄYTTÖLUPA LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄÄN (SOS 38)
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SISÄILMATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
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LAUSUNTO/ POHJOIS-SAVON LIITON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
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HIEKKA-AHONTIEN KÄYTTÖ

210

KUNNANJOHTAJAN VIRKA

211

6

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2021

212

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKA TSAUS

213
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214
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET/ OTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN
K.hall.
197 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset:
1. Perusturvalautakunta 28.9.2021
2. Ympäristölautakunta 7.10.2021
Hallintojohtaja / palkka-asiamies Airi Kinnunen on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
1. Päätös vuosisidonnaisesta lisästä, § 368 23.9.2021
2. Päätös vuosisidonnaisesta lisästä, § 369 23.9.2021
3. Päätös vuosisidonnaisesta lisästä, § 370 23.9.2021
4. Päätös vuosisidonnaisesta lisästä, § 371 23.9.2021
(Valm. hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltija päätökset tietoon saatetuksi.
Samalla kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä sanotuissa kokouksissa ja viranhaltijapäätöksissä mahdollisesti otto-oikeuden piirissä olevia asioita käsiteltäväkseen. (Esitt. kj. J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN/ METSÄ-HIEKAN RANTAKAAVA
K.hall.
169 § 30.8.2021

Joukko Metsä-Hiekan rantakaavan alueen maanomistajista on lähestynyt Keiteleen kunnanhallitusta aloitteella, jolla he hakevat Metsä-Hiekan
rantakaavan kumoamista omistamiensa maiden osalta. Kaavan kumoamista haetaan kiinteistöjen 239-401-19-3 (KARIKKO), 239-401-19-14
(KAAKANA), 239-401-19-5, 239-401-19-4 (KOIVULA), (NIEMENSYRJÄ), 239-401-19-30 (AAMUVIRKKU), 239-401-19-31 (AAMURUSKO), 239-401-19-32 (KESÄMMU), 239-401-19-26 (LAHNAKAARRE), 239-401-19-33 (KEVÄTAAMU), 239-401-19-36 (AAMUSOITTO), 239-401-19-37 (AAMUNRAIKAS), 239-401-19-22 (KUHALA),
239-401-19-28 (PIILUPIRTTI), 239-401-19-9 (PESÄMUNA), 239-40119-18 (NILAKANRANTA), 239-401-19-12 (JOUTSENRANTA), 239-40119-38 (AAMUTUULI), 239-401-19-41 (AAMUKOI), 239-401-43 (AAMUHETKI), 239-401-19-35 (AAMUNKOITTO), 239-401-19-1 (KOIVURANTA) ja 239-401-18-2 (RANTALA), 239-401-18-4 (LUMIMÄENRANTA) osalle.
Yhteensä kaavan kumoamista on hakemassa 22 maanomistajaa.
Kaava-alue sijaitsee Hamulan alueella.
Kaavamuutoksen tavoitteena on osittain kumota alueella voimassa
oleva 15.5.1992 vahvistettu ranta-asemakaava (Metsä-Hiekan rantakaava). Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen jälkeen edellä mainittujen kiinteistöjen osalla tulisi voimaan 9.11.2020 vahvistettu Nilakka
- Koutajärvi rantaosayleiskaava.
Kaavan kumoamista perustellaan sillä, että vuosien saatossa ihmisten
tarpeet ja tottumukset ovat muuttuneet merkittävästi ja tästä syystä nykyinen ranta-asemakaava ei enää vastaa nykypäivän tarpeita. Alueelle
on myös muodostunut pysyvää asutusta, mikä omalta osaltaan on
muuttanut alueen luonnetta. Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen tasapuolistaisi alueen maanomistajien asemaa verrattuna muihin
Nilakan ranta-alueen maanomistajiin verrattuna.
Kaavoituksessa on tärkeää kohdella maanomistajia tasapuolisesti ja
huomioida heidän ehdotuksensa rantojensa käytöstä.
Kaavoitusprosessi toteutetaan ostopalveluna. Kustannuksista vastaavat
hakijat. (Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Kunnanhallitus päättää laittaa vireille Metsä-Hiekan rantakaavan osittaisen kumoamisen kiinteistöjen 239-401-19-3 (KARIKKO), 239-401-1914 (KAAKANA), 239-401-19-5, 239-401-19-4 (KOIVULA), (NIEMENSYRJÄ), 239-401-19-30 (AAMUVIRKKU), 239-401-19-31 (AAMURUSKO), 239-401-19-32 (KESÄMMU), 239-401-19-26 (LAHNAKAARRE), 239-401-19-33 (KEVÄTAAMU), 239-401-19-36 (AAMUSOITTO), 239-401-19-37 (AAMUNRAIKAS), 239-401-19-22 (KUHALA),
239-401-19-28 (PIILUPIRTTI), 239-401-19-9 (PESÄMUNA),
./..
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KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN ...
239-401-19-18 (NILAKANRANTA), 239-401-19-12 (JOUTSENRANTA),
239-401-19-38 (AAMUTUULI), 239-401-19-41 (AAMUKOI), 239-401-43
(AAMUHETKI), 239-401-19-35 (AAMUNKOITTO), 239-401-19-1 (KOIVURANTA), 239-401-18-2 (RANTALA) ja 239-401-18-4 (LUMIMÄENRANTA) osalta. (Esitt. kj J-PR)
Päätös:

K.hall
198 §

Esitys hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 169 § laittaa vireille
Metsä-Hiekan rantakaavan osittaisen kumoamisen kiinteistöjen 239401-19-3 (KARIKKO), 239-401-19-14 (KAAKANA), 239-401-19-5, 239401-19-4 (KOIVULA), (NIEMENSYRJÄ), 239-401-19-30 (AAMUVIRKKU), 239-401-19-31 (AAMURUSKO), 239-401-19-32 (KESÄAAMU), 239-401-19-26 (LAHNAKAA RRE), 239-401-19-33 (KEVÄTAAMU), 239-401-19-36 (AAMUSOITTO), 239-401-19-37 (AAMUNRAIKAS), 239-401-19-22 (KUHALA), 239-401-19-28 (PIILUPIRTTI), 239401-19-9 (PESÄMUNA), 239-401-19-18 (NILAKANRANTA), 239-40119-12 (JOUTSENRANTA), 239-401-19-38 (AAMUTUULI), 239-401-1941 (AAMUKOI), 239-401-43 (AAMUHETKI), 239-401-19-35 (AAMUNKOITTO), 239-401-19-1 (KOIVURANTA), 239-401-18-2 (RANTALA) ja
239-401-18-4 (LUMIMÄENRANTA) osalta.
Metsä-Hiekan ranta-asemakaavan kumoaminen koskettaa korttelin 1
tontteja 1-7, korttelia 2 ja 3 kokonaisuudessaan, korttelin 4 tontteja 1,
4,5, korttelin 5 tontteja 2,3, 5 sekä korttelin 6 tontteja 2 ja 4 sekä 4 tontin
viereistä pientä metsätalousaluetta.
Liitteinä 1-3 ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus
sekä kaavakartta. (Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Kunnanhallitus päättää:
hyväksyä Metsä-Hiekan rantakaavan osittaisen kumoamisen kaavaaineiston MRL:n tarkoittamana kaavaluonnoksena.
- Asettaa em. kaava-aineiston nähtäville 18.10.-16.11.2021 väliseksi
ajaksi MRL:n tarkoittamalla tavalla kaavaluonnoksena.
(Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA ALUEVAALEJA VARTEN
K.hall.
199 §

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. -18.1.2022 ja
ulkomailla 12-15.1.2022.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
(Valm. hj AK).

Esitys:

Kunnanhallitus asettaa aluevaaleja varten Keiteleen kuntaan vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan. (Esitt. kj J-PR).

Päätös:

Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytä kirja nta rkastajien nimikirja i met:
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN
VUODEN 2022 ALUEVAALEJA VARTEN
K.hall.
200 §

Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. Pohjois-Savossa aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua. Aluevaalit, toimitetaan sunnuntaina
23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.18.1.2022 ja ulkomailla 12-15.1.2022.
Vuoden 2022 aluevaaleissa valittavan valtuuston toimikausi alkaa
1.3.2022 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.
Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n mukaan päätettävä

-

kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään
yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu
äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä
kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello
18 jälkeen.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä
vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Kotiäänestyksessä ennakkoäänestysaika ilmoitetaan äänestäjälle erikseen. (Valm. hj AK).
Esitys:

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Keiteleen kunnantoimisto, Laituritie 1
Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat
12.- 14.1.2022 (ke-pe)
15.- 16.1.2022 (la-su)
17.- 18.1.2022 (ma-ti)

9.00 -15.00
10.00 - 13.00
9.00 - 17.00
./ ..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN ...

Laitosäänestyspaikkoina ovat Palvelutalo Pehtoori sekä Hoivakoti Henriikka lja 11.
Vaalipäivän äänestyspaikkana on Keiteleen kunnantoimisto, Laituritie 1.
(Esitt. kj J-PR)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirja nta rkastajien nimikirja imet:
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EHDOTUS PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOKSEN
JOHTOKUNNAN JÄSENEKSI
K.hall.
201 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto valitsee hallintosäännön mukaisesti perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen
johtokunnan.
Hallintosäännön mukaan liikelaitoksella on johtokunta, johon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto perustamissopimuksessa todettuja sopijapuolina olevia kuntia kuultuaan valitsee kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Jäsenten valinnassa noudatetaan kuntalain liikelaitoksia koskevien
säännösten mukaan periaatetta, jonka mukaan johtokunnassa on edustettuna monipuolinen liikelaitoksen toimialan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.
Johtokunnan seitsemästä (7) jäsenestä viisi (5) valitaan liikelaitoksen
kolmen palveluyksikön alueelta, yksi (1) jäsen on liike-elämää tunteva
asiantuntijajäsen ja yksi (1) sairaanhoitopiirin edustaja.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pyytää Kaavin, Keiteleen, Leppävirran,
Pielaveden, Rautavaaran ja Vesannon kuntia sekä Savon Yrittäjät ry:tä
toimittamaan esityksensä johtokunnan jäseniksi viimeistään 5.11.2021
mennessä. (Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Kunnanhallitus tekee ehdotuksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuustolle johtokunnan jäsenestä ja varajäsenestä Keiteleen kunnan
osalta. (Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa johtokunnan varajäseneksi Markku
Paanasen.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON TILAAJATOIMIKUNNAN JÄSENEN VALINTA
K.hall.
202 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus asettaa tilaajatoimikunnan toimikaudekseen ja valitsee kuntia kuultuaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jokaisella kunnalla on toimikunnassa yksi jäsen.
Kuntia pyydetään huomioimaan esityksissä poliittiset voimasuhteet ja
tasa-arvolain mukaiset vaatimukset.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus pyytää 5.11.2021 mennessä
Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran ja Vesannon
kunnilta esitykset jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Tervon
kunta on toimittanut tiedot aiemmin. (Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Kunnanhallitus tekee ehdotuksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle tilaajatoimikunnan jäsenestä ja varajäsenestä Keiteleen kunnan
osalta. (Esitt. kj J-PR)

Päätös.

Kunnanhallitus ehdottaa tilaajatoimikunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kaisa Raatikaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Saara Koskisen.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TÄYTTÖLUPA LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄÄN (SOS 38)
Perusturvaltk.
62 § 28.9.2021

Iäkkäiden palveluiden tulosalueen lähihoitaja (vakanssi SOS 38) on
siirtymässä 6.10.2021 alkaen Keiteleen kunnan varhaiskasvatuksen
tehtäviin.
Iäkkäiden palveluiden laatusuosituksen (STM julkaisuja 2017:6) mukaisesti riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun varmistamiseksi iäkkäille henkilöille. Lähihoitajan tehtävä tulisi täyttää, että henkilöstöresurssit säilyisivät vähintään nykyisellä tasolla ja että paljon apua tarvitsevien asiakkaiden välttämättömät päivittäiset palvelut pystyttäisiin turvaamaan kaikissa työvuoroissa.

Esitys:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan
myöntämistä lähihoitajan (SOS 38) toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.11.2021 alkaen.
( esitt. ptj/PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

K.hall.
203 §
Esitys:

Kunnanhallitus myöntää perusturvalautakunnalle luvan täyttää lähihoitajan tehtävä (SOS 38) 1.11.2021 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSTOIMEN VARALLAOLOSTA JA KOMPENSMTIOKEINOISTA
K.hall.
204 §

Pohjois-Savon Pelastuslaitos on järjestänyt kunnille ajankohtaistilaisuuden varallaolo- ja valmiusasioista 15.9.2021. Tilaisuudessa tuotiin esille
aiempien vaihtoehtojen lisäksi myös uusi vaihtoehto, jonka myötä on
järjestetty uusi kuntakierros ja lausuntojen pyytäminen uudelleen on perusteltua kunnilta.
Keiteleen kunnanhallitus otti aiempiin vaihtoehtoihin kantaa (9.8.2021,
§ 146 Lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista ).
Uudessa vaihtoehdossa keskisuuret pelastusasemat toimisivat jatkossa
24/7 minimissään vahvuudella 1 +1. Kaikilla miehistön jäsenillä olisi pohjana poikkeusluvan mukainen 24 h työaikarytmi. Paloaseman vuorokautiseksi kokonaisvahvuudeksi 1 +3 tai 1 +2, josta virka-aikaan siirrytään ympäryskuntiin paloasemaryhmän päiväasemien päivittäistehtäville 4-8 h arkipäivisin.
Paloasemaryhmät:
• Suonenjoki
• Leppävirta
• Nilsiä
• Lapinlahti
• Kiuruvesi
Lisäksi paloasemaryhmien sisällä Joroinen, Keitele, Riistavesi, Vieremä
ja Rautavaara muutettaisiin 24/7 paloasemiksi, joissa henkilöstövahvuus 1-2 hlöä. Nämä pelastusasemat ovat muutettavissa ympärivuorokautiseen toimintaan ja palvelevat myös naapuriasemia. Toimenpidepaikkainen resurssi olisi 30 min varallaolo pelastustoimintaa tukevana
toimintana. Uusia virkoja tarvitaan 63.
Oheismateriaalina vaihtoehdot varallaoloon. (Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Keiteleen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Keiteleen kunta kannattaa vaihtoehtoa nro 5. Keiteleellä on oltava 24/7 paloasema, sillä
paikkakunta on Pohjois-Savon yksi työpaikkaomavaraisimmista kunnista vahvan teollisuuden myötä sekä maakunnan yksi viidestä työssäkäyntialuekunnasta. Palo- ja pelastustoimen palvelujen on oltava kunnossa ja lähellä vahvassa teollisuuskeskittymässä. (Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN VIRHEEN KORJAAMINEN, KUNNAVAL TUUSTO 21.12.2009 73 §
K.hall.
205 §

Keiteleen kunnanvaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 21.12.2009
73 § Nilakka ja Koutajärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Muutos
koski Keiteleen kunnan Vuonamon kylän tiloja 239-408-8-97 Kuoppakangas, 239-408-8-104 Kotiranta ja 239-408-8-106 Tyvelä. Osayleiskaavaselostuksen mukaisesti Kuoppakangas nimisen tilan alueella sijaitseva Ra-rakennuspaikka siirrettiin paremmin rakentamiseen sopivalle paikalla Tyvelä-nimisen tilan alueelle.
Jälkeenpäin on käynyt ilmi, että rakennuspaikkojen siirto olisi tullut suorittaa toisinpäin. Tyvelä-nimiseltä tilalta RA-rakennuspaikka olisi pitänyt
siirtää Kuoppakangas-nimiselle tilalle. Kaavamuutoksen yhteydessä
laaditussa kaavakartassa tämä rakennuspaikkojen siirto on esitetty oikein päin.
Kiinteistön 239-408-8-106 Tyvelä omistajalta saatu suostumus, että hän
ei vastusta rakennusoikeuden siirtoa omistamaltaan tilalta Kuoppakangas nimiselle tilalle.
Hallintolain 434/2003 8 luvun 51 § kirjoitusvirheen korjaaminen mukaan
Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai
laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.
Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle
kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen
omasta menettelystä.
Liitteinä 4 ja 5, kaavakartta sekä osayleiskaavaselostus.
(Valm. rak.tark.TK)

Esitys:

Päätös:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston päätöksessä
21.12.2009 73 § oleva virhe korjataan siten, että rakennuspaikka Tyvelä-nimiseltä tilalta siirretään Kuoppakangas-nimiselle tilalle.
(Esitt. kj J-PR)
Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirja nta rkasta jien nimikirjaimet:
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SISÄILMATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
K.hall.
206 §

Toimitilojen laadukas sisäympäristö tukee toimintojen ja työn optimaalista sujumista ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia. Sisäympäristöllä
tarkoitetaan sisäilmaston lisäsi valaistusta, ääniympäristöä ja ergonomisia tekijöitä. Sisäympäristöön vaikuttavat myös mm. tilojen käytettävyys,
esteettömyys, turvallisuus ja viihtyvyystekijät.
Sisäympäristöongelmien ratkaisussa on kysymys moniammatillisesta
yhteistyöstä. Sisäilmaryhmä on vakiintunut nimitys moniammatilliselle
yhteistyöryhmälle, jossa käsitellään laajasti sisäympäristöön liittyviä tekijöitä.
Keiteleen kuntaan on asetettu sisäilmatyöryhmä kunnanhallituksen päätöksellä 2.2.2015 §28. Tuolloin ryhmään on nimetty työsuojelupäällikkö,
tekninen johtaja, hallintojohtaja, kulloinkin asiaa koskevan yksikön esimies ja työsuojeluvaltuutettu sekä terveydensuojeluviranomaisen nimeämä henkilö. Toiminnan rakenteiden muututtua on tarpeen asettaa
sisäilmatyöryhmä uudelleen. (Valm. hj AK)

Esitys:

Kunnanhallitus asettaa sisäilmatyöryhmän, johon kuuluvat rakennustarkastaja, työsuojelupäällikkö, hallintojohtaja, kulloinkin asiaa koskevan
yksikön esimies ja työsuojeluvaltuutettu ja kiinteistöjen hoidosta vastaava esimies (Viisarit Oy). Tarvittaessa ryhmään kutsutaan terveystarkastaja. Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö. (Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TOIMIVALLAN PIDÄTTÄMINEN KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA
VUOSINA 2022-2024
K.hall.
207 §

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai
kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen
ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka
tuli voimaan 1.1.2013.
Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta
vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 47 §:ssä
säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta.
Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallisettä kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1
kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan
itsellään 1.1.2022-31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä.
Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei
tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2022 alkaen suoraan lain nojalla.
Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan.
Keiteleen kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnan tuloveron tai kiinteistöveron suorittamisesta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.11.2019 § 157 päättänyt pitää toimivallan kunnallis- ja
kiinteistöverosta vapauttamisessa itsellään 1.1.2019 - 31.12.2021.
(Valm. hj. AK)

Esitys:

Keiteleen kunta ei pidätä itsellään oikeutta ratkaisuvaltaan kunnallis- ja
kiinteistöverosta vapauttamisen suhteen. (Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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LAUSUNTO/ POHJOIS-SAVON LIITON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022
SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
K.hall.
208 §

Pohjois-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 4.10.2021
Pohjois-Savon liiton talousarviota ja toimintasuunnitelma 2022 sekä taloussuunnitelmaa 2022-2024.
Maakuntahallitus päätti, että vuoden 2022 talousarvion valmistelua jatketaan siten, että talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 lähetetään jäsenkunnille lausunnonantoa varten.
Kunnilta pyydetään toimittamaan mahdolliset lausunnot Pohjois-Savon
liiton kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@pohjois-savo.fi tai kirjeitse
Pohjois-Savon liitto, Sepän katu 1 A 70100 Kuopio, 15.10.2020 mennessä.
Oheismateriaalina Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022 sekä taloussuunnitelma 2022 - 2024
(Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Keiteleen kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole erityistä huomautettavaa
Pohjois-Savon liiton talousarvio- ja toimintasuunnitelmaan vuodelle
2022 sekä taloussuunnitelmaan 2022-2024. (Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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HIEKKA-AHONTIEN KÄYTTÖ
K.hall.
209 §

Keiteleen Pahkamäellä, Hiekka-ahontien päässä, Suvantojärven rannalla on Keiteleen kunnan laavu. Laavulla on jonkin verran käyttöä ja
kävijämäärä vaihtelee. Talvikunnossapitoa ko. tiellä ei ole kuin vakituisen asumisen matkalta, joten talvella tietä ei pääse perille asti kulkemaan. Keväällä rospuuttoaikaan tiellä on ollut tieosakkaiden ulkopuolista käyttöä jonkin verran ja tietä pyritään pitämään liikennöitävässä
kunnossa.
Kyseiselle laavulle johtavan tien käytöstä ei ole peritty milloinkaan tiemaksuja kunnalta eikä laavua ja sen käyttöä ole yksiköity tieyksiköihin.
Hiekka-ahontiellä toimiva tieosuuskunta on lähestynyt Keiteleen kunnanjohtajaa ja rakennustarkastajaa asian tiimoilta ja neuvotteluissa on
noussut esille jonkinlainen tienkäyttömaksu.
Neuvotteluissa on noussut esille, että olisi syytä selvittää, kuinka paljon
tiellä on todellista käyttöä mm. mahdollisen tieyksiköinnin myötä. Tämä
on tapahtumassa tieosuuskunnan osalta lähitulevaisuudessa.
(Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Keiteleen kunta sitoutuu maksamaan tieosuuskunnalle tienkäyttömaksua 200 € ajalta 1.1.2022 - 31.12.2022. Jatkosta sovitaan tieosuuskunnan ja kunnan välisissä neuvotteluissa, kun aiheesta on saatu lisätietoa.
(Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANJOHTAJAN VIRKA
K.hall.
140 § 9.8.2021

Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen on irtisanoutunut Keiteleen kunnanjohtajan virasta 1.11.2021 alkaen.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto joko toistaiseksi tai määräajaksi. Keiteleen kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan ja määrittelee tehtävän kelpoisuusehdot.
Hallintosäännön 39§:n mukaan, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin
haettavaksi kunnanhallitus. (Valm hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
päättää täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi
valtuusto vahvistaa kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset
seuraavasti: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä
käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon.
Samalla kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 15.9.2021 klo 16.00 mennessä, valtuuston päättämillä kelpoisuusehdoilla ja nimeää haastatteluryhmän.
Merkitään, että asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Haastatteluryhmänä toimii hallintoryhmä, joka nimetään kunnanhallituksen kokouksessa 30.8.2021.
Merkitään, että Juha-Pekka Rusanen poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste: osallisuusjäävi.

K.hall

194 § 20.9.2021

Määräaikaan mennessä kunnanjohtajan virkaan tuli 5 hakemusta.
Virka voidaan perustellusta syystä julistaa uudelleen haettavaksi. Uusintahaun yhteydessä on mainittava, otetaanko aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset huomioon automaattisesti vai pitääkö kaikkien
hakijoiden toimittaa uudet hakemukset. (Valm. hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran uudelleen haettavaksi ajalla 21.9.- 5.10.2021 klo 16.00 mennessä siten, että aikaisemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANJOHTAJAN VIRKA ...

Päätös:

Merkitään, että asia käsiteltiin kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Merkitään, että Juha-Pekka Rusanen poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste: osallisuusjäävi.

K.hall.
210 §

Määräaikaan 5.10.2021 klo 16.00 mennessä kunnanjohtajan virkaan on
tullut yhteensä 13 hakemusta. Ensimmäisellä hakukierroksella 5 ja toisella 8.
Hakemuksensa ovat jättäneet:
Gore Amol, Doctor of Science (Technology), Thane
lskala Jonna, TtM, Siilinjärvi
Kattainen Jari, KTT, KTM, Joensuu
Kellokangas Kirsi, Tradenomi ylempi AMK, Helsinki
Kolehmainen Santeri, Dl, Jyväskylä
Korhonen Ritva, KTM, Siilinjärvi
Lundvall Päivi, HTM, FT, Rovaniemi
Ollila Mikko, YTM, Espoo
Pöyhönen Tarja, MMM, Suonenjoki
Rautio Päivi, YTM, Oulainen
Ritvonen Antti, KTM, Espoo
Savolainen Emilia, FM, Siilinjärvi
Österman Pilvi, TtM, lnkoo
Lisäksi suostumuksensa tehtävään on antanut Heilala Tapio.
Hallintoryhmä kokoontuu 11.10.2021 keskustelemaan haastatteluun
kutsuttavista. (Valm. hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavat.

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun hallintoryhmän esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Päivi Lundvall, Tarja Pöyhönen, Päivi Rautio ja Emilia Savolainen.
Merkitään, että Juha-Pekka Rusanen poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Lisätiedot:
Hallintojohtaja Airi Kinnunen,
p. 0400 969 584, s-posti: airi.kinnunen@keitele.fi

Pöytä kirja nta rkastajien nimi kirjaimet:
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OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2021
K.hall.
211 §

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokunnat on velvoitettu aktiivisesti seuraamaan talousarvioitaan ja käsittelemään toteutumat neljännesvuosittain. Velvoitteen taustalla on valtioneuvoston asetus
(524/2020), jonka mukaan kuntien on toimitettava taloustietoja Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon neljännesvuosittain.
Kesäkuun lopun tilanteesta on laadittu osavuosikatsaus, jossa on esitetty myös talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
Tasaisen käytön toteutumaprosentti kesäkuun lopussa on 50%. Raportointivelvoitteen vuoksi käyttötalouden menot ja tulot kohdistuvat aikaisempaa paremmin oikealle kuukaudelle.
Toimintatuottoja on kertynyt 1,5 milj.€ eli 49,8% arvioidusta ja toimintakulujen toteutuma on 9,3 milj.€, 51,4% talousarviossa ennakoidusta.
Toimintakatteeksi muodostuu 7,86 milj.€ ja vuosikatteeksi 812 763 €.
Verotulojen kokonaiskertymä ensimmäisen puolen vuoden aikana on
4, 17 milj.€ eli 53,6% talousarviosta arvioidusta.
Valtionosuudet ovat toteutuneet arvioidun mukaisina, 4,3 milj.€.
Poistojen jälkeen tulos on 483 527 €.
Osavuosikatsaus liitteenä 6.
(Valm. hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja
lähettää sen valtuustolle tiedoksi. (Esitt. kj J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKA TSAUS
K.hall.
212 §

Kunnanjohtaja tiedottaa kunnanhallitusta ajankohtaisista asioista.
(Valm. kj. J-PR)

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
(Esitt. kj. J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

K.hall.
213 §
-

Kaupanvahvistajat; Kiinteistönluovutusilmoitukset
Maanmittauslaitos; Kutsut maanmittaustoimituksiin 26.10.2021 klo
9, Takaharjuntie 29 sekä klo 11 Koutajärventie 840
Aluehallintovirasto; Kirje 22.9.2021, Äitienpäiväkunniamerkit 2022
Lapsiasiainvaltuutettu; Kirjelmä 16.9.2021 koskien lasten ja lapsiryhmien yhdenvertaisuuteen panostamisesta
Pohjois-Savon käräjäoikeus; 22.9.2021 tiedote uusille lautamiehille
tervetulo- ja vakuutusenantamistilaisuudesta 8.12.2021
Pohjois-Savon liitto, kuntien edustajainkokous; Pöytäkirja 13.9.2021
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus; Otteet pöytäkirjasta 29.9.2021 § 105 ja§ 108
Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus; 22.9.2021 asialista
Pohjois-Savon pelastuslaitos, aluepelastuslautakunta; Pöytäkirja
15.9.2021 sekä kokouskutsu ja pöytäkirja 29.9.2021
Ylä-Savon Jätehuolto Oy; Ylimääräisen yhtiökokouksen 2021 saatekirje ja kokouskutsu
Leppävirran kunta, kunnanhallitus; Poliisin palveluiden turvaamista
koskeva vetoomus 15.9.2021
Iisalmen kaupunki, kaupunginvaltuusto; Ote pöytäkirjasta 27.9.2021
105 § ja §108
Kiuruveden kaupunki, kaupunginhallitus; Pöytäkirjan ote 13.9.2021
§ 254
Pielaveden kunta, kunnanhallitus; Pöytäkirjan ote 13.9.2021 § 247
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta; Pöytäkirja 5.10.2021 ja ote§ 10
saapuneet lehdet
(Valm. hj. AK)

Esitys:

Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
(Esitt. kj. J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen,
p. 050 3555 393, s-posti: juha-pekka.rusanen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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SIVUTOIMILUPA /JUHA-PEKKA RUSANEN
K.hall.
214 §

Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen on lähettänyt 11.10.2021 kunnanhallitukselle pyynnön sivutoimiluvasta toimiakseen Kiuruveden kaupungin apulaiskaupunginjohtajana ajalla 11.10.-1.11.2021. Tehtävän hoitamiseen Rusanen käyttää vuosilomapäiviä.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 luku § 18: "Sivutoimella tarkoitetaan
virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa,
kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi
ennen peruuttamista.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan
valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty
huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on
tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisensivutoimen vastaanottamisen
ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla."
Hallintosäännön 46§:n mukaan kunnanjohtajan sivutoimiluvasta päättää
kunnanhallitus.
Kunnanjohtajan ollessa asiassa esteellinen, asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. (Valm. hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus myöntää Juha-Pekka Rusaselle sivutoimiluvan.
Merkitään, että Juha-Pekka Rusanen poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisätiedot: Hallintojohtaja Airi Kinnunen,
p. 0400 969 584, s-posti: airi.kinnunen@keitele.fi

Pöytä kirja nta rkastajien nimikirjai met:
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Asiat

Pykälät: 197,200, 203, 206, 207, 209,210,214.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Keiteleen kunnanhallitus
Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele
Sähköposti: keitele@keitele.fi
Fax: 017 273 1099

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
•
kunnaniäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kunnallisvalituksen alaisista asioista 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista ja hallintovalituksen alaisista asioista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keiteleen kuntaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
(7) kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
se, millaista oikaisua vaaditaan
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta (Kuntalaki 136 §).
Pykälät: 198, 199, 201, 202, 204, 205, 208, 211-213.
Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

KEITELEEN KUNTA
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VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
Puh. 029 564 2502, Fax 029 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

Asiat

Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa
https:l/asiainti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Valitusoikeus

Valitusaika
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Pykälät

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta valittamalla
myös se, jolla on lain mukaan valitusoikeus asiassa.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Valitusperusteet

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä erityislainsäädännön mukaisesta päätöksestä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty
tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. (HLainkäyttöL 5 §)

Valituksen
muoto ja sisältö

Valittaian tulee esittää valituksen oerusteet valitusviranomaiselle ennen valitusaian oäättvmistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan muutosta
•
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
•
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valitukseen on liitettävä:
•
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
•
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
•
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993.

Pöytäkirja nta rkastajie n nimikirja i met:

