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10.12.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KV 10.12.2018 § 45

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
5.12.2018 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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko hyväksyä, että
työsuojeluvaltuutettu Vesa Ojala on asiantuntijana läsnä asian § 49
käsittelyn ajan. Valtuusto hyväksyi Vesa Ojalan läsnäolon
yksimielisesti.

Ptk tark. nimikirjaimet
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10.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
KV 10.12.2018 § 46

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 Matti
Korppoo ja Heidi Kuutti-Selkee, varalla Irja Kärkelä ja Raimo
Leppänen.
KV päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 12.12.2018 klo 10.00.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Korppoo ja Heidi Kuutti-Selkee,
varalle Irja Kärkelä ja Raimo Leppänen. Lisäksi kunnanvaltuusto
päätti, että pöytäkirjan tarkastetaan 12.12.2018 klo 14.00.
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Esiselvitys Ruoveden ja Virtain sosiaali- ja terveyspalvelusopimuksen päättymisen
toimenpiteistä
KH 03.12.2018 § 171
Ruoveden kunnanvaltuusto on nimennyt 2.7.2018 § 21 työryhmän,
jonka tehtävänä oli selvittää eri vaihtoehdot Ruoveden sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottamiseksi. Valtuusto valtuutti työryhmän käymään myös tarvittavia neuvotteluja eri tahojen kanssa. Valtuusto nimesi työryhmään Marko Kiven, Markku Simulan, Jouni Nesteen, Eeva Kyrönviidan ja Riku Rekosen.
Ruoveden kunnanhallitus (8.10.2018 §131) ja Virtain kaupunginhallitus (8.10.2018 §273) perustivat neljä esiselvitystyöryhmää, joiden
tehtävänä on selvittää 16.11.2018 mennessä Ruoveden kunnan yhteistoiminta-alueen irtaantumisesta aiheutuvat toimenpiteet ja niiden
vaikutukset toimintaan ja talouteen.
Työryhmien raportit valmistuivat määräaikaan mennessä ja yhteenveto esiteltiin Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin neuvotteluryhmälle 16.11.2018. Neuvotteluryhmä hyväksyi osaltaan laaditun yhteenvedon.
Ruovedellä ja Virroilla ei ollut ennen 16.11.2018 vielä yhteistä näkemystä yhteistoimintasopimuksen päättymisajankohdasta. Ruoveden
näkemys oli, että sopimus päättyy 30.4.2019 mutta viimeistään
31.12.2019. Virtain näkemys on, että sopimus päättyy aikaisintaan
31.12.2019. Neuvotteluissa Ruoveden kunnan edustajat esittivät, että, sopimus voisi päättyä syyskuun loppuun 2019, mutta Virtain näkemys oli, että sopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2019. Neuvottelun aikana Ruoveden kunnan edustajat muuttivat esitystään siten,
että he hyväksyvät, että sopimus päättyy 31.12.2019.
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan yhteistoimintasopimuksen
27§ todetaan, että "sopimuksen ja yhteistyön purkamisesta päättävät sopijaosapuolina olevien kuntien valtuustot. Yhteistoimintasopimuksen purkautuessa Virtain kaupunginhallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät sopijapuolet sovi muusta järjestelystä. Sopimuksen
purkautuessa kumpikin osapuoli maksaa omat velvoitteensa ja puolet purkamisen aiheuttamista yhteisistä kustannuksista."
Ruoveden kunta jatkaa osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen vaihtamisen valmistelua. Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Virtain kaupunginhallitus huolehtii sopimuksen purkamiseen liittyvästä
loppuselvityksestä. Ruovedellä on valmius jatkaa myös sopimuksen
purkamiseen liittyviä toimenpiteitä, heti kun Virtain kaupunginhallitus
Ptk tark. nimikirjaimet
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käynnistää jatkotoimenpiteet.
Muutosjohtaja Heidi Tanhua on kokouksessa tämän pykälän ajan
esittelemässä asian.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
esiselvitysryhmien loppuraportin.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy, että yhteistoimintasopimus päättyy 31.12.2019.
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valtuuttaa edelleen
2.7.2018 § 21 nimetyn työryhmän käymään tarvittavia neuvotteluja
yhteistoiminta-alueen vaihtamiseksi ja Virtain ja Ruoveden yhteistoimintasopimuksen purkamiseksi.

Käsittely

Päätettiin yksimielisesti tehdä asian esittelytekstiin seuraava lisäys:
Pyynnöstä huolimatta Virtain kaupunki ei ole toimittanut
viimeisimmän kokouksen muistiota.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Neste saapui kokoukseen ennen
tämän asian käsittelyä klo 16.13 ja toimi saapumisestaan lähtien
kokouksen puheenjohtajana.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua oli
kokouksessa asiantuntijana läsnä asioiden § 171-172 ja 177
käsittelyn ajan klo 16.13 - 16.22 ja 18.15 - 19.44.

KV 10.12.2018 § 47

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
esiselvitysryhmien loppuraportin.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
hyväksyy, että yhteistoimintasopimus päättyy 31.12.2019.
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valtuuttaa edelleen
2.7.2018 § 21 nimetyn työryhmän käymään tarvittavia neuvotteluja
yhteistoiminta-alueen vaihtamiseksi ja Virtain ja Ruoveden
yhteistoimintasopimuksen purkamiseksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisäksi
kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi, että Virrat on toimittanut viimeisen
kokouksen muistion.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn yhteydessä klo 17.08 -
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17.13 oli asiantuntijana läsnä muutosjohtaja Heidi Tanhua.
Liitteet
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Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan tietohallintopalvelusopimuksen irtisanominen
KH 03.12.2018 § 172
Ruoveden kunta on päättänyt 2.7.2018 §20, että Ruoveden kunta pur
kaa Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali-.ja terveyspalvelu
jen yhteistoimintasopimuksen. Sopimus päättyy 31.12.2019.
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistoimintasopimuksen 26§ on sovittu tietohallinnon ja tietojärjestel
mien osalta seuraavaa: Perusturvaosaston tietojärjestelmät järjestetään
siten, että sen kaikissa yksiköissä on käytössä toimintaan soveltuvat
tietojärjestelmät. Tietojärjestelmät toteutetaan ja niiden käyttöä
seurataan voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä ja arkistoa
koskevia lakeja noudattaen. Perusturvaosaston tietohallinto toteutetaan
osana Virtain kaupungin keskitettyä tietohallintoa.
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistoimintasopimuksen päättyessä 31.12.2019 loppuvat myös Virtain
kaupungin perusturvaosastolle tuottamat tietohallintopalvelut.
Virtain kaupunki on järjestänyt myös Ruoveden kunnan
tietohallintopalvelut vuodesta 2014 lähtien. Palvelujen järjestämisvas
tuusta on huolehdittu kuntien yhteistyönä kuntalain tarkoittamaa kun
tien yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaisesti. Molemmat
kunnat vastaavat omien tietohallintopalveluidensa menoista. Tietohal
linnon kokonaiskustannus määräytyy toimintavuoden henkilöstökulujen,
palvelujen ostojen,vuokrien ja tarvikehankintojen perusteella.
Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Virtain kaupunki. Virtain
kaupungin hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö vastaavat pääsääntöi
sesti tietohallinnon organisoinnista ja päätöksenteosta. Toiminnan
organisointi tehdään yhdessä tilaajan kanssa. Sopimuksen muuttami
sesta päättävät valtuustot.
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sopimuksessa
tietohallintopalveluista todetaan sopimuksen purkautumisesta ja
irtisanomisesta seuraavaa: Sopimuksen irtisanomisaika on
molemmille 1 vuosi. Sopimusta ei voi irtisanoa ennen 31.12.2014.
Mikäli sopimus purkautuu, työntekijä palautuu Ruoveden kunnan
palvelukseen.
Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen päättymisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että myös
Ruoveden kunnan tietohallintopalvelut ja niiden hallinnointi
organisoidaan uudelleen ja Virtain kaupungin ja Ruoveden
kunnan välinen sopimus tietohallintopalveluista irtisanotaan, siten
että sopimus päättyy 31.12.2019.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Muutosjohtaja Heidi Tanhua osallistuu kokoukseen tämän pykälän
ajan.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
irtisanoo Virtain ja Ruoveden kunnan tietohallintosopimuksen. Sopimus
päättyy 31.12.2019.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Ruoveden
kunnan tietohallintopalvelujen uudelleenorganisoinnin valmistelutyöt
käynnistetään vuoden 2019 alusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua oli
kokouksessa asiantuntijana läsnä asioiden § 171-172 ja 177 käsittelyn
ajan klo 16.13 - 16.22 ja 18.15 - 19.44.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Raimo Leppänen saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 16.20.

KV 10.12.2018 § 48
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
irtisanoo Virtain ja Ruoveden kunnan tietohallintosopimuksen.
Sopimus päättyy 31.12.2019.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ruoveden kunnan
tietohallintopalvelujen uudelleenorganisoinnin valmistelutyöt
käynnistetään vuoden 2019 alusta.
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn yhteydessä klo 17.13 17.16 oli asiantuntijana läsnä muutosjohtaja Heidi Tanhua.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet
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Päiväkodin urakkakilpailuvaihe
21/10.03.02/2017
TEKNLTK 27.09.2018 § 37
Ruoveden uusi päiväkoti kuuluu kunnan vuoden 2018 talousarvion
investointiohjelmaan. Hankkeelle on hyväksytty 500.000 euroa vuodelle 2018 ja esitetty 1.800.000 euroa vuodelle 2019.
Päiväkoti hanketta on käsitelty eri päätäntäelimissä 2017-18 seuraavasti:
- Päiväkodin vaihtoehtoselvityspyyntö tilakeskukselle
SIV §39/15.3.2017, TEK §19/4.4.2017, TEK §32/20.6.2017, SIV
§73/11.10.2017, EVL §3/31.10 2017. Esityksenä uuden päiväkodin
rakentaminen. Liitemateriaalit hankeselvitys 31.5.2017, hankeselvityksen lisätarkastelu 7.6.2017 ja vaihtoehtojen toteutusvertailu
11.10.2017.
- Päiväkodin suunnittelu ja toteutusperiaatteiden ohjeistaminen
TEK §3/30.1.2018
- Päiväkodin toteutusajankohdan siirtyminen TEK §23/22.4.2018.
- Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovat käsitelleet hanketta vuoden
2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Sijoitus on esitetty koulukeskuksen parkkialueen takaiseen metsikköön.
Ennen tätä kokousta pidettiin hankkeen yhteyshenkilöille sekä tekniselle että sivistyslautakunnalle hankkeen laskenta-aineiston esittelytilaisuus.
Hankkeen laajuus on muuttunut hankesuunnitelmasta neljäryhmäisestä kuusiryhmäiseksi. Tällä muutoksella on kustannusvaikutuksia.
Kustannusarviota ei ole päivitetty.
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 24.4.2018 § 22, että
hankkeen toteuttaminen siirretään noin puolella vuodella eteenpäin
siten että laskentavaihe on syksyllä ja rakentaminen alkaa keväällä
2019.
Hankkeen toteutusmuoto on suunnittele ja rakenna-urakka
(SR-Urakka), jossa rakentamisen ohessa suunnittelun vastuu kuuluu
urakoitsijalle.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Tarjouspyyntö julkaistaan kansallisena hankintana HILMAssa lokakuun alussa. Tarjousaika päättyy marraskuun lopulla ja tarjoukset
käsitellään siten, että rakentamispäätös saadaan tehtyä kunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä joulukuussa 2018.
Toteutussuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään huhtikuussa 2019,
rakentaminen alkaa toukokuussa 2019 ja päiväkoti saadaan käyttöön elokuussa 2020.
Hankkeen laskenta-asiakirjat ovat esityksen liitteenä. Materiaali ei
ole julkista.
Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy osaltaan hankkeen laskentamateriaalin ja aikataulun ja esittää hankkeen käsittelyä seuraavaksi sivistyslautakunnalle.
Hankkeen kustannukset esitetään käsiteltäväksi urakkatarjouskäsittelyn yhteydessä ja esitetään hyväksyttäväksi samanaikaisesti vuoden 2019 talousarviokäsittelyn kanssa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

KH 08.10.2018 § 129
Sivistyslautakunta käsitteli päiväkodin laskentamateriaalin 27.9.2018
§67 ja hyväksyi urakkakilpailun materiaalin osaltaan.
Laskentamateriaali on nähtävillä kokouksessa. Materiaali ei ole
julkista eikä sitä saa antaa ulkopuolisille ennen hankintakilpailun
julkistamista Hilma-ilmoituskanavassa (Laki julkisista hankinnoista
§101).
Kj:n ehdotus

KH hyväksyy päiväkodin laskentamateriaalin ja hankkeen
aikataulun.

Käsittely

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita teki seuraavan
muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja pyytää tekninen
johtaja Harri Apellin asiantuntijana seuraavaan kokoukseen
esittelemään eri urakkavaihtoehtoja.

Päätös
Ptk tark. nimikirjaimet

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Merkittiin pöytäkirjaan, että Marko Kivi ja Jukka Majala poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.23.
Pöytäkirjantarkastajana toimi tästä eteenpäin Heidi Kuutti-Selkee.
TEKNLTK 27.11.2018 § 49
Päiväkodin urakka on julkaistu kansallisena hankintailmoituksena
hankintakanava HILMAssa 18.10.2018. Hankintailmoitus on liitteenä.
Tarjouspyyntö on tehty avoimena SR-urakka hankintana. Tarjousten
jättöaika päättyi 26.11.2018 klo 12.00. Tarjouspyyntömateriaalin on
21.11.2018 ajankohdalla pyytänyt 15 urakoitsijaehdokasta.
Hankinnan valintaperuste on kokonaisedullisesti paras tarjous. Arvio
tehdään laadun (60%) ja hinnan (40%) perusteella.
Tarjousavauspöytäkirjat, tarjoukset ja tarjousvertailupöytäkirja tuodaan kokoukseen. Tarjousvertailupöytäkirja liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi.
Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta käsittelee tarjoukset ja tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen rakentamispäätöksestä.
Ehdotus annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle ja elinvoimalautakunnalle.

Kokouksessa esittelijä täydensi asiaa seuraavasti:
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Kummatkin tarjoukset olivat käsittelykelpoisia. Kaksivaiheisessa tarjoustenavaustilaisuudessa avattiin ensin laatupistekuori ja tämän jälkeen hintakuori. Parhaimmat pisteet sai Rakennusliike K ja M
Lammi Oy. Urakkatarjous oli 2.850.000 euroa. Tarjousmateriaali on nähtävillä kokouksessa.
Rakennusurakan töiden lisäksi hankkeessa tulee varautua kalustehankintoihin (50.000 e) rakennuttajan kuluihin, joita ovat
liittymismaksut, lupamaksut ja valvontakulut (30.000 e). Muutoskuluihin varaudutaan n. 1% osuudella (30.000 e). Yhteensä
muut kustannuskohdat ovat 110.000 euroa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2.960.000 euroa, joka
Ptk tark. nimikirjaimet
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esitetään tulevaan talousarvioon siten, että vuodelle 2019 ehdotetaan 1.100.000 euroa ja vuodelle 2020 loput 1.860.000 euroa.
Tekn. johtajan kokouksessa antama uusi ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
1) Päiväkodin urakoitsijaksi valitaan Rakennusliike K ja M Lammi Oy
2) Kunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyvään investointiohjelmaan varataan hankkeelle 1.100.000 euron määräraha ja
vuoden 2020 taloussuunnitelmaan esitetään 1.860.000 euroa.
Lautakunta antaa päätöksen tiedoksi elinvoimalautakunnalle ja
sivistyslautakunnalle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Käsittelyn jälkeen Tapio Vaali ja Aila Luikku poistuivat klo 16.54 ennen päätöksen tekoa.
Päätöksen jälkeen Mervi Härkönen poistui klo 16.58, Jouni Neste
poistui klo 17.00 ja Petri Kauppinen poistui klo 17.02.

KH 03.12.2018 § 175
Tekninen lautakunta on hyväksynyt päiväkodin urakasta annetun
tarjouksen. Sivistyslautakunta on käsitellyt teknisen lautakunnan
päätöksen ja merkinnyt asian tiedoksi kokouksessaan 27.11.2018.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan tarjouskilpailun tulokset ja esittää
kunnanvaltuustolle Rakennusliike K ja M Lammi Oy:n tarjouksen
hyväksymistä ja päiväkodin rakentamispäätöksen tekemistä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti pöytäkirjan liitteenä olevan
päiväkoti-investoinnista tehdyn yritysvaikutusten arvioinnin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 173 – 178 käsittelyiden ajan klo
16.22 – 19.49.
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Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistystoimenjohtaja Aila Luikku oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 175 – 177 käsittelyn ajan klo 16.35 –
19.44.
KV 10.12.2018 § 49

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Rakennusliike K ja M
Lammi Oy:n tarjouksen hyväksymistä ja päiväkodin
rakentamispäätöksen tekemistä.
Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan
päiväkoti-investoinnista tehdyn yritysvaikutusten arvioinnin.

Käsittely

Keskustelun kuluessa Anita Viljanmaa esitti, että oheismateriaali ja
yritysvaikutusten arviointi poistetaan, koska niitä ei tullut esityslistan
mukana. Kunnanvaltuusto hyväksyi.
Keskustelun kuluessa Pentti Havanka esitti, että asia jätetään
pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu ja
käsittelyä jatketaan.
Keskustelun kuluessa Virve Marttila teki seuraavan
muutosesityksen: esitän, että aikaisempi kunnanvaltuuston päätös
(800 - 1200 m2) päiväkodin rakentamisesta pidetään voimassa,
mutta nyt esitettyä tarjousta eikä myöskään toista tarjousta
hyväksyä, koska kustannukset ovat ylittyneet aikaisemmasta
arviosta eikä kunnan lapsimäärä edellytä nyt esitetyn kokoisen
päiväkodin rakentamista. Mervi Härkönen kannatti Virve Marttilan
muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys,
on asiassa äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestysmuodoksi
nimenhuutoäänestystä, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä "JAA" on
kunnanhallituksen pohjaesitys ja "EI" Virve Marttilan muutosesitys.
Äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä ja 3 tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut
valtuuston päätökseksi.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Rakennusliike K ja M Lammi Oy:n
tarjouksen ja teki päiväkodin rakentamispäätöksen.

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 37
§ 129
§ 49
§ 175
§ 49

7/2018

16

27.09.2018
08.10.2018
27.11.2018
03.12.2018
10.12.2018

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuusto piti kokoustauon klo 18.54 19.09. Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn yhteydessä klo 17.16 19.19 olivat asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Harri Apell,
sivistystoimenjohtaja Aila Luikku, varhaiskasvatuksen ohjaaja
Anna-Maija Vehkaoja, kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä,
työsuojeluvaltuutettu Vesa Ojala ja muutosjohtaja Heidi Tanhua.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Neste poistui kokouksesta tämän
asian päätöksenteon jälkeen klo 19.09 ja hänen tilanne saapui
varavaltuutettu Hannu Koivunen.
Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet
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Ruoveden kunnan kehittämisohjelma vuodelle 2019
KH 08.10.2018 § 127
Ruoveden kunnan johtoryhmä on valmistellut kehittämisohjelmaa
vuodelle 2019. Ohjelman toimenpiteillä toteutetaan kuntastrategian
mukaisia valtuuston hyväksymiä linjauksia sekä uudistetaan ja
kehitetään Ruoveden kunnan palveluja ja toimintatapoja
yhteistyössä henkilöstön kanssa siten, että uudistetut toimintatavat
ja kehittämistoimenpiteet tuottaisivat entistä parempaa palvelua
kuntalaisille sekä Ruoveden kunnan yhteistyökumppaneille. Toisena
tavoitteena on toiminnan tehostuminen ja kustannustehokkuus.
Ohjelmaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ohjelmaa on esitelty
yhteistyökomiteassa 8.10.2018 ennen kunnanhallituksen kokousta.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kehittämisohjelmaluonnoksen tiedoksi ja
käy ohjelmasta yleiskeskustelun.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua, tekninen
johtaja Harri Apell, sivistystoimenjohtaja Aila Luikku,
rakennustarkastaja Mika Aalto, yhdyskuntatekniikan päällikkö Stefan
Hirvelä ja kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä olivat asiantuntijoina läsnä
asian käsittelyn ajan.
Tekninen johtaja Harri Apell poistui kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen klo 18.22.

KH 26.11.2018 § 154
Kehittämisohjelmaa on käsitelty valtuustoseminaarissa
25.-26.10.2018 ja useaan kertaan kunnan johtoryhmässä.
Kehittämisohjelma toteuttaa kuntastrategiaa ja toimenpiteet ovat
konkreettinen osa talousarviota 2019.
Kehittämisohjelma esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kj:n ehdotus

Ptk tark. nimikirjaimet

Kunnanhallitus päättää käydä kehittämisohjelmasta linjaavan
keskustelun ja esittää valtuustolle ohjelman hyväksymistä
talousarvion yhteydessä. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
velvoittaa hallintokunnat toteuttamaan ohjelman siinä esitetyn
aikataulun mukaisesti. Kehittämisohjelman toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle osana vuoden 2019
talousraportointia.
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Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

KV 10.12.2018 § 50

Kunnanhallitus esittää valtuustolle ohjelman hyväksymistä
talousarvion yhteydessä. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
velvoittaa hallintokunnat toteuttamaan ohjelman siinä esitetyn
aikataulun mukaisesti. Kehittämisohjelman toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle osana vuoden 2019
talousraportointia.

Käsittely

Keskustelun kuluessa Anita Viljanmaa esitti, että kohdasta
Mahdollistava maankäyttö poistetaan kohdat seitsemän Visuveden
kaava ja kahdeksan Ulonsaaren kaavatyön käynnistäminen.
Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei ole kannatettu ja se raukeaa.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Anita Viljanmaa jätti päätöksestä oheismateriaalina olevan eriävän
mielipiteen.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 8
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Anita Viljanmaa eriävä mielipide KV 10.12.2018 § 50
Ruoveden kunnan kehittämisohjelma vuodelle 2019
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Investointiesitys vuoden 2019 talousarvioon ja 2020-21 suunnitelmavuosille
TEKNLTK 30.10.2018 § 40
Kunnanhallitus antoi talousarvion valmisteluohjeen hallintokunnille
kokouksessaan 14.8.2017
Kunnanhallitus on nimennyt investointiryhmän vuoden 2018 investointiohjelman valmistelua varten. Ensi vuoden valmistelua varten
investointiryhmä on kutsuttu kutsuttu koolle samoin periaattein. Ryhmään kuuluvat Jyrki Jokinen, Tapio Koivunen, Tapio Vaali, Matti
Korppoo, Riku Rekonen, Stefan Hirvelä ja Mika Aalto. Lisäksi ryhmän kokouksiin osallistuu Eeva Kyrönviita. Ryhmän puheenjohtajana toimii tekninen johtaja.Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Tekninen osasto on pyytänyt tulosalueilta investointitarpeet perusteluineen kirjallisesti. Lisäksi listalle on huomioitu edellisten vuosien
talousarvion investointien suunnitelmaosa sekä huomioitu muut tiedossa olevat hankkeet.Listalle on huomioitu myös isompia rakennushankkeita, jotka tulleet esille strategiasuunnittelussa, suunnitelmavuosien jälkeiselle ajalle vuosille 2022-28.
Suurimpana investointina on uusi päiväkoti 2,3 Me varauksella, josta
1,0 Me vuodelle 2019 sekä uusi teollisuushalli 1,0 Me varauksella.
Investointisuunnitelmalle ei ole annettu kattokustannusta. Investointiryhmä on pyrkinyt mitoittamaan tarpeet mahdollisimman hyvin talouden vaikutukset huomioiden. Tarpeet ovat kuitenkin suuret ja esitysten osalta on syytä tehdä vielä harkintaa, mikäli investointien vaikutuspaineet tuleville vuosille nousevat liian suuriksi.
Investointiryhmä kokoontuu toisen kerran 29.10. joten lopullinen esitys ohjelmasta saadaan kokoukseen.
Investointiohjelmassa esitettävät hankkeet ovat arvoltaan yhteensä
1.856.000 euroa vuodelle 2018, josta päiväkodin osuus on 500.000
euroa. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisesti saatavia avustuksia.
Investointiohjelma käsitellään ensin teknisessä lautakunnassa, jonka
jälkeen ohjelman käsittelee elinvoimalautakunta, joka esittää ohjelman kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja Kh edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Investointiohjelma liitetään osaksi vuoden 2019 talousarviota. Talousarvion hyväksyntä on myös investointipäätös tulevien vuosien hankkeille.
Investointiohjelman esitys liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy investointiohjelman esityksen ja esittää ohjelman käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.
Tekn. johtajan muutettu ehdotus
Lautakunnan keskustelun jälkeen ehdotettiin seuraavat muutokset:
- Puukoulun esitys muutettiin 80.000 euroksi sisältäen esteettömyysluiskan
- Koirapuisto poistettiin
- Harakkalantien ja Kotviontien suunnitelmavuodet vaihdettiin keskenään
- Laivarannan parkkialueiden osalta puretaan huonokuntoinen makasiini ja paikalle rakennetaan parkkialue
Lautakunta hyväksyy investointiohjelman muutoksin ja esittää ohjelman käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle ja tiedoksi elinvoimalautakunnalle.
Päätös

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

KH 03.12.2018 § 176
Kunnanhallitus käsittelee investointiehdotuksen. Päiväkotihankkeen
osalta investointivaraus on tarkentunut ja tekninen lautakunta
(27.11.2018 § 49) ehdottaa, että vuodelle 2019 varataan 1 100 000
euroa ja vuodelle 2020 1 860 000 euroa.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy investointiesityksen ja esittää
kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä vuoden 2019 talousarvioon ja
vuosien 2020-21 taloussuunnitelmaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten, että
kohdasta muut rakennukset poistetaan sivistys- ja hyvinvointitalo ja
sana "entinen" päiväkodin kohdalta.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 173 – 178 käsittelyiden ajan klo
16.22 – 19.49.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistystoimenjohtaja Aila Luikku oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 175 – 177 käsittelyn ajan klo 16.35 –
19.44.

KV 10.12.2018 § 51

Kunnanvaltuustolle on toimitettu kunnanhallituksen 3.12.2018 § 176
päättämä investointiesitys.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointiesityksen
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hyväksymistä vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-21
taloussuunnitelmaan.
Käsittely

Keskustelun kuluessa Anita Viljanmaa esitti, että vuoden 2020
investoinneista poistetaan Pusunvuolteen jpk-silta.Puheenjohtaja
totesi, että esitystä ei ole kannatettu ja se raukeaa.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Anita Viljanmaa jätti päätökseen oheismateriaalina olevan eriävän
mielipiteen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn yhteydessä klo 19.25 19.59 olivat asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Harri Apell,
sivistystoimenjohtaja Aila Luikku, kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä ja
muutosjohtaja Heidi Tanhua.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 10 Anita Viljanmaa eriävä mielipide KV 10.12.2018 § 51
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Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
KH 03.12.2018 § 177
Kuntalain 410/2015 110 § mukaan kunnanvaltuuston on vuoden
loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Kuntalain mukaan kunnan
talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja ne toteuttavat
kuntastrategiaa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään
kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman
on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan
kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Kuntalaissa säädetään, että valtuuston on
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä toimenpiteistä,
joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä tai talousarvion
laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella
katetaan. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Talousarvio sisältää kuntastrategiaa toteuttavan kehittämisohjelman
toimenpiteet, jotka vuonna 2019 painottuvat strategisiin päämääriin
hyvinvoiva kuntalainen, toiminnan ja tulosten parantaminen, osaava
työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy ja monikäyttöisiä
toimintaympäristöjä, yrittäjät - mahdollistavat elinvoiman.
Kunnan on arvioitu saavan valtionosuuksia vuonna 2019 nettona
yhteensä noin 12,8 milj. €, jotka sisältävät kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet.
Verotuloja vuodelle 2019 on arvioitu saatavan yhteensä 16,6 milj. €,
josta ansiotulojen osuus on 13,3 milj., kiinteistöverojen 1,6 milj. € ja
osuuden yhteisöveron tuotosta 1,7 milj. €. Vuoden 2019
talousarvion tuloslaskelman arvioidaan olevan -2 496 128 euroa
alijäämäinen.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Vuodesta 2019 ja myös suunnitelmavuosista on tulossa
taloudellisesti haastavia. Keskeiset syyt ovat valtionosuuksien
merkittävä väheneminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluluiden lisääntyneet kustannukset. Vuoden 2018 talousarvion
tasoon verrattuna valtionosuudet laskevat vuodelle 2019 peräti noin
1 000 000 eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat
kasvamassa peräti 5,8 % ja 1 201 517 euroa suhteessa vuoden
2018 talousarvioon. Tästä pääosa johtuu erikoissairaanhoidon
kustannusten kasvusta. Sote-muutosprojektiin on varattu
kustannuksia 400 000 euroa vuodelle 2019, joten yhteensä
valtionosuuksien lasku, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
kustannuskasvu ja sote-muutosprojektin kustannukset ovat
yhteensä noin 2,5 M€. Verotulojen ennakoitu kasvu vuodelle 2019
on 750 000 euroa.
Taloudellisten haasteiden hallitsemiseksi kunnan johtoryhmä on
valmistellut kehittämisohjelman ja lisäksi sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminta on päätetty läpikäydä alkuvuodesta 2019
tarvittavien säästöjen toteuttamiseksi. Myös kunnan oman toiminnan
kustannustehokkuus läpikäydään vuoden 2019 kuluessa ja
tavoitteena on kuroa merkittävällä tavalla kiinni talousarvion
alijäämää ja ylläpitää tarvittava kuntatalouden vakaus.
Suunnitelmavuosien kuluessa taloudellisen tilanteen ennakoidaan
kohentuvan verotulojen positiivisen kehityksen avulla, mutta
merkittävää kustannustehokkuuden lisääntymistä odotetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
Haastavista taloudellisista vuosista huolimatta Ruoveden kunta
katsoo tulevaisuuteen ja käynnistää kunnan elinvoimaa parantavia
investointeja sekä toteuttaa vuoden 2019 kuluessa useita
kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla kunnan elinvoima pitkällä
tähtäyksellä lisääntyy ja varmistuu. Olemme talousarviossa
huomioineet myös henkilöstön kannustamisen, sillä hyvien ideoiden
nopeaan kertapalkitsemiseen on varattu 5 000 euron määräraha.
Vuoden 2019 nettoinvestointimenojen arvioidaan olevan 3 292 000
euroa. Suurin investointi on päiväkotihanke, joka toteutetaan
vuosina 2019 ja 2020. Lisäksi investointiohjelmassa on muun
muassa lähiliikuntapaikan rakentaminen koulukeskuksen alueelle.
Talousarviokirja on lähetetty valtuutetuille 28.11.2018.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Talousarviokirjaa ei enää toimiteta uudelleen valtuutetuille, vaan
ainoastaan mahdolliset muutokset.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus käsittelee talousarvion vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021 sekä saattaa sen edelleen
kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että talousarvio käsitellään ja hyväksytään
kokonaisuuksittain ja osastoittain sekä tulosyksiköittäin.
Kunnanhallitus hyväksyi käsittelyehdotuksen yksimielisesti.
Keskustelun kuluessa Raimo Leppänen esitti, että kohdasta
kaavoitus (sivu 39.) "Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos
ja laajennus" poistetaan sana "laajennus". Esitystä ei kannatettu ja
puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana.
Lisäksi keskustelun kuluessa tarkennettiin organisaatiokaaviossa
(sivu 51.) kohtaa Keiturin Sote Oy siten, että kohta vs.
vanhuspalvelujohtaja korjataan muotoon "Ikääntyneiden palvelut,
palvelupäällikkö" ja henkilön nimi tarkennetaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti em.
tarkennuksilla.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua oli
kokouksessa asiantuntijana läsnä asioiden § 171-172 ja 177
käsittelyn ajan klo 16.13 - 16.22 ja 18.15 - 19.44.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 173 – 178 käsittelyiden ajan klo
16.22 – 19.49.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistystoimenjohtaja Aila Luikku oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 175 – 177 käsittelyn ajan klo 16.35 –
19.44.

KV 10.12.2018 § 52

Kunnanvaltuustolle on toimitettu kunnanhallituksen 3.12.2018 § 177
päättämät muutokset talousarviokirjaan.
Kunnanhallitus saattaa talousarvion vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021 kunnanvaltuuston
käsittelyyn.

Käsittely

Ptk tark. nimikirjaimet
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muutosesityksen: sivulta 39 Kaavoitus kohdasta Pohjois-Visuveden
asemakaava-alueen muutos ja laajennus poistetaan sana
"laajennus". Sinikka Jokinen kannatti Raimo Leppäsen
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muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu
muutosesitys, on asiassa äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti
äänestysmuodoksi nimenhuutoäänestystä, jonka valtuusto
yksimielisesti hyväksyi. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä
JAA on kunnanhallituksen esitys ja Ei on Raimo Leppäsen
muutosesitys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä, 4
EI-ääntä ja 4 tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen
esitys on tullut valtuuston päätökseksi.
Keskustelu kuluessa Anita Viljanmaa teki seuraavan
muutosesityksen: sivulta 39 Kaavoitus kohdasta poistetaan
Ulonsaaren rantarakennuspaikat. Puheenjohtaja totesi, että esitystä
ei kannatettu ja se raukeaa.
Keskustelun kuluessa Anita Viljanmaa teki seuraavan
muutosesityksen: kohtaan 5.6 suunnitelmakauden tuloslaskelma
lisätään vuosille 2020 ja 2021 kohtaan muut rahoituskulut 176 000
euron kuluerä, jolloin vuoden 2020 alijäämä on -910.192 euroa ja
vuoden 2021 ylijäämä 521.204 euroa. Puheenjohtaja totesi, että
esitystä ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Lisäksi keskustelun kuluessa tehtiin teknisinä tarkistuksina kohtaan
10 organisaatiokaavio kohtaan ympäristövalvonta (60 % - 80 %) ja
lisättiin vastaavan lääkärin nimi.
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021.
Anita Viljanmaa jätti päätökseen oheismateriaalina olevan eriävän
mielipiteen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn yhteydessä klo 19.59 21.02 olivat asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Harri Apell,
sivistystoimenjohtaja Aila Luikku, kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä ja
muutosjohtaja Heidi Tanhua.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Koivunen poistui kokouksesta klo
20.55 kohdan kaavoitus käsittelyn jälkeen.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet
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Visuveden teollisuusalueen kaavamuutos
YMPLTK 29.11.2018 § 70
Visuveden nykyinen kaava on vuodelta 1990. Kaavassa on osoitettu
noin 17 hehtaarin kokoinen alue teollisuus- ja varastorakennusten
alueeksi. Alueen rakennustehokkuus on 0,3.
Kaava on aikoinaan laadittu puunjalostusteollisuuden tarpeisiin ja
alue oli yhden kiinteistöomistajan rekisteriyksikkö.
Vuoden 2011 jölkeen alue on jakautunut usealle omistajalle.
Alueelle on muodostunut Kirkonkylän jälkeen kunnan merkittävin
teollisuusalue. Alueen kehittymistä varten tehokkuusluku on liian
pieni.
Kunnan viimeiset teollisuusalueiden kaavoituskohteet on kaavoitettu
tehokkuusluvulla 0,45, joka yhä on väljä verrattuna esimerkiksi
kaupunkialueiden teollisuusalueisiin. Yhdenmukaisen kohtelun ja
kunnan strategiassa hyväksymien tavoitteiden mukaan myös
Visuveden teollisuusalueen kaavan tehokkuuden nostaminen
0,45:teen on perusteltua.
Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen
alueena, jossa maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla,
joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus tuli voimaan 1.5.2017.
uudistuksen myötä asemakaavamuutos onmahdollista laatia
vaiheittain (MRL 50§) tiettyä osakokonaisuutta koskien. Yksi peruste
muutokselle on asemakaavojen suunnitteluperiaatteiden
yhtenäistäminen. MRL 50§ mukaisessa kaavamuutoksessa tulee
huomioida liikenteen vaikutukset ja ettei vaikutukset ulotu laajalti
muihin kaavassa esitettyihin asioihin. Tähän todettakoon, että
liikenne verrattuna sahan aikaiseen toimintaan on murto-osa
silloisesta. Kaavan tehokkuuden nosto ei muutoinkaan vaikutu
muiden kaava-alueiden toimintaan tai toteutumiseen.
Kaavan muuttaminen edellyttää vuorovaikutusten arvioimista (MRL
62§, MRA 1§). Kaavasta tulee tiedottaa alueen maanomistajia ja
heitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saataa
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden
toimintaan muutos vaikuttaa. Todettakoon, että muutoksella ei ole
edellä mainittuihin tahoihin merkittäviä vaikutuksi ja näin ollen
kaavamuutos ei edellytä vuorovaitusten selvittämistä (MRL 63§).
Kaavamuutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 52§), jollei asiaa
Ptk tark. nimikirjaimet
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ole annettu hallintosäännössa kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväksi.
Visuveden teollisuusalueen kartta löytyy ELY-liitteestä
Tekn. joht.ehdotus

Lautakunta hyväksyy kaavamuutoksen ja esittää muutoksen
hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta esittää kiinteistönomistajille, että alueelle on
tehtävä opastaulu, josta ilmenee rakennusten yksilöinti ja sijainti
sekä kulkureitit. Opastaulun sisältö on hyväksytetteävä kunnan ja
pelastuslaitoksen kanssa pidettävässä neuvottelussa.

KH 03.12.2018 § 178
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavamuutoksen ja esittää
muutoksen hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Neste ilmoitti esteellisyydestä
(intressijäävi) ja oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo
19.44 - 19.49. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Heidi
Kuutti-Selkee.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä asioiden § 173 – 178 käsittelyiden ajan klo
16.22 – 19.49.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asia käsiteltiin lisälistan asiana § 170
hyväksytyllä tavalla.

KV 10.12.2018 § 53

Kunnanhallitus hyväksyi kaavamuutoksen ja esittää muutoksen
hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn yhteydessä klo 21.02 21.06 oli asiantuntijana läsnä tekninen johtaja Harri Apell.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Omavelkaisen takauksen uudistaminen / Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy
KH 03.12.2018 § 180
Ruoveden Matkailu Oy on nostanut 15.11.2000 lainan pääomaltaan
201.831 euroa ja lainaan on Ruoveden kunnan takaus.
Laina YVK151100-08
Takausvastuu 100 %
Lainan eräpäivä 15.11.2020
Lainan jäljellä oleva pääoma 33 651 euroa
Kuntarahoitus Oyj on lähettänyt kuntaan ilmoituksen takauksen
olemassaolosta. Takauksia koskee yleinen 10 vuoden
vanhenemisaika, mistä johtuen velkojan on muistutettava takaajaa
takauksesta 10 vuoden välein.Tämän tarkoituksena on varmistaa
takauksen voimassaolo lainan erääntymiseen saakka. Kyseessä ei
siis ole uusi takaus, eikä tässä yhteydessä päätetä uudesta
takauksesta, vaan takauksen jatkumisesta 10 vuoden
vanhentumisajan jälkeen.
Kuntarahoitus Oyj pyytää vahvistamaan ilmoituksella takausten
voimassaolon.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa
takauksen voimassaolon ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan allekirjoittamaan ilmoituksen takauksen
voimassaolosta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mervi Härkönen (yhteisöjäävi) ilmoitti
esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 19.51 - 19.53.

KV 10.12.2018 § 54

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa
takauksen voimassaolon ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan allekirjoittamaan ilmoituksen takauksen
voimassaolosta.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mervi Härkönen ja Hannu Koivunen
poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 21.06 - 21.07.
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Omavelkaisen takauksen uudistaminen Ruoveden Asunnot OY
KH 03.12.2018 § 179
Ruoveden kunnanvaltuusto on myöntänyt 13.9.1999 § 39
omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Utukantien A:n 10 miljoonan
markan lainalle. Laina on otettu Kuntarahoitus Oy:ltä.
Lainojen pääomat ovat:
Laina YVK211099-03, Petäjäkuja
Lyhennys 20.11.18, sen jälkeen jää pääomaa 50.456,-.
Laina loppuu 20.11.2019.
Laina YVK011299-02, Utukantie
Lyhennys 31.12.18, sen jälkeen jää pääomaa 84.093,-.
Laina loppuu 29.12.2019.
Kuntarahoitus Oyj on lähettänyt kuntaan ilmoitukset takausten
olemassaolosta. Takauksia koskee yleinen 10 vuoden
vanhenemisaika, mistä johtuen velkojan on muistutettava takaajaa
takauksesta 10 vuoden välein.Tämän tarkoituksena on varmistaa
takauksen voimassaolo. Kyseessä ei siis ole uusi takaus, eikä tässä
yhteydessä päätetä uudesta takauksesta, vaan takauksen
jatkumisesta 10 vuoden vanhentumisajan jälkeen.
Kuntarahoitus Oyj pyytää vahvistamaan ilmoituksella takausten
voimassaolon.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa
takausten voimassaolon ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan allekirjoittamaan ilmoituksen takausten
voimassaolosta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Raimo Leppänen (yhteisöjäävi) ja Mervi
Härkönen (yhteisöjäävi) ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.51 19.52.

KV 10.12.2018 § 55

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa
takauksen voimassaolon ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan allekirjoittamaan ilmoituksen takauksen
voimassaolosta.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Merkittiin pöytäkirjaan, että Mervi Härkönen, Hannu Koivunen,
Raimo Leppänen ja Anita Viljanmaa poistuivat esteellisinä
(yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 21.07 - 21.08.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Muut asiat
KV 10.12.2018 § 56

Kunnan pikkujoulut järjestetään 14.12.2018.
Esityslistat lähetetään voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.
Esitettiin huomioita, että postin kulku on selvästi hidastunut.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Valitusosoitus
KV 10.12.2018 § 57

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

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti antaa tämän kokouksen päätöksistä
kuntalain 90 §:n mukaisen valitusosoituksen.

Ptk tark. nimikirjaimet
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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
56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57
________________________________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
päivää
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
päivää
49

14 päivää

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus erillisellä liitteellä.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
(1455/015) mukainen oikeudenkäyntimaksu.

Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

Ptk tark. nimikirjaimet
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KV 10.12.2018 § 49

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä
oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen).
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi
oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
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Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
hankintayksikkö: Ruoveden kunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi
puh. 03 486 111
kirjaamo@ruovesi.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
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Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa
mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan
päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus
koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite
ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
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Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai
sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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