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Moisio Antti
Majala Jukka
Havanka Pentti
Härkönen Mervi
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Kaitajärvi Merja
Kivi Marko
Koivunen Hannu
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Hanna
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Marttila Virve
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Rinki Paula
Viljanmaa Anita
Kyrönviita Eeva
Rekonen Riku
Tanhua Heidi
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Koivunen Päivi
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Simula Markku

Käsitellyt asia

§32 - 36

Lisätiedot
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Hallintojohtaja
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§ 32

2. vpj
jäsen
jäsen

Allekirjoitukset
Antti Moisio
puheenjohtaja

Riku Rekonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Ruovedellä 19.9.2018
Jyrki Jokinen
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Ruoveden kunnanvirasto 20.9.2018

Riku Rekonen
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KV 17.09.2018 § 32

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä
vähintään viisi päivää ennen kokousta valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan KV:n kokouksen ajasta ja paikasta
on ilmoitettava niissä tiedotusvälineissä, joissa KV on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty
11.9.2018 sekä annettu yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja KV:n päättämässä lehdessä
Kuntalain 58 §:n mukaan KV on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on saapuvilla.
Valtuutettu, joka ei ole saapuvilla nimenhuudossa, merkitään pöytäkirjaan poissa olevaksi. Erikseen mainitaan, onko asianomainen ilmoittanut esteen vai ei.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa, onko KV laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen
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Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
KV 17.09.2018 § 33

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi. Heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
KV päätti toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Vuorossa Jyrki
Jokinen ja Sinikka Jokinen, varalla Merja Kaitajärvi ja Marko Kivi.
KV päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 19.9.2018 klo 10.00.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet
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Ruoveden kunnan ilmoitus ministeriölle Ruoveden ja Virtain yhteistoiminta-alueen
yhteistyöstä
KH 17.09.2018 § 116
Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui Ruoveden kunnan ja Virtain
kaupungin neuvottelutilaisuuteen, joka pidettiin 24.8.2018.
Neuvottelun tarkoituksena oli keskustella Virtain kaupungin ja
Ruoveden kunnan tilanteesta Ruoveden kunnan päätettyä purkaa
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan yhteistoimintasopimuksen
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi 3.7.2018 alkaen sekä
Ruoveden 13.8.2018 tekemästä päätöksestä aloittaa neuvottelut
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntien kanssa Ruoveden
liittymisestä näiden kuntien muodostamaan
yhteistoiminta-alueeseen.
Neuvottelumuistiossa todetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön
näkökulmasta asiaa on tarpeen arvioida eräiden kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen
velvoitteiden soveltamisesta annetun lain (490/2014) näkökulmasta.
Lakia on muutettu 1.1.2018 voimaan tulleella lailla 1058/2017, joka
on voimassa vuoden 2019 loppuun. Lain perusteella kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) säännökset
valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat jatkamaan
yhteistyötä ovat voimassa ja sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtionvarainministeriön tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin asian
selvittämiseksi.
Tapaamisessa sovittiin, että Ruoveden kunta ilmoittaa sosiaali- ja
terveysministeriölle viimeistään 17.9.2018 mennessä, jatkuuko ja
jos, niin millä edellytyksillä Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueen
mukainen yhteistyö. Ilmoituksen perusteella sosiaali- ja
terveysministeriö päättää yhdessä valtionvarainministeriön kanssa,
ovatko valtioneuvoston jatkotoimet asiassa tarpeen.
Ruoveden kunta on ministeriön käynnin jälkeen käynyt valtuuston
lähetekeskustelun 10.8.2018. Lähetekeskustelussa asiantuntijoina
kuultiin yhteistoiminta-alueen vaihtamisen valmistelussa mukana
olleita Minna Isoahoa (talousasiantuntija) ja Heikki Penttilää
(asianajaja) Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin edustajat
neuvottelivat 11.9.2018.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa kantanaan
seuraavaa: Ruoveden kunnan ei ole mahdollista jatkaa Virtain ja
Ruoveden yhteistoiminta-alueessa.
Merkitään pöytäkirjaan, että pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa kantanaan
seuraavaa: Ruoveden kunnan ei ole mahdollista jatkaa Virtain ja
Ruoveden yhteistoiminta-alueessa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Koivunen poistui kokouksesta
osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajan klo 16.14 - 16.28.

KV 17.09.2018 § 34
KH:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa kantanaan
seuraavaa: Ruoveden kunnan ei ole mahdollista jatkaa Virtain ja
Ruoveden yhteistoiminta-alueessa.
Anita Viljanmaa teki seuraavan muutosesityksen: Koska
valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyslain uudistus on kesken ja
voimassa on velvoite jatkaa yhteistyötä yhteistoiminta-alueilla
vuoden 2019 loppuun, esitän, että sosiaali- ja terveysministeriö ei
hyväksy Ruoveden irtautumista yhteistoiminta-alueesta. Sinikka
Jokinen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Anita
Viljanmaan tekemä muutosesitys ei liity asiaan ja kehoitti
Viljanmaata tekemään valtuustoaloiteen kokouksen muissa asioissa.

Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen
Anita Viljanmaa ja Sinikka Jokinen tekivät eriävän mielipiteen
Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouksessa

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Eriävä mielipide
Ilmoitus STM:lle
Kysymykset 21.8.2018
Yhteistoiminta-alueen vaihtamisen lisäarvoanalyysi STM
17.9.2018 edit jkr 10.9
Yhteistoimintasopimus.esitys
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Muut asiat
KV 17.09.2018 § 35
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Valitusosoitus
KV 17.09.2018 § 36

KV päättää antaa tämän kokouksen päätöksistä kuntalain 90 §:n
mukaisen valitusosoituksen.

Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen
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Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Ruoveden kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91§:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
§35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Sähköp. hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

§32-34, §36
________________________________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
päivää
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
päivää

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valitusaika alkaa päätöksen nähtävilläolosta.
Valituskirja

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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valittajalta peritään asian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu
Lisätietoja
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Liitetään pöytäkirjaan
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