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Osallistujat
Nimi
Neste Jouni
Kivi Marko
Härkönen Mervi
Kaitajärvi Merja
Kuutti-Selkee Heidi
Leppänen Raimo
Moisio Antti
Majala Jukka
Koivunen Päivi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
KV:n pj.
KV:n I vpj.
KV:n II vpj.

Kyrönviita Eeva

kunnanjohtaja

Rekonen Riku

hallintojohtaja

Rinki Paula

varajäsen

Poissa

Simula Markku

jäsen

Käsitellyt asia

§115 - 125

Läsnä

Lisätiedot

Poissa § 116
16:14-16:28
Poissa § 119
16:42-16:46
Poissa § 120, 121
16:40-16:48

Allekirjoitukset
Jouni Neste
puheenjohtaja

Riku Rekonen
pöytäkirjanpitäjä
§115-119, 122-125

Eeva Kyrönviita
pöytäkirjanpitäjä
§ 120,121

Pöytäkirjan tarkastus
Ruovedellä 18.9.2018
Paula Rinki
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Ruoveden kunnanvirasto 19.9.2018

Riku Rekonen
pöytäkirjanpitäjä

Ptk tark. nimikirjaimet

Mervi Härkönen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
KH 17.09.2018 § 115

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että
kokouskutsu on postitettu KH:n päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, ja että kokouksessa on saapuvilla yli puolet jäsenistä.
Kokouskutsu on postitettu 11.9.2018.

Kj:n ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Simula ja Mervi Härkönen,
varalle Merja Kaitajärvi.
Pöytäkirjan tarkastus on 18.9.2018 ja pöytäkirja pidetään julkisesti
nähtävillä 19.9.2018.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

KH hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula
Rinki ja Mervi Härkönen.
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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.

Päätös
Ptk tark. nimikirjaimet

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa kantanaan
seuraavaa: Ruoveden kunnan ei ole mahdollista jatkaa Virtain ja

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 116

14/2018

17.09.2018

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.
Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Ptk tark. nimikirjaimet

Ilmoitus STM 17.9.2018
Kysymykset 21.8.2018
Yhteistoiminta-alueen vaihtamisen lisäarvoanalyysi STM
17.9.2018 edit jkr 10.9_
Yhteistoimintasopimus.esitys
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MM-Laatuasunnot Oy:n ostotarjous määräalasta rivitalon rakentamista varten
KH 17.09.2018 § 117

MMM Laatuasunnot Oy Seinäjoelta edustajanaan Marko Mäkelä on
lähestynyt kuntaa aikeenaan rakentaa toinen rivitalo syksyllä
valmistuvan talon viereen Honkalantien yhteyteen.
Kohde sijaitsee kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Esitetyn alueen
kaavamerkintä on ALII, joka tarkoittaa asuin, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta. Kaavan mukaan
muodostettavalle tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisen
rakennuksen, tontin tehokkuusluku on 0,35.
Muodostettavan tontin pinta-ala on n. 1800 m2. Tontti muodostetaan
kiinteistöstä 702-418-1-835 lohkottavalle määräalalle liitteessä
osoitetulle alueelle.
Tarjous (pvm. 29.8.2018) on 10.900 euroa tarjouksessa esitetyin
ehdoin.

Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisen tarjouksen poikkeuksella, että
ostaja vastaa tontinmuodostuskuluista. Kaupasta solmitaan
esisopimus ennen lopullista kauppaa.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen siten täydennettynä, että kunta sitoutuu
ostamaan yhden asunnon, mikäli yksi tai useampi asunto on
myymättä sen jälkeen kun rakennuskohde on valmis ja hyväksytty
käyttöönotettavaksi, sekä hallinonluovutus on tapahtunut.

Liitteet

Liite 5

Ptk tark. nimikirjaimet

MM Laatuasunnot tarjous
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Talousarvion laadintaohjeen antaminen vuodelle 2019
KH 17.09.2018 § 118

Hallintojohtaja on laatinut liitteenä olevan talousarvion
laadintaohjeen hallintokunnille.
Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion laadintaohjeen, joka
lähetetään hallintokunnille talousarvion valmistelua varten. Sosiaalija terveyspuolen raami hyväksytään erikseen.

Kj:n ehdotus

KH päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ja
lähettää sen hallintokunnille.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 6

Ptk tark. nimikirjaimet

Talousarvion laadintaohje 2019
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Oikaisuvaatimus muutosjohtajan palkkaamisesta
KH 17.09.2018 § 119

Kunnanjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 14.8.2018 § 162
päättänyt palkata muutosjohtajan vuoden määräaikaiseen tehtävään
alkaen 17.9.2018. Kunnanhallitus on merkinnyt
viranhaltijapäätöksen tiedoksi 27.8.2018 § 113.
Yksityishenkilö on tehnyt kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksestä
31.8.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii päätöstä
muutosjohtajan palkkaamisesta purettavaksi. Vaatimuksen
perustelut ovat seuraavat: hallintosäännössä ei ole muutosjohtajan
nimikkeellä olevaa virkaa tai tointa, määrärahaa tehtävää varten ei
ole varattu budjettiin, keskeiseksi tehtäväksi päätöksen
perusteluissa mainittu Ruoveden ja Virtain sosiaali- ja
terveyspalveluiden yhteistoimintasopimuksen purkamisen
valmistelu, minkä oikaisuvaatimuksen tekijä näkee ennenaikaisena,
koska sopimuksesta irtaantumisesta ei ole varmuutta. Lisäksi
oikaisuvaatimuksen tekijä kiinnittää huomiota määräaikaiseen
tehtävään, johon olisi pitänyt olla avoin haku ja edellytyksenä olisi
pitänyt olla sosiaali- ja terveysalan korkea-asteinen koulutus ja
työkokemus.
Vastauksena oikaisuvaatimukseen:
Kuntalain 87 §:n nojalla perustellusta syystä henkilö voidaan ottaa
virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virka.
Kunnanjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen vuoden
määräaikaisesta toimesta liittyen kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluissa mahdollisesti tapahtuvaan muutokseen irtaantua
yhteistoiminta-alueesta ja liittymiseen toiseen
yhteistoiminta-alueeseen. Tehtävät ovat muutosta valmisteltavia, ei
pysyviä tehtäviä. Palkatulla henkilöllä on vahva alueen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon tuntemus sekä ylempi korkeakoulututkinto.
Kunnanjohtajalla on ollut hallintosääntöön perustuva toimivalta
päätöksen tekemiseen ja perusteltu syy ilman erillistä viran
perustamista.
Muutosjohtajan palkkaamiseen liittyvät seikat eivät ole olleet ilmeisiä
vuoden 2018 talousarviota valmisteltaessa, joten olisi kohtuutonta
edellyttää, että palkkaukseen olisi määräraha tämän vuoden
talousarviossa. Palkkaukseen haetaan määrärahaa mahdollisessa
lisätalousarviossa ja muutosjohtajan palkkauksen kustannuksiin
varaudutaan vuoden 2019 talousarviossa.
Yhteistoiminta-alueesta mahdollinen irtaantuminen ei ole
laillisuusperuste, vaan tarkoituksenmukaisuusperuste.On
tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtaja toimii valtuuston 2.7.2018
tekemän lainvoimaisen päätöksen edellyttämällä tavalla.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n nojalla valinnan on voinut tehdä
ilman julkista hakumenettelyä. Muutosjohtajan tehtävän
kelpoisuusvaatimuksia ei säädetä laissa tai asetuksissa, joten
kelpoisuusvaatimuksista päätettäessä on voinut käyttää
harkintavaltaa.
Hallintojohtajan ehdotus
KH päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva Kyrönviita poistui kokouksesta
osallisuusjäävinä pykälän ajaksi klo: 16.42 - 16.46.

Liitteet

Liite 7

Oheismateriaali

Oikaisuvaatimus

Ptk tark. nimikirjaimet

Oikaisuvaatimus.
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Kunnan tilien käyttöoikeuden myöntäminen hallintojohtajalle
KH 17.09.2018 § 120

Kunnanvaltuusto on 2.7.2018 § 22 valinnut hallintojohtajaksi
hallintotieteen maisteri Riku Rekosen. Hallintojohtaja Riku Rekonen
toimii talous- ja hallinto-osaston toimialajohtajana ja tarvitsee
virkatehtävien hoitoa varten käyttöoikeudet kunnan tileihin.

Kj:n ehdotus

KH myöntää hallintojohtaja Riku Rekoselle käyttöoikeuden kunnan
tilien käyttöoikeuden 17.9.2018 alkaen määräaikaisen virkasuhteen
loppuun saakka 1.9.2023. Nimikirjoitusnäyte toimitetaan pankeille.

Päätös

KH hyväksyi ehtouksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Riku Rekonen poistui kokouksesta
osallisuusjäävinä pykälien 120 ja 121 ajaksi klo 16.40 – 16.48.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi pykälien ajan Eeva Kyrönviita.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Hallintojohtajan palkkauksen vahvistaminen
KH 23.04.2018 § 54
Hallintojohtajan tehtävä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan
taloushallintoa kokonaisuudessaan sekä vastata kunnanjohtajan
suorassa alaisuudessa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta.
Hallintojohtaja toimii hallinto- ja talous-osaston osastopäällikkönä ja
kuuluu kunnan johtoryhmään. Hallintojohtaja vastaa
kunnanhallituksen alaisesta valmistelutyöstä.
Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan varahenkilönä.
Hallintojohtaja toimii lisäksi henkilöstöasioista vastaavana
viranhaltijana sekä palkka-asiamiehenä.
Ruoveden kunta käynnistää määräaikaisen (5 vuotta)
hallintojohtajan rekrytoinnin.
Kj:n ehdotus

KH päättää aloittaa hallintojohtajan rekrytointiprosessiin ja ottaa
siihen mukaan avuksi HR point-yhtiön.
KH nimeää haastatteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan,
kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

KH 04.06.2018 § 73
Hakuaika päättyi 25.5.2018. Hakuaikana virkaan saapui neljä
hakemusta, yksi hakemus saapui myöhässä. Kunnanjohtaja
esittelee hakemukset kokouksessa.
KJ.n ehdotus

KH linjaa jatkotoimenpiteet viran täytössä.

Päätös

Pykälä keskeytetään 17.51.
Pykälän käsittelyä jatketaan 21.10.
Heidi Kuutti-Selkee esitti, että hallintojohtajan hakuaikaa jatketaan
21.6.2018 klo 12 saakka. Marko Kivi kannatti ehdotusta.

Päätös
Ptk tark. nimikirjaimet

KH hyväksyi ehdotuksen
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Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.
KH 02.07.2018 § 81
Hakuaikana saatiin 12 hakemusta (koonti liitteenä).
Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa, Heidi Tanhua, Anni Kulmala sekä
Riku Rekonen.
Haastattelujen jälkeen soveltuvuustesteihin lähetettiin kaksi hakijaa,
Heidi Tanhua ja Riku Rekonen. HR pointin Terhi Marttinen tulee
esittelemään hallituksen kokoukseen soveltuvuustestien tulokset.
Kj:n ehdotus

Ehdotus annetaan kokouksessa sen jälkeen kun soveltuvuustestien
tulokset on kuultu.
Merkitään pöytäkirjaan, että pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

KH esittää KV:lle, että valtuusto valitsee hallintojohtajan. Virassa
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja ennen viran vastaanottamista
on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta.

KV 02.07.2018 § 22
KH:n ehdotus
Päätös

Markku Simula esitti, että tehtävään valitaan Heidi Tanhua. Anita
Viljanmaa ja Marko Kivi esittivät, että tehtävään valitaan Riku
Rekonen. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos: Riku
Rekonen 16 ääntä, Heidi Tanhua viisi ääntä. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat ääntenlaskijoina ja äänenlaskun aikana pidettiin
kokoustaulo klo 18.06-18.09. Päätökseksi tuli Anita Viljanmaan ja
Marko Kiven esitys, että virkaan valitaan Riku Rekonen.
Jouni Neste esitti, ettei Rekosen kieltäytymisen varalta oteta
varaehdokasta, Anita Viljanmaa esitti, että varalle valitaan Anni
Kulmala, Pekka Pirttijärvi kannatti Viljanmaan esitystä. Suoritettiin
äänestys, jossa JAA oli Jouni Nesteen esitys ja EI Anita Viljanmaan
esitys. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 16, EI-ääniä kaksi, tyhjiä
kolme. Päätökseksi tuli Jouni Nesteen esitys, että Rekoselle ei oteta
varaehdokasta.

KH 17.09.2018 § 121
Ptk tark. nimikirjaimet

Riku Rekonen on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.9.2018 ja
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hänen ensimmäinen työpäivänsä on ollut 3.9.2018. Hän on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista.
Hallintosäännön § 43 mukaan osastopäällikön palkan vahvistaa
kunnanhallitus.
Kj:n ehdotus

KH päättää vahvistaa hallintojohtajan virkavaalin ja vahvistaa
hallintojohtajan kokonaispalkaksi 5.100 euroa.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Riku Rekonen poistui kokouksesta
osallisuusjäävinä pykälien 120 ja 121 ajaksi klo 16.40 – 16.48.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi pykälien ajan Eeva Kyrönviita.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 8

Koonti hallintojohtajan virkaan hakijoista
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Viranhaltijapäätökset
KH 17.09.2018 § 122

Kokouksessa nähtävillä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan
viranhaltijapäätökset 28.8.-17.9.2018.

Kj:n ehdotus

KH merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Hallintokuntien pöytäkirjat
KH 17.09.2018 § 123

KH:lle on toimitettu seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat:
- Elinvoimalautakunta 28.8.2018
- Sivistyslautakunta 29.8.2018
- Ympäristölautakunta 30.8.2018

Kj:n ehdotus

KH
1. merkitsee edellä mainittujen toimielinten kokouksissaan tekemät
päätökset tiedoksi,
2. toteaa päätökset laillisiksi ja antaa luvan niiden täytäntöönpanoon.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

KH hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Tiedoksiannot
KH 17.09.2018 § 124

KH:n tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös. Maa-aineslupaa koskeva
valitus.

Kj:n ehdotus

KH merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne aiheuta muita toimenpiteitä kuin mitä virasto on jo suorittanut.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 125

14/2018

17.09.2018

Muut asiat
KH 17.09.2018 § 125

Keskusteltiin työjärjestelyistä.
Seuraava kunnanhallituksen kokous on 8.10.2018.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89§:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
115, 117-124
_____________________________________________________________________
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Ruoveden kunnanhallitus
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muu viranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
sähköp. hameenlinna.hao@oikeus.fi

Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki

Kunnallisvalitus tehtävä 30 pv.aikana päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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

Ptk tark. nimikirjaimet
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