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Osallistujat
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Nimi
Kivi Marko
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Koivunen Päivi
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Härkönen Mervi
Jokinen Jyrki
Jokinen Sinikka
Korppoo Matti
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Riku Rekonen
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Pöytäkirjan tarkastus
Ruovedellä 28.8.2019
Pentti Havanka
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Ruoveden kunnanvirasto 28.08.2019

Riku Rekonen
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KV 26.08.2019 § 27

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
20.8.2019 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.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
KV 26.08.2019 § 28

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 Pentti
Havanka ja Mervi Härkönen, varalla Jyrki Jokinen ja Sinikka
Jokinen.
KV päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 27.8.2019 klo 10.00.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Havanka ja Mervi Härkönen,
varalle Jyrki Jokinen ja Sinikka Jokinen. Lisäksi päätettiin, että
pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2019 klo 10.00.
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Ruoveden lääkäripalvelut lisämäärärahaesitys
KH 24.06.2019 § 112
Virtain kaupunki vastaa Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Palvelut tuottaa Virtain kaupungin omistama
yhtiö Keiturin Sote Oy, joka puolestaan on ulkoistanut lääkärivastaanottopalvelut Virroilla ja Ruovedellä Attendo Terveyspalvelut
Oy:lle.
Attendo Terveyspalvelut Oy irtisanoi vuoden vaiheessa Keiturin Soten ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n välisen sopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta Ruovedellä ja Virroilla. Sopimus päättyy
4.7.2019. Attendo Terveyspalvelut Oy:n sopimuksen irtisanomisen
vuoksi Keiturin Sote on kilpailuttanut lääkärivastaanottopalvelut ja
saadun tarjouksen perusteella Ruoveden lääkärivastaanottopalvelujen kustannus kasvaa budjetoidusta arviolta 125 527 euroa talousarviovuonna 2019. Taloussuunnitelmassa 2020 arvioitu lääkäripalvelujen kilpailutuksesta johtuva kustannus on 194 000 euroa. Nykyisissä
olosuhteissa Ruoveden kunnan on pakko hyväksyä
lääkäripalveluista aiheutuva lisäkustannus. Mikäli määrärahaa ei
hyväksyttäisi, vaarantuisi Ruoveden kunnan lääkäripalvelujen
saatavuus. Virroilla kustannusten talousarviovaikutuksen arvioidaan
olevan 629 000 vuodelle 2019 ja ensi vuodelle Virroilla
lisäkustannus on arviolta 1 307 168 euroa.
Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.4.2019 § 131 käsitellyt omistamansa Keiturin Sote OY:n yhtiökokoukseen liittyvää omistajaohjausta seuraavasti: Keiturin Sote Oy:n yhtiökokous on pidetty
23.4.2019 ja Virtain kaupunginhallitus on nimetty Keiturin Sote Oy:n
yhtiömieheksi. Kaupunginhallitus on antanut omistajaohjauksena
Keiturin Soten yhtiökokousedustajalle alla olevan toiminta-ohjeen
yhtiökokoukseen:
- Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös

- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus, mutta rajoitettuna siten, että vastuuvapautta ei myönnetä
siltä osin, kun kyse on hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
toimista ja/tai laiminlyönneistä liittyen yhtiön ja Attendo Terveyspalvelut OY:n välisen sopimuksen vastaanottopalveluiden hankinnasta
irtisanomiseen ja tätä edeltäneisiin tapahtumiin. Toimitusjohtaja on
laiminlyönyt tehtäviään sopimuksen jatkuvuuden varmistamiseksi,
eivätkä hallituksen jäsenet ole riittävällä tavalla huolehtineet yhtiön
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä toimitusjohtajan ollessa
estynyt hoitaman tehtäviään.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Virtaín ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimisopimuksen mukaisesti yhteislautakuntana toimiva perusturvalautakunta
tekee vuosittain esityksen myös Ruoveden sosiaali- ja terveystoimen
talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Ehdotuksesta pyydetään
Ruoveden kunnan lausunto Ruoveden kuntaa koskevin osin.
Ehdotus ja lausunto lähetetään edelleen Virtain kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Talousarvion muutoksista päättää
Virtain kaupunginvaltuusto. Perusturvalautakunnan päätös
talousarvion muutosehdotukseksi toimitetaan Ruoveden kunnalle
siltä osin kun muutos koskee Ruoveden kuntaa. Mahdollinen
lausunto liitetään talousarviokäsittelyyn.
Perusturvalautakunta 18.6.2019 §3 päätti osaltaan hyväksyä 126
000 lisämäärärahan lääkärivastaanottopalvelujen kustannuksiin
vuodelle 2019. Perusturvalautakunta esittää lisämäärärahan
edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Kuntalaki ei lausu lisätalousarviosta. Ohjeen talousarvion muutoksiin
antaa 110 § 5 mom: ”Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota”. Siis, kun taloudesta vastaava kunnanhallitus
näkee kesken tilivuotta muutostarvetta talousarvioon, asia on
vietävä valtuustolle esityksenä talousarvion muuttamiseksi.
Talousarviomuutokset kesken vuotta päättää valtuusto.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja muutosjohtaja Heidi
Tanhua, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää:
Ruoveden kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle
hyväksyttäväksi 126 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2019
perusterveydenhuollon tulosalueelle lääkäripalveluihin.
Ruoveden kunta on sopimussuhteessa Virtain kaupunkiin. Tämän
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen perusteella
Virtain kaupunki on vastuussa myös omistamansa Keiturin Soten
toiminnasta ja siinä tapahtuneista laiminlyönneistä tai virheistä,
mikäli niistä aiheutuu vahinkoa Ruoveden kunnalle. Ruoveden kunta
varaa oikeuden esittää korvausvaatimus Virtain kaupungille
lääkärisopimuksen irtisanomisesta aiheutuneista lisäkustannuksista.

Käsittely

Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita teki keskustelun jälkeen seuraavan
muutetun päätösehdotuksen. Kunnanhallitus päättää:
Ruoveden kunta on sopimussuhteessa Virtain kaupunkiin. Tämän
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sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen perusteella
Virtain kaupunki on vastuussa myös omistamansa Keiturin Soten
toiminnasta ja siinä tapahtuneista laiminlyönneistä tai virheistä,
mikäli niistä aiheutuu vahinkoa Ruoveden kunnalle. Ruoveden kunta
varaa oikeuden esittää korvausvaatimus Virtain kaupungille
lääkärisopimuksen irtisanomisesta aiheutuneista lisäkustannuksista.
Kunnanhallitus päättää tehdä lisämäärärahasta esityksen
kunnanvaltuustolla 12.8.2019 kokouksessa saatuaan lisäselvityksiä
asiaan.
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää, että perusturvalautakunta
myöntää muutosjohtaja Heidi Tanhualle läsnäolo- ja puheoikeuden
perusturvalautakunnan kokouksiin 17.9.2020 saakka.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 14,45 - 15.12. Heidi
Tanhua ei ollut läsnä päätettäessä läsnäolo-ja puheoikeuden
esittämisestä perusturvalautakunnan kokouksiin.

KH 12.08.2019 § 131
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen (eeva.kyronviita@ruovesi.fi)
ja muutosjohtaja Heidi Tanhua, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 15.21 - 15.23.

KV 26.08.2019 § 29

Kunnanhallitus päätti 24.6.2019 tehdä lisämäärärahasta esityksen
kunnanvaltuustolle 12.8.2019 kokouksessa.
Kunnanhallitus päätti 12.8.2019 § 131 esittää kunnalvaltuustolle,
että
valtuusto hyväksyy 126 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2019
perusterveydenhuollon tulosalueelle lääkäripalveluihin.
Ruoveden kunta on sopimussuhteessa Virtain kaupunkiin. Tämän
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sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen perusteella
Virtain kaupunki on vastuussa myös omistamansa Keiturin Soten
toiminnasta ja siinä tapahtuneista laiminlyönneistä tai virheistä,
mikäli niistä aiheutuu vahinkoa Ruoveden kunnalle. Ruoveden kunta
varaa oikeuden esittää korvausvaatimus Virtain kaupungille
lääkärisopimuksen irtisanomisesta aiheutuneista lisäkustannuksista.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.04 - 17.14.
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Koulukorttelin kaavamuutos
YMPLTK 29.11.2018 § 76
Kunnan investointiohjelmaan sisältyy uuden päiväkodin
rakentaminen 2019-20. Päiväkoti sijoittuu Kirkonkylän
koulukeskuksen läheisyyteen. Nykyisessä asemakaavassa alue on
talousmetsää ja yleiskaavassa virkistys- ja retkeilyaluetta.
Alueelle on suunnitteilla myös lähivisrkistysalue, joka on kaavan
mukaista toimintaa. Päiväkoti tukee lähivirkistysaluetta.
Lähivirkistysalue edellyttää palvelun tarjoamista kaikenikäisille.
Lapsille alueella tulee olla osoitettuja ja aidattuja leikkialueita.
Päivädin ulkoalue toimii näin osana lähivirkistysaluetta.
Alueelle tehdään myös selvitys aluevarauksista kävely- ja
liikennereittien osalta.
Kaavamuutoksesta on saatu tarjous FCG Oy:ltä. Arviohintainen
tarjous on 4.529 euroa. Työ on kiireellinen joten OAS ja
kaavaluonnos valmistuvat jo vuodenvaihteessa. Ehdotus on
tarkoitus julkaista tammikuussa.
Tekn.joht.ehdotus

Lautakunta hyväksyy tarjouksen ja suunnitteluohjelman sekä
aikataulun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 19.12.2018 § 89
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ehdotus on valmistunut.
Liitteenä oleva suunnitelma esitellään kokouksessa.
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia
kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL § 63 mom1).
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla
on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista,
suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 76
§ 89
§ 12
§ 52
§ 133
§ 30

5/2019

11

29.11.2018
19.12.2018
21.02.2019
26.06.2019
12.08.2019
26.08.2019

arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla (MRL §63
mom 3). Vireille tulosta ilmoitetaan Ruovesi-lehdessä sekä kunnan
sähköisenä kuulutuksena.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden
varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa
valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto
nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa
kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa
tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä
yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet
(MRA § 30).
Tekn.joht.ehdotus

Lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja päättää kuuluttaa asiasta
Ruovesi-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sähköisesti kunnan
nettisivuilla. Lisäksi Ahteentien kiinteistönomistajat kutsutaan
erikseen asiasn tiedotustilaisuuteen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 21.02.2019 § 12
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei annettu määräaikaan mennessä mielipiteitä.
Viranomaisneuvottelu on pidetty 21.1.2019. Alla viranomaisten antamat ohjeet kaavoitustyöhön.
Pirkanmaan Ely-keskus: Maanteiden melun ohjearvo koskee myös
lähivirkistysalueita. Nykyisten liikennemäärien ja melun putkimallin
mukaan, tien varteen on tarpeen osoittaa 50 metriä leveä suojaviheralue. Uusia ulkoilureittejä ei kannata osoittaa tien varteen, melualueelle. Vanhat reitistöt voidaan säilyttää.
Pirkanmaan Liitto: Asemakaavamuutos on maakuntakaavan mukainen
Pirkanmaan maakuntamuseo: Suunnittelualueella ei ole tiedossa arvoja, jotka tulisi erityisesti huomioida. Alueella toteutettava arkeologinen inventointi, koska alue on rakentamatonta maastoa. Metsäinen maasto on melko hyvin havainnoitavissa, kunhan lumi on sulaPtk tark. nimikirjaimet
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nut. Vieressä olevalla omakotialueella on kulttuuriympäristön suojelumerkintä asemakaavassa. Kaavan vaikutuksia joutuu arvioimaan
omakotialueeseen nähden, joten aluetta on kuvattava kaavaselostuksessa. Ruoveden kirkonkylän taajamasta on tehty rakennusinventointi, jota voi käyttää lähtötietona.
Esityksen liitteenä on koulukorttelin kaavaluonnos. Luonnos asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä nettisivuille. Luonnoksesta osallisilla on oikeus antaa mielipide ympäristölautakunnalle
nähtävilläoloaikana.
Nähtävilläolon jälkeen siirrytään ehdotusvaiheeseen, joka jälleen julkaistaan. Luonnoksesta osallisilla on oikeus antaa muistutus tai lausunto ympäristölautakunnalle. Lautakunta esittää luonnosvaiheen
käsittelyn jälkeen kaavan kunnanhallituksen käsiteltäväksi
Teknisen johtajan päätösehdotus
Lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen ja asettaa sen nähtäville
kunnan ilmoitustaululle sekä nettisivuille.
Nähtäviläoloaika päättyy 29.3.2019 klo 15.00.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

YMPLTK 26.06.2019 § 52
Kaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Kohteesta on laadittu arkeologinen Inventointi. Inventoinnin teki
Kulttuuriympäristöpalvelut Luoto & Heiskanen. Lopputuloksena
kohteesta ei löytynyt suojeltavia rakenteita, kuten kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
Kaavaehdotus vastaa tarkoitukseltaan kunnanhallituksen kokouksessaan 29.10.2018 § 141 antamaa ohjeistusta.
Teknisen johtajan päätösehdotus
Lautakunta
Ptk tark. nimikirjaimet
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1) hyväksyy ehdotuksen
2) asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 1. - 31.7.2019 kunnan internet-sivuille ja kunnan ilmoitustaululle
3) esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen käsittelyn nähtävilläoloajan jälkeen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

KH 12.08.2019 § 133
Kaavaehdotuksesta saatiin määräaikana seuraavat lausunnot :
Pirkanmaan ely-keskus:
Lausunto liitteenä.
Pirkanmaan liitto:
Ei huomautettavaa.
Pirkanmaan maakuntamuseo:
(lausunto tiivistettynä) Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut sille
toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa. Koulukorttelin
asemakaava-alueella on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2019 (Kalle
Luoto/Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy: Ruovesi
Asemakaavamuutos arkeologinen selvitys 2019). Kaava-alueelta ei
löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Selvitys
on riittävä. Maakuntamuseolla ei ole hankkeesta kulttuuriympäristön
arvojen osalta huomautettavaa.

Ely- keskuksen vaatimukset pohjavesien suojelun osalta ovat
kohtuuttomat. Hanke on maakuntakaavan mukainen,
taajatoimintojen aluetta tukevaa toimintaa. Kaavaan lisätään
muutoksena: puhtaat hulevedet imeytettävä maastoon, likaiset
hulevedet pinnoitetuilta alueilta on johdettava pohjavesialueen
ulkopuolelle.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen (eeva.kyronviita@ruovesi.fi)
ja tekninen johtaja Harri Apell, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

KH hyväksyy tekstilisäyksen kaavamääräyksiin ja esittää kaavan
hyväksyntää kunnanvaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 76
§ 89
§ 12
§ 52
§ 133
§ 30

5/2019

29.11.2018
19.12.2018
21.02.2019
26.06.2019
12.08.2019
26.08.2019

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 15.32–15.34.
KV 26.08.2019 § 30

KH esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tekstilisäyksen
kaavamääräyksiin ja hyväksyy kaavan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.14 - 17.16.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Arkeologinen selostus
Elyn lausunto
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
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Pöytäkirja
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Rantayleiskaava, kiinteistön 702-406-1-650 kaavamerkinnän muutos
KH 12.08.2019 § 134
Kekkosella sijaitseva Kuusimäki niminen kiinteistö, 702-406-1-650,
on pyytänyt kuntaa tarkistamaan kaavamerkinnässä tapahtuneen
mahdollisen virheen ja pyytänyt virheen korjaamista vastaamaan
kiinteistön voimassa olevaa tilaa.
Kiinteistölle on vuonna 1982 myönnetty rakennuslupa vapaa-ajan
asunnolle 30 m2. Myös verotiedoissa kiinteistölla on merkitty olevan
vapaa-ajan rakennus.
Voimassa olevassa rantakaavassa kiinteistölle on merkitty
ainoastaan saunan rakennusoikeus.
Kyseessä on selkeä, kaavoitustyön aikana tapahtuunut virhe. Koska
kyseessä on lainvoimainen kaava, tulee korjaus käsitellä
kaavamuutoksena. Hallintosäännön mukaan kaikki kaava-asiat
hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavamuutoksen valmistelee
ympäristölautakunta, jonka jälkeen kunnanhallius esittää asian
kunnanvaltuustolle.
Kiinteistön omistaja esittää, että kaavasta poistetaan nykyinen
S-merkintä (saunarakennus) ja oikeudeksi merkitään RA-merkintä
(vapaa-ajan asunto).
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen (eeva.kyronviita@ruovesi.fi)
ja tekninen johtaja Harri Apell, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

KH antaa asian ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että
se hyväksyy selosteosassa kuvatun kaavakorjauksen sillä
edellytyksellä, että ympäristölaukunta hyväksyy kaavamerkinnän
korjauksen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 15.34–15.40.

KV 26.08.2019 § 31

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
selosteosassa kuvatun kaavakorjauksen sillä edellytyksellä, että
ympäristölaukunta hyväksyy kaavamerkinnän korjauksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.16 - 17.19.

Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 134
§ 31

5/2019

12.08.2019
26.08.2019

Merkittiin pöytäkirjaan, että Taija Mikkonen ilmoitti olevansa
esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi klo 17.16 - 17.19.
Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 5
Liite 6

Kaavamuutos kartta
Pyyntö kaavamuutoksesta
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Kaava-asioiden hyväksyntämenettely.
KH 12.08.2019 § 135
Nykyisen hallintosäännön mukainen kaavoitusprosessi on pitkä.
Uuden kaavan aloitusvaiheesta kaavan lainvoimaisuuteen pidetään
vähintäänkin kuusi päätöskokousta. Pienten ja selkeiden
kaavamuutosten ja päivitysten käsittelyä on syytä muuttaa
kaavoitusprosessin nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi. Muutos on
myös kuntastrategian ja kunnan säästötavoitteiden mukaista.
Pienillä muutksilla tarkoitetaan asiana selviä kaavmuutoksia: vanhan
kaavan yksityiskohdan päivittämistä, lainvoimaseen kaavaan
jääneestä, selkeästä virheestä ja sen korjauksesta tai muusta tämän
kaltaisesta. Yleisesti muutoksessa ei tarvitse laatia erikseen
valmisteluvaiheeseen littyviä erillisselvityksiä, kuten liikenne,
vesihuolto, arkeologia, luonto tms.
Pieni hanke etenee suoraan ympäristölautakunnan aloitusvaiheelle
ja kaavasta laaditaan suoraan ehdotusvaihe, josta pyydetään
tarvittavat lausunnot ja selvitykset. Pienen kaavan tai
kaavamuutoksen hyväksyy joko ympäristölautakunnta tai
kunnanhallitus.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
§35 Yleiskaavan tarkoitus: Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai
sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen
ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava
voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi
määrätyllä alueella.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja
muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön
perustaksi.
§37 Yleiskaavan hyväksyminen: Yleiskaavan hyväksyy
kunnanvaltuusto
§52 Asemakaavan hyväksyminen: Asemakaavan hyväksyy
kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä
siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavan hyväksyy
ainoastaan valtuusto. Tarkoitus tässä määräyksessä on varmistaa
tarkoituksenmukaisuus. Yleiskaava toimii pohjana rakennuskaavalle,
jossa määrätään rakentamiseen liittyvät ehdot. Rantayleiskaava
poikkeaa yleiskaavasta oleelliselta osin: rantayleiskaava määrää
Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 135
§ 32
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rakentamiselle annetut ehdot kuten asemakaava, tosin
yleispiirteisemmin rakennuspaikkojen suhteen.
Hallintosääntö
Ruoveden hallintosääntö ei ole siirtänyt kaava-asioiden
päätösvaltaa. Hyväksyntämenettelyä on tarkoituksenmukaista
päivittää seuraavasti:
Ympäristölautakunta hyväksyy pienet kaavamuutokset. Tällaisia
ovat tonttikohtaiset muutokset, esim. kaavoituksen voimaantulon
jälkeen tehtävät täsmennykset ja virhekorjaukset. Tämä käsittää
asemakaavat, ranta-asemakaavat ja
rantayleiskaavat.Ympäristölautakunta tiedottaa kaavan
hyväksymisestä.
Kunnanhallitus hyväksyy muut kaavamuutokset, jotka ovat
yleiskaavan mukaisia, tai jotka kokevat kaavan päivittämistä
nykytilanteen vaatimustasoon, esim. rantakaavojen rakennusoikeus
ja jätevesimääräykset. Kunnanhallitus tiedottaa kaavan
hyväksymisestä.
Kunnanvaltuusto hyväksyy uudet kaavat ja laajan merkityksen
omaavat kaavat sekä kaikki yleiskaavat, paitsi edellä mainitut
rantayleiskaavamuutokset. Kunnanhallitus tiedottaa kaavan
hyväksymisestä.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen (eeva.kyronviita@ruovesi.fi)
ja tekninen johtaja Harri Apell, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

KH hyväksyy edellä olevan muutoksen kaavojen hyväksynnästä ja
esittää pykälän liitettäväksi voimassa olevaan hallintosääntöön, sekä
esittää kunnanvaltuustolle edelleen asian hyväksymistä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että
menettelystä pyydetään Kuntaliiton lausunto ennen valtuuston
päätöstä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 15.41–15.50.

KV 26.08.2019 § 32

KH esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutoksen
kaavojen hyväksynnästä, ja että pykälä liitetään voimassa olevaan
hallintosääntöön. Kunnanhallitus päätti, että menettelystä pyydetään
Kuntaliiton lausunto ennen valtuuston päätöstä.

Käsittely

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Marko Kivi ehdotti asian

Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 135
§ 32
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palauttamista uudelleen valmisteluun. Valtuusto hyväksyi
ehdotuksen yksimielisesti.
Päätös

Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.19 - 17.30.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen
YK 06.05.2019 § 18
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä asiat, jotka koskevat
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn
organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai
kuntien välisessä yhteistyössä;
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla
olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman
käyttöä tai liikkeen luovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen
kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä
periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa
osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.
Ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen on neuvoteltava
yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi
valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja
vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia
koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.
Ruoveden kunnan talousarvio 2019 on noin 2,5 M€ alijäämäinen ja
kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa todennut,
että alijäämän merkittävä pienentäminen talousarviovuoden
kuluessa tulee olla kaikkien osastojen yhteinen päämäärä. Lisäksi
kunnanhallitus totesi, että talouden sopeuttamiseen käynnistetään
tarvittaessa erilliset toimenpiteet tammi-maaliskuun kuluessa.
Kunnanhallituksen kokouksessa 24.4.2019 § 95 esitettiin
talousraportti 1-3/2019 ja käytiin laaja talouskeskustelu. Todettiin,
että talousarvion alijäämä ei ole pienentymässä ja siksi on
asetettava selkeä tavoite alijäämän pienentämiselle. Kunnanhallitus
päätti asettaa tavoitteeksi alijäämän kaventamisen yhteensä 1 700
000 eurolla vuoden loppuun mennessä.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää laajoja kaikki toimialoja
koskevia ratkaisuja ja mahdollisesti myös henkilöstöön kohdistuvia
ratkaisuja.Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen on
Ptk tark. nimikirjaimet
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Yhteistyökomitea
Kunnanhallitus
Yhteistyökomitea
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tarpeen käynnistää ja tilannekatsaus annetaan kokouksessa.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja hallintojohtaja Riku
Rekonen, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee tilanteen ja annetun tilannekatsauksen
tiedoksi sekä käy keskustelun talouden
tasapainottamissuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

Päätös

Yhteistyökomitea merkitsi tilanteen ja annetun tilannekatsauksen
tiedoksi sekä kävi keskustelun talouden
tasapainottamissuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä. Lisäksi
yhteistyökomitea totesi, että 1 700 0000 euron tavoitteen
saavuttamiseksi on tarpeen käynnistää koko henkilöstöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut. Lisäksi yhteistyökomitea edellyttää, että
ennen kunnanhallituksen lopullista päätöstä yhteistyökomitea on
käsitellyt tasapainottamissuunnitelman.

KH 20.05.2019 § 104
Kunnan johtoryhmä on jakanut kunnanhallituksen asettaman
tavoitteen osatavoitteiksi osastoille. Johtoryhmän tahtotila on laatia
tasapainottamissuunnitelma hyvässä yhteistyössä henkilöstön
kanssa. Tavoitteena on kiinnittää huomio ensisijaisesti tulonlisäysten
aikaansaamiseen ja palvelurakenteen muutokseen sekä toiminnan
tehostamiseen. Johtoryhmän tavoitteena on välttää henkilöstöön
kohdistuvat pakottavat säästöratkaisut.
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
mukaan yhteistoimintaneuvottelut on käynnistettävä, mikäli
käsitellään merkittäviä muutoksia kunnan toimintaan.
Kunnanhallituksen asettaman tavoitteen saavuttaminen edellyttää
merkittäviä kaikkiin kunnan osastoihin ja palveluihin liittyvää
tarkastelua, joten yhteistoimintaneuvottelut tulee käynnistää.
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Valtiovarainministeriö:
"Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n
mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta
harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta
ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten
vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.
Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan
Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta
Yhteistyökomitea
Kunnanhallitus
Yhteistyökomitea
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huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden
korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista
toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta
koskevaan hakemukseen."
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja hallintojohtaja Riku
Rekonen, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää,
- velvoittaa kunnan johtoryhmän valmistelemaan kesäkuun loppuun
mennessä talouden tasapainottamissuunnitelman,
- käynnistää 1.6.2019 alkaen koko henkilöstöä koskevan
yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 1 700 000 euron
parannus vuoden 2019 budjetoituun tulokseen,
- että Ruoveden kunta hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotusta 30.8.2019 mennessä,
- että talousarviokehys vuodelle 2020 laaditaan tasapainoisen
kuntatalouden näkökulmasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

YK 20.06.2019 § 22
Kunnan johtoryhmä on valmistellut tasapainottamissuunnitelman,
jonka kokonaisvaikutus on 1 300 000 euron parannus vuoden 2019
budjetoituun tulokseen. Suunnitelma esitellään kokonaisuudessaan
kokouksessa.
Kunnanhallitus käynnisti kokouksessaan 20.5.2019 koko henkilöstöä
koskevat yt-neuvottelut tavoitteen saavuttamiseksi. Kunnan
johtoryhmä kutsui yhteistyökomitean koolle taloustilanteen vuoksi jo
ennakkoon 6.5.2019, jolloin yhteistyökomitea edellytti, että ennen
kunnanhallituksen lopulista päätöstä yhteistyökomitea käsittelee
tasapainottamissuunnitelman.
Kunnanhallitus käynnisti yt-neuvottelut alkaen 1.6.2019 ja
henkilöstön kanssa on käyty yt-neuvottelu 7.6.2019, jossa käsiteltiin
kunnan johtoryhmän valmistelema 1,3 M€:n
tasapainottamissuunnitelma. Suunnitelma ei pidä sisällään
pakottavia henkilöstösäästöjä. Neuvottelussa todettiin, että asia
käsitellään yhteistyökomiteassa 20.6.2019 eikä ennen
kunnanhallituksen päätöstä ole tarpeen sopia lisää neuvotteluaikoja.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja hallintojohtaja Riku
Rekonen, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee saadun selostuksen tiedoksi ja
hyväksyy tasapainottamissuunnitelman sekä esittää
kunnanhallitukselle tasapainottamissuunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Yhteistyökomitea merkitsee saadun selostuksen tiedoksi ja
hyväksyy tasapainottamissuunnitelman sillä lisäyksellä, että sosiaalija terveysosaston talouden toteumaennusteen perusteella on tehty
650 000 euron säästökirjaus ja kokonaissumma on 1,7 M€ sekä
esittää kunnanhallitukselle tasapainottamissuunnitelman
hyväksymistä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Merkittiin päytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell,
sivistystoimenjohtaja Aila Luikku ja kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä
olivat asiantuntijoina läsnä pykälän käsittelyajan klo 09.01 - 10.15.

KH 24.06.2019 § 114
Tasapainottamissuunnitelman taustaa ja valmistelua on selostettu
aikaisempien käsittelyvaiheiden yhteydessä.
Tasapainottamissuunnitelma on tarkentunut ja täyttää
kunnanhallituksen asettaman tavoitteen ilman pakottavia
henkilöstökulusäästöjä.

Tasapainottamissuunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, hallintojohtaja Riku
Rekonen, muutosjohtaja Heidi Tanhua, tekninen johtaja Harri Apell,
sivistystoimenjohtaja Aila Luikku ja kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä,
etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

Ptk tark. nimikirjaimet

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tasapainottamissuunnitelman ja
esittää edelleen kunnanvaltuustolle tasapainottamissuunnitelman
hyväksymistä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että koko henkilöstöä
koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyvät.
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Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua, tekninen
johtaja Harri Apell ja kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä olivat
asiantuntijoina läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 16.03 - 17.04.

KV 26.08.2019 § 33

Kunnanhallitus on 12.8.2019 § 138 päättänyt hakea
harkinnanvaraista valtionsosuuden korotusta sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto hyväksyy 26.8.2019 kokouksessaan talouden
tasapainottamissuunnitelman.
Kunnanhallituksen 24.6.2019 esittämä tasapainottamissuunnitelma
on esityslistan liitteenä.
Kunnanhallituksen 24.6.2019 kokouksen ja myös 12.8.2019
kokouksen jälkeen Kuntaliitto on julkaissut uuden
verotuloennusteen, jossa alensi merkittävästi kuluvan vuoden
kertymäennustetta.
Kuntaliitto:
"Kuluvan vuoden kunnallisverotilitykset ovat ansiotulotietojen
uudistuneesta ilmoitustavasta johtuen jääneet merkittävästi
alhaisemmiksi. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut kunnallisveron
kertymäennustettaan 400 miljoonalla eurolla vuodelle 2019.
Aikaisemmissa ennusteissa kyseistä kertymävajetta ei vielä
huomioitu. Ennusteessa oletetaan, että tilitysvaje kertyy vuoden
2020 aikana."
Ruoveden kunnan osalta tämän vuoden uusi verotuloennuste on 16
431 000 euroa, kun se tasapainottamissuunnitelmaa laadittaessa oli
16 777 000 euroa eli 346 000 euroa alempi ja talousarviota
laadittaessa 16 628 000 euroa eli 197 000 euroa alempi kuin
vuodelle 2019 on budjetoitu.
Kunnanhallituksen hyväksymässä ja kunnanvaltuustolle esittämässä
tasapainottamissuunnitelmassa oli huomioitu aikaisempi Kuntaliiton
verotuloennuste, mikä olisi tarkoittanut 149 000 euron tilinpäätöksen
alijäämää laskevaa vaikutusta.Valtionosuuksien osalta ennuste (+
190 000 euroa) on ennallaan.
Uusi verotuloennuste vaikuttaa tasapainottamissuunnitelmaan
seuraavasti:
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Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Yhteistyökomitea
Kunnanhallitus
Yhteistyökomitea
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 18
§ 104
§ 22
§ 114
§ 33
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06.05.2019
20.05.2019
20.06.2019
24.06.2019
26.08.2019

- Hallinto- ja talousosasto/kunnanhallitus/rahoitus poistetaan -149
000 euroa ja lisätään alijäämää lisäävää vaikutusta +197 000 euroa,
jolloin tasapainottamissuunnitelman kokonaisvaikutus on -1 354 030
euroa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apel ja
muutosjohtaja Heidi Tanhua olivat asiantuntijoina läsnä pykälän
käsittelyn ajan klo 17.30 - 18.03.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 7

Talouden tasapainottaminen

Ruoveden kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 34

5/2019
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26.08.2019

Muut asiat
KV 26.08.2019 § 34

Valtuustoseminaari järjestetään 7.10.2019 Ruovedellä.
Valtuutettu Paula Rinki esitti sdp:n valtuustoryhmän esityksen, että
kunnanhallitus toteuttaa sosiaalipalveluiden kustannusrakenteen
tarkastelun.

Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 35

5/2019

26.08.2019

Valitusosoitus
KV 26.08.2019 § 35

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja
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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
27, 28, 32, 34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

29, 30, 31, 33, 35
________________________________________________________________________
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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Ruoveden kunta

Pöytäkirja
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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