Ruoveden kunta

Pöytäkirja

6/2019

1

Kunnanvaltuusto

Aika

11.11.2019 17:00 - 18:07

Paikka

Ruoveden kunnanviraston valtuustosali

Käsitellyt asiat
§
27
28
29

Liitteet

30
31
32
33
34
35
36

1-2
3

Ptk tark. nimikirjaimet

Otsikko
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen voimassaolo ja
neuvotteluesitys
Ruoveden kunnan tuloveroprosentin ja
kiinteistöveroprosentin määrittäminen vuodelle 2020
Ruoveden kunnan hallintosääntö
Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Sidonnaisuusilmoitukset
Jussi Raivion eroilmoitus luottamustehtävistä
Muut asiat
Valitusosoitus

Sivu
4
5
6
9
13
23
26
29
30
31

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

6/2019

Osallistujat
Nimi
Kivi Marko
Majala Jukka
Havanka Pentti
Härkönen Mervi
Jokinen Jyrki
Jokinen Sinikka
Kaitajärvi Merja
Korppoo Matti
Kuutti-Selkee Heidi
Kärkelä Irja
Leppänen Raimo
Marttila Virve
Mikkonen Taija
Neste Jouni
Pirttijärvi Pekka
Rinki Paula
Simonen Hanna-Leena
Simula Markku
Viljanmaa Anita
Koivunen Tapio
Pynnöniemi Hanna
Viitanen Eeva
Rekonen Riku
Tanhua Heidi
Apell Harri

Lisätiedot
puheenjohtaja
1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Asiantuntija, muutosjohtaja § 29
Asiantuntija, tekninen johtaja § 30,31,32

Poissa

Koivunen Päivi
Moisio Antti

2. vpj
jäsen

Käsitellyt asia

§27 - 36

Läsnä

Allekirjoitukset
Marko Kivi
puheenjohtaja

Riku Rekonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Ruovedellä 13.11.2019
Sinikka Jokinen
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Ruoveden kunnanvirasto 13.11.2019

Riku Rekonen
pöytäkirjanpitäjä
Ptk tark. nimikirjaimet

Jyrki Jokinen

2

Ruoveden kunta

Ptk tark. nimikirjaimet

Pöytäkirja

6/2019

3

Ruoveden kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 27

6/2019

4

11.11.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KV 11.11.2019 § 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
4.11.2019 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, että KV on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
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Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
KV 11.11.2019 § 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 Jyrki
Jokinen ja Sinikka Jokinen, varalla Matti Korppoo ja Heidi
Kuutti-Selkee.
KV päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 13.11.2019.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Jokinen ja Sinikka Jokinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 13.11.2019.
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Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistoimintasopimuksen voimassaolo ja neuvotteluesitys
KH 28.10.2019 § 147
Ruoveden kunta on irtisanonut Ruoveden kunnan ja Virtain
kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen päättymään
31.12.2019. Valtioneuvosto velvoitti 17.1.2019 Ruoveden kunnan
järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Virtain kaupungin
kanssa edelleen siten kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta.
Valtioneuvosto pani päätöksen voimaan heti. Ruoveden kunta valitti
valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei ole antanut vielä ratkaisua
valitusasiassa. Ruovesi on jatkanut toimintaa VN:n päätöksen ja
olemassa olevan Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Mikäli KHO:n päätös saataisiin vuoden 2019 aikana ja se
mahdollistaisi Ruovedelle yhteistoiminta-alueen vaihtamisen,
käytännössä tämä ei ole kuitenkaan enää mahdollista 31.12.2019
mennessä, jolloin Virtain ja Ruoveden yhteistoimintasopimus päättyy
siinä tapauksessa, että KHO hyväksyy Ruoveden kunnan valituksen.
On arvioitu, että yhteistoiminta-alueen vaihtamisen käytännön
toteutukseen tarvittava aika on minimissään 4-6 kk.
Tarkoituksenmukaista on, että Ruoveden kunnanhallitus ja
kunnanvaltuusto määrittelevät Virtain ja Ruoveden
yhteistoimintasopimuksen irtisanomisajan uudelleen, huomioon
ottaen tarvittavat toimenpiteet ja niiden vaatiman ajan uuteen
yhteistoiminta-alueeseen siirryttäessä.
Vuoden 2019 lähestyessä loppua ja KHO:n päätöksen viipyessä, on
tarpeen myös arvioida uudelleen myös vaihtoehtoa, että KHO:n
päätös ei mahdollista Ruovedelle yhteistoiminta-alueen vaihtamista,
vaan KHO velvoittaa kunnan jatkamaan nykyisessä
yhteistoiminta-alueessa. Ruoveden kunta on lähestynyt Virtain
kaupunkia neuvottelukutsulla, johon Virtain kaupunki on antanut
myönteisen vastauksen. Neuvottelu pidetään marraskuussa 2019.
Tämän pykälän esittelyn aikana läsnä ovat myös
perusturvalautakunnan Ruoveden jäsenet. Lisäksi asiantuntijoina
paikalla ovat asianajaja Heikki Penttilä ja muutosjohtaja Heidi
Tanhua.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen, muutosjohtaja Heidi
Tanhua, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus
Ptk tark. nimikirjaimet

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
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Kunnanjohtaja Eeva Viitanen antoi keskustelun aluksi seuraavan
päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mikäli KHO
hyväksyy Ruoveden kunnan valituksen ja mahdollistaa
yhteistoiminta-alueen vaihtamisen Virtain kaupungin ja Ruoveden
kunnan sopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta päättyy
viimeistään 31.12.2020.
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa alla olevat henkilöt ja asianajaja
Heikki Penttilän edustamaan neuvotteluissa Ruoveden kuntaa sekä
valtuuttaa Heikki Penttilän neuvottelemaan
yhteistoimintasopimuksen ehtojen tulkintansa ja toteuttamisesta
siihen saakka, kunnes KHO on antanut ratkaisunsa. Ruoveden
kunta nimeää Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan neuvotteluihin
seuraavat henkilöt; kunnanjohtaja Eeva Viitasen, muutosjohtaja
Heidi Tanhuan, hallintojohtaja Riku Rekosen sekä, asianajaja Heikki
Penttilän.
Kunnanhallitus päättää jatkaa asianajaja Heikki Penttilän sopimusta
siihen saakka, kunnes KHO on antanut ratkaisunsa

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälän käsittelyn ajan ennen
päätöksentekoa olivat läsnä ulkopuolisena asiantuntijana asianajana
Heikki Penttilä ja asiantuntijana muutosjohtaja Heidi Tanhua sekä
perustuvalautakunnan jäsenet Tapio Vaali ja Paula Rinki klo 15.05 15.37.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Kuutti-Selkee saapui kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn kuluessa klo 15.29.

KV 11.11.2019 § 29

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että mikäli KHO hyväksyy
Ruoveden kunnan valituksen ja mahdollistaa yhteistoiminta-alueen
vaihtamisen Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sopimus
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta päättyy viimeistään
31.12.2020.
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa alla olevat henkilöt ja asianajaja
Heikki Penttilän edustamaan neuvotteluissa Ruoveden kuntaa sekä

Ptk tark. nimikirjaimet
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valtuuttaa Heikki Penttilän neuvottelemaan
yhteistoimintasopimuksen ehtojen tulkintansa ja toteuttamisesta
siihen saakka, kunnes KHO on antanut ratkaisunsa. Ruoveden
kunta nimeää Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan neuvotteluihin
seuraavat henkilöt; kunnanjohtaja Eeva Viitasen, muutosjohtaja
Heidi Tanhuan, hallintojohtaja Riku Rekosen sekä asianajaja Heikki
Penttilän.
Kunnanhallitus päättää jatkaa asianajaja Heikki Penttilän sopimusta
siihen saakka, kunnes KHO on antanut ratkaisunsa.
Päätös

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

Ptk tark. nimikirjaimet
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Ruoveden kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrittäminen vuodelle 2020
29/02.02.00/2019
KH 28.10.2019 § 149
Kuntalain § 111 mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien
rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee
ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee
tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki
säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §).
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin
sadasosan tarkkuudella. Eduskunnan päätösten perusteella
vuodelle 2020 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %

Käytetään mm. maapohjaan, tuotantorakennuksiin, konehalleihin ja
teollisuusrakennuksiin.
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,41-1,00 %
Veroprosenttia sovelletaan myös vakituiseen asuinrakennuksenn
pihapiirissä oleviin rakennuksiin, kuten saunaan, autotalliin ja muihin
talousrakennuksiin.
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä
välillä 0,93–2,00 %
Esimerkiksi vapaa-ajan asunnot ja tontilla sijaitsevat muut
rakennukset (esim. talousrakennus, erillinen saunarakennus,
varasto, aitta, puuvaja).
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
0,93-3,10 %
Ptk tark. nimikirjaimet
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- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä
0,00-2,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan
määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa
kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen
veroprosentti + 3,00 %)

Kiinteistöverolain mukaan kunnan on päätettävä erilliset
kiinteistöveroprosentit ainakin vakituisten asuinrakennuksille, muille
kuin vakituisille asuinrakennuksille sekä yleisen
kiinteistöveroprosentin alaisille kiinteistöille. Muiden
kiinteistöveroprosenttien säätäminen on vapaaehtoista ja jos niitä ei
ole säädetty, sovelletaan kiinteistöihin kunnan yleistä
kiinteistöveroprosenttia.
Ruoveden kunnassa vuoden 2019 veroperusteet ovat:
Tuloveroprosentti 22,00
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,50
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,10
TVL:n 22 §:n mukainen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00
Kuntien vuoden 2019 matalin tuloveroprosentti on 17 ja korkein 22,5
sekä keskiarvo 19,88. Seuraavassa vertailua vuoden 2019
kiinteistöveroprosenteista:
Yleinen

Vakituisen asunnon Muun kuin vak.
asunnon
kiinteistöveroprose kiinteistöveroprose kiinteistöveroprose
ntti
ntti
ntti
Kangasala
Lempäälä
Mänttä-Vilppula
Nokia
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Pälkäne
Ruovesi
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat

0,93
0,95
1,10
1,00
1,10
1,10
1,05
1,10
1,00
1,25
1,20
1,30
1,20
0,93

0,43
0,45
0,60
0,55
0,65
0,52
0,55
0,48
0,50
0,65
0,65
0,50
0,55
0,45

1,03
1,00
1,15
1,40
1,25
1,10
1,05
1,10
1,10
1,10
1,25
1,10
1,30
1,00

Lisätietoja: kunnanjohtaja Eeva Viitanen ja hallintojohtaja Riku
Rekonen, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se vahvistaa
seuraavat veroprosentit vuodelle 2020:
Tuloveroprosentti 22,00
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,70
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,30
TVL:n 22 §:n mukainen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00

Käsittely

Kunnanjohtaja Eeva Viitanen teki keskustelun jälkeen seuraavan
muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se vahvistaa
seuraavat veroprosentit vuodelle 2020:
Tuloveroprosentti 22,00
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,60
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,30
TVL:n 22 §:n mukainen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell ja
muutosjohtaja Heidi Tanhua olivat asiantuntijoina läsnä pykälän
käsittelyn ajan klo 15.46 - 17.07. Pykälän keskustelu käytiin
yhteisesti myös pykälän 150 osalta.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Moision varajäsen Virve Marttila
saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn kuluessa klo 16.00.

KV 11.11.2019 § 30

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa seuraavat
veroprosentit vuodelle 2020:
Tuloveroprosentti 22,00
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,60
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,30
TVL:n 22 §:n mukainen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00

Käsittely

Keskustelun kuluessa Pekka Pirttijärvi esitti, että vakituisten
asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia ei nosteta. Esitystä ei
kannatettu ja puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa
kannattamattomana.
Keskustelun kuluessa Raimo Leppänen esitti, että vakituisen

Ptk tark. nimikirjaimet
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asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi määritellään 0,55 ja
muut veroprosentit kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Raimo
Leppäsen muutosesitystä kannattivat Pentti Havanka, Tapio
Koivunen ja Anita Viljanmaa.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitykseen on tehty
kannatettu muutosesitys, joten asiassa on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti äänestystavatksi nimenhuutoäänestystä,
minkä valtuusto yksimielisesti hyväksyi. Puheenjohtaja ehdotti, että
ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät
JAA, ja ne, jotka kannattavat Raimo Leppäsen muutosesitystä,
äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestystavan yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 6
EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on
tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.
Päätös

Kunnanvaltuusto vahvisti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
seuraavat veroprosentit vuodelle 2020:
Tuloveroprosentti 22,00
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,60
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,30
TVL:n 22 §:n mukainen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Ruoveden kunnan hallintosääntö
KH 16.01.2017 § 13
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli osittain voimaan 1.5.2015 ja
kokonaisuudessaan se tulee sovellettavaksi uuden valtuustokauden
alkaessa 1.6.2017.
Uuden kuntalain 90 § edellyttää, että kunnassa on hallintosääntö,
johon kootaan kaikki nykyisin hallintosäännöllä ja eri johtosäännöillä
määrättävät asiat.
Uuteen hallintosääntöön tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset
kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja
hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta.
Hallintosääntö on kunnan toimintaa ohjaava keskeinen ohjausväline
strategian, talousarvion ja taloussuunnitelman ohella.
Kuntaliitossa on valmisteltu kunnille malli, jota he ne voivat käyttää
omaa hallintosääntöä valmistellessaan.
Osallistamalla päätöksentekijät hallintosäännön uudistamistyöhön,
tarjoutuu Ruoveden kunnassa mahdollisuus arvioida nyt käytössä
olevan hallintosäännön ja eri johtosääntöjen ja hallinnollisten
käytäntöjen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
päätöksentekijöiden näkökulmasta.
Uudistustyö antaa myös näin toteutettuna mahdollisuuden
valmistautua maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeiseen uuteen
toimintaympäristöön.
Hallintosäännön uudistaminen on monelta osin luonteeltaan
asioiden teknisluoteista kirjaamista, mutta se sisältää myös sellaisia
osia ja mahdollisuuksia, joiden valmistelu yksinomaan virkatyönä ei
ole tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi virkatyönä tehtävää
valmistelua tulisi täydentää luottamushenkilöille suunnatulla
valtuustoseminaarilla, jossa osallistavalla työmenetelmällä
arvioitaisiin ja käsiteltäisiin yhdessä muutamia
keskeisiä uuden hallintosäännön kohtia.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Samoin osastopäälliköt tulisi velvoittaa käymään lautakunnissa läpi
nykyinen johtosääntönsä, vertaamaan ja sitä uuteen
hallintosääntöön ja tekemään mahdolliset tarpeelliset korjaukset.
Uuden hallintosäännön hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.
Kj:n ehdotus

KH ohjeistaa osastopäälliköt viemään
hallintosäännön uudistamistyön lautakuntiin käsiteltäväksi
viimeistään helmikuun alussa, jonka jälkeen
järjestetään valtuustoseminaari 20.2.2017 klo 15, jossa
hallintosääntöä työstetään eteenpäin.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

KH 22.05.2017 § 148
Viranhaltijat ovat valmistelleet hallintosääntöä, ja asiasta on pidetty
kaksi valtuustoseminaaria: 20.2.2017 ja 11.5.2017, joissa
hallintosääntöä on käyty läpi. Jälkimmäisessä seminaarissa olivat
kutsuttuna mukana myös uudet valtuutetut.
Hallintosäännöstä löytyvät kunnan ennen erillisinä ohjeina olleet
johtosäännöt, tarkastussääntö ja palkkiosääntö.
Kunnanhallituksella on kunnan johtajan kanssa keskeinen rooli
konsernin toiminnan operatiivisessa johtamisessa. Sisäisen
valvonnan ohjeesta vastaavat edellä mainitut toimijat. Lautakunnat
toteuttavat palvelutehtäväänsä ja valmistelutehtäväänsä. Edelleen,
esimerkiksi lautakuntien alla, voi olla tarkentavia omia sääntöjään.
Nyt hyväksyttävänä olevaan hallintosääntöön kuuluvat yleisen
hallintomenettelyn määräykset.
Kj:n ehdotus

KH esittää KV:lle liitteenä olevan hallintosäännön hyväksymistä.
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.
Keskustelun aikana lisättiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet ja
varajäsenet valitsee valtuusto.
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KH hyväksyi ehdotuksen.

KV 29.05.2017 § 44
KH esittää KV:lle liitteenä olevan hallintosäännön hyväksymistä.
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.
Päätös

Outi Kokko esitti, että esittelytekstiin lisätään, että hallintosääntö ei
ole käynyt järjestöjen lausunnolla. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Anita Viljanmaa esitti, että asia jätetään pöydälle. Esitystä kannatti
Jenny Keskinen. Suoritettiin äänestys. Anita Viljanmaan esittämää
pöydällepanoa kannatti 9, käsittelyn jatkamista 16.
Hallintosääntöön tehtiin yksimielisesti seuraavat lisäykset:
s. 21, teknisen lautakunnan tehtävät, kohta 14: päättää viljely- ja
virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden vuokralle antamisesta
ja ottamisesta, mikäli vuokrasopimuksen kesto on yli 5 vuotta
s. 23, (Elinvoimalautakunnan tehtävänä on), kohta 14.
matkailuhankkeiden edistäminen
s. 25, (Kirjastotoimenjohtaja), kohta 7. päättää kirjaston käyttäjän
asettamisesta määräaikaiseen käyttökieltoon kirjastolain ja
käyttösääntöjen perustein
s. 26, (tekninen johtaja), antaa luvankunnan maa-alueiden
lyhytaikaiseen käyttöön, esim. tapahtumiin, sekä päättää viljely- ja
virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden vuokralle antamisesta
ja ottamisesta, mikäli vuokrasopimuksen kesto on enintään 5 vuotta
s. 35, Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää
pitkien antolainojen ottamisesta, niiden mahdollisesta suojaamisesta
ja vieraan pääoman muutoksista
s. 35, Kunnanhallitus laatii tarkemmat ohjeet ja päättää kustakin
johdannaissopimuksesta erikseen
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s. 41, Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 5 päivää ennen
valtuuston kokousta...
KV hyväksyi hallintosäännön, siten, että se käy vielä
henkilöstöjärjestöillä lausunnolla, jonka jälkeen se tulee uudestaan
12.6.2017 valtuustoon.
KH 05.06.2017 § 145
Yhteistyökomitea käsittelee asiaa 5.6.2017 ja tuo lausunnot
kunnanhallitukselle.
Yhteistyökomitea käsittelee hallintosääntöä
Kj:n ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Yhteistyökomitea merkitsi asian tiedoksi eikä esittänyt siihen
muutoksia.

Kj:n ehdotus

KH esittää KV:lle hallintosäännön hyväksymistä

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

KV 12.06.2017 § 58
KH esittää KV:lle hallintosäännön hyväksymistä
Pentti Havanka esitti, että hallintosäännön § 9 lisätään valtuutetun
lisäksi sana varavaltuutettu.
Jouni Neste esitti, että maksimissaan vuoden määräaikaisien
toimien ja virkojen täytöstä päätetään kunnanjohtajan
suostumuksella.
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen

KH 05.03.2018 § 30
Hallintosääntöä on tarkoituksenmukaista päivittää seuraavilta osin:
Ptk tark. nimikirjaimet
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(muutettavat kohdat lihavoituna)
s. 12, 18 §
Tulosaluejohtajat
Ympäristöyksikön päällikkönä toimii rakennustarkastaja.
Kiinteistöyksikön päällikkönä toimii kiinteistöpäällikkö.
Yhdyskuntatekniikan yksikön päällikkönä toimii yhdyskuntatekniikan
päällikkö.
Kirjaston esimiehenä toimii kirjastotoimenjohtaja.
Varhaiskasvatuksen esimiehenä toimii varhaiskasvatuksen ohjaaja.
Rehtorit toimivat omien koulujensa esimiehinä.
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö toimii ruoka- ja
siivouspalveluyksikön johtajana.
Työllisyydenhoidon esimies toimii työllisyydenhoidon päällikkönä.
s. 19, 25 §
Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää toimialaansa ja vastaa
palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja
arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille
mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja
kehittämiseen.
Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus,
perusopetus, vapaa sivistystyö (Ruoveden Opisto),
kirjastotoimi, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.
Koulutoimen osalta sivistyslautakunta:
1. valitsee perusopetuksen koulujen rehtorin, koulunjohtajat ja
vararehtorit
2. valitsee perusopetuksen toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen tai päätoimiseksi tuntiopettajaksi
otettavat opettajat
3. valitsee muut koulutoimen toistaiseksi voimassaolevaan
Ptk tark. nimikirjaimet
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työsuhteeseen otettavat työntekijät
4. siirtää viranhaltijan tai toistaiseksi otetun päätoimisen
tuntiopettajan kunnan koululaitoksen virkaan
5. päättää koulun lukuvuoden työ- ja vapaapäivistä
6. päättää perusopetuksen opetussuunnitelmista, opetuksen
vuosittaisesta tuntikehyksestä sekä opetuksen järjestämiseen
liittyvistä suunnitelmista
7. hyväksyy koulujen järjestyssäännöt
8. päättää esiopetuksen järjestämisestä
9. päättää valmistavan opetuksen järjestämisestä
10. päättää oppilastapaturmien vahingonkorvauksien
myöntämisestä silloin, kun kunta on
korvausvelvollinen
11. päättää koulutuspalveluiden hankkimisesta oppilaille
12. päättää oppilaskuljetusten yleisperiaatteista
s. 20, 25 §
Vapaa-aikatoiminnan osalta sivistyslautakunta
18. valitsee vapaa-aikasihteerin sekä vapaa-aikaohjaajan
19. päättää vapaa-aikapalveluiden maksuista ja tilojen
vuokrista
20. päättää vapaa-aikatoimen avustusten jakamisesta
s. 20-21, 26 § Teknisen lautakunnan,
s. 21, 27 § ympäristölautakunnan sekä
s. 22, 28 § tielautakunnan tehtävät ja toimivalta, lisätään pykälien
lopuksi seuraava sääntö:
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
Lautakunnalle voidaan siten hallintosäännön määräyksellä
antaa oikeus toimialallaan edustaa kuntaa ja käyttää kunnan
puhevaltaa. Puhevaltaa koskeva määräys antaa lautakunnalle
oikeuden päättää käytetäänkö puhevaltaa ja mikä kanta
lausunnossa otetaan. Lautakunnan oikeus puhevallan
käyttämiseen voi myös perustua suoraan erityislain
Ptk tark. nimikirjaimet
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säännökseen.
s. 24, 30 §
Talous- ja hallintopalvelujen vastaavan viranhaltijan nimike
muutetaan hallintojohtajaksi.
Sivistyspalvelujen toimialueen viranhaltijat ja heidän
ratkaisuvaltansa
s. 25, 30 §
Rehtori ja koulunjohtajat
1. valitsee väliaikaiset tuntiopettajat ja viransijaiset milloin
virkasuhde kestää enintään lukuvuoden
2. valitsee väliaikaiset koulunkäynnin ohjaajat ja sijaiset, milloin
tehtävä kestää enintään lukuvuoden
3. myöntää oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä enintään yhden
kuukauden ajaksi
4. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta
5. päättää oppilaan muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä
6. päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä ja luvan
myöntämisestä opintojen suorittamiseen opetukseen osallistumatta
7. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle ja oppilaan
määräaikaisesta erottamisesta
8. päättää oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa
määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää
9. päättää päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän
suorittamisesta annettavan todistuksen antamisesta
10. määrää tutkinnon vastaanottavan opettajan
11. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
12. päättää koulun tilojen ulkopuolisesta käytöstä
13. päättää koulun käyttötalousosan hankinnoista lautakunnan
määräämissä rajoissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti.
Opettaja
1. päättää oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin
Ptk tark. nimikirjaimet
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käyttöönotosta sivistyslautakunnan antamia hankintaohjeita
noudattaen
2. päättää stipendien jaosta stipendirahaston sääntöjä
noudattaen.
s. 26, 30 §
Tekninen johtaja
lisätään kohtaan 14: päättää rakennustarkastajan sijaisen
nimeämisestä tämän ollessa estynyt.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 12.03.2018 § 5

KH:n ehdotus

KH esittää KV:lle, että hallintosääntöä muokataan edellä esitetyn
mukaisesti

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

KH 28.10.2019 § 151
Hallintosääntö on tarkoitus uudistaa laajemmin vaalikauden loppuun
mennessä, mutta jo ennen sitä on hallintosääntöä tarpeen päivittää.
Tielautakunta lakkaa ja lisäksi on tarpeen sekä tehdä toimintaa
joustavoittavia tarkennuksia että esimerkiksi päivittää
nimikemuutokset.
Hallintosäännön uudistamisesta on käyty keskustelua vuoden
kuluessa ja viimeksi valtuustoseminaarissa 7.10.2019.
Palkkiosääntöön ehdotetaan muutoksia ja kokonaan uutena osana
hallintosääntöön liitetään hankintaohje. Yrittäjien lausunto
hankintaohjeeseen on käsitelty valtuustoseminaarissa ja on myös
liitteenä.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Esitettävät muutokset ovat liitteessä punaisella ja poistettavat tekstit
yliviivattuna.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen, hallintojohtaja Riku
Rekonen, tekninen johtaja Harri Apell, sivistystoimenjohtaja Aila
Luikku, kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
hallintosäännön muutokset liitteen mukaisesti, ja päättää lisäksi, että
muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Käsittely

Keskustelun aluksi kunnanjohtaja Eeva Viitanen teki seuraavan
muutosehdotuksen:
Sivulta 9 § 10 lautakunnan poistetaan muutos, jonka mukaan
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja. Uusi muoto on:
"Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettu."
Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.
Raimo Leppänen esitti, että sivulta 17 kohdasta kunnanhallitus
kohta 14. poistetaan sana yleiskaavamuutokset ja kohta 14. tulee
olla "Hyväksyy asemakaavamuutokset"
Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy
hallintosäännön muutokset kokouksessa esiin tulleet
muutosehdotukset huomioiden liitteen mukaisesti, ja päättää lisäksi,
että muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.07 - 17.19.

KV 11.11.2019 § 31
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön
muutokset kokouksessa esiin tulleet muutosehdotukset huomioiden
liitteen mukaisesti, ja päättää lisäksi, että muutokset tulevat voimaan
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välittömästi.
Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan mukana jaetussa
liitemateriaalissa on virhe ja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko
asiasta päättää tässä kokouksessa. Anita Viljanmaa esitti, että asia
siirretään seuraavaan kokoukseen, jonka valtuusto yksimielisesti
hyväksyi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
KH 28.10.2019 § 155
Hallinto- ja talousosastolla on talousarviovuoden kuluessa syntynyt
tietotekniikka- ja hankintakustannuksia, joita ei voitu talousarviota
laadittaessa ennakoida. Populus-ohjelman laajentaminen koko
henkilöstön käyttöön katetaan käyttötaloudesta, mutta
Dynasty-ohjelman päivittäminen ja palvelimen siirto 7 676,74 euroa
esitetään lisämäärärahana investointeihin. Lisäksi asiakirjoihin
liittyvän tietoturvan kehittäminen ja hallinta edellyttävät
tietojärjestelmää, jonka hankinta toteutetaan vielä vuonna 2019,
mikäli se on rahoitettavissa käyttötaloudesta. Hallinto- ja
talousosastolla pääosa talousaasteista pystytään kattamaan
osaston sisältä.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu sote-muutosprojektin
määrärahavaraus ei toteutu kokonaisuudessaan, joten hallinto- ja
talousosaston talousarvion toimintakatteen ylitysriski hallitaan
siirtämällä sisäisesti sote-muutosprojektista 30 000 euroa eri
kustannuspaikoille. Sosiaali- ja terveydenhuollon
sote-muutosprojektista esitetään siirrettväksi siäisesti myös
sivistysosaston voimaa vanhuuteen-hankkeen toteuttamiseen 10
000 euroa.
Sivistysosastolle on lisämäärärahatarve varhaiskasvatukseen,
perusopetukseen ja lukioon. Varhaiskasvatuksen osalta
henkilöstökustannuksiin 45 000 euroa ja majoitus- ja
ravitsemuspalveluihin 5 000 euroa sekä ohjelmistokustannuksiin 10
000 euroa. Perusopetuksen osalta ohjelmistoihin 4 000 euroa,
koulupsykologin palkkaukseen 13 000 euroa ja
koulukuljetuskustannuksiin 60 000 euroa. Lukion osalta on
toimintakuluihin lisävaraus 68 000 euroa. Liikuntatoimesta
maksettava Honkalan allasvuokran ennakkomaksu on 36 000 euroa.
Investointien osalta toteumaennuste on 1 655 500 euroa, kun
talousarviossa on 3 292 000 euron investoinnit. Keskeiset syyt
merkittävälle investointitason laskulle ovat rivitalo-osakkeiden
varauksen jääminen toteutumatta, päiväkodin kustannukset
toteutuvat tämän vuoden osalta noin 300 000 euroa pienempinä,
uusi teollisuushalli 500 000 euroa ei toteudu, eikä tekniikkatien
loppuosa toteudu 250 000 euroa.
Teknisellä osastolla ei arvioida olevan lisämäärärahatarvetta, mutta
metsänmyyntituloja saadaan noin 200 000 euroa talousarviossa
huomioitua enemmän. Tämä tulonlisäys sisältyy
tasapainottamissuunnitelmaan.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Kunnan verotulot tulevat todennäköisesti selvästi alittumaan, mutta
valtionosuudet tulevat puolestaan ylittymään suhteessa
talousarvioon. Arvioihin on vuoden kuluessa tullut useita ja
merkittäviä muutoksia, joten lopulliseen toteuma-arvioon sisältyy
epävarmuuksia.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen, hallintojohtaja Riku
Rekonen, tekninen johtaja Harri Apell, sivistystoimenjohtaja Aila
Luikku, muutosjohtaja Heidi Tanhua ja kehityspäällikkö Sirkku
Mäkelä, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavat
määrärahamuutokset:
- sivistysosasto toimintamenojen lisäys 241 000 euroa
- tekniselle osastolle toimintatulojen lisäys 200 000 euroa
Investoinnit
- Dynasty-asianhallintaohjelmiston päivittäminen 7 700 euroa,
- Yhtenäiskoulun yläpohjan eristyksen uusinta 30 000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
talousarvion sisällä seuraavat määrärahasiirrot:
- sote-muutosprojektista hallinto- ja talousosastolle 30 000 euroa,
- sote-muutosprojektista sivistysosastolle 10 000 euroa.

Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Eeva Viitanen esitti seuraavat
muutokset ehdotukseen:
- Sivistysosaston varhaiskasvatuksen ohjelmistokustannuksista
vähennetään 8000 euroa ja siirretään investoinniksi ProConsonan
laajennuksena.
- Sivistysosaston toimintamenojen lisäyksestä vähennetään 8000
euroa.
- Investointeihin lisätään vesihuoltolaitokselle kaksi
ultraviolettivalolaitetta yhteensä 20 000 euroa.
Kunnanhallitus hyvksyi muutokset yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle seuraavat
määrärahamuutokset:
- sivistysosasto toimintamenojen lisäys 233 000 euroa
- tekniselle osastolle toimintatulojen lisäys 200 000 euroa

Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 155
§ 32

6/2019

25

28.10.2019
11.11.2019

Investoinnit
- Dynasty-asianhallintaohjelmiston päivittäminen 8 000 euroa.
- Yhtenäiskoulun yläpohjan eristyksen uusinta 30 000 euroa.
- ProConsonan laajennus 8 000 euroa.
- Kaksi ultraviolettivalolaitetta 20 000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
talousarvion sisällä seuraavat määrärahasiirrot:
- sote-muutosprojektista hallinto- ja talousosastolle 30 000 euroa,
- sote-muutosprojektista sivistysosastolle 10 000 euroa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 17.37 - 17.49.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Raimo Leppänen oli poissa kokouksesta
klo 17.46 - 17.49.
KV 11.11.2019 § 32

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavat
määrärahamuutokset:
- sivistysosasto toimintamenojen lisäys 233 000 euroa
- tekniselle osastolle toimintatulojen lisäys 200 000 euroa
Investoinnit
- Dynasty-asianhallintaohjelmiston päivittäminen 8 000 euroa.
- Yhtenäiskoulun yläpohjan eristyksen uusinta 30 000 euroa.
- ProConsonan laajennus 8 000 euroa.
- Kaksi ultraviolettivalolaitetta 20 000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
talousarvion sisällä seuraavat määrärahasiirrot:
- sote-muutosprojektista hallinto- ja talousosastolle 30 000 euroa,
- sote-muutosprojektista sivistysosastolle 10 000 euroa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan. että tekninen johtaja Harri Apell oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan.
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Sidonnaisuusilmoitukset
20/00.03.01/2019
TARKLTK 11.04.2019 § 28
Kuntalain 84 § 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön
ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä
ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa
ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Ruoveden kunnan hallintosäännön 74 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
kerran vuodessa.
Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että lain tarkoittamilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta pyydetään sidonnaisuusilmoitukset jotka lain
edellyttämän käsittelyn jälkeen toimitetaan KV:lle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

TARKLTK 27.05.2019 § 34
Ptk tark. nimikirjaimet
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Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty toimittamaan tarkastuslautakunnalle 24.5.2019 mennessä.
Pj:n ehdotus

Käsitellään saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, pyydetään mahdolliset lisäselvitykset ja annetaan sidonnaisuusilmoitukset KV:lle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pyydetään toimittamaan puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset 7.6.2019 mennessä.

TARKLTK 07.06.2019 § 45
Luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, joilta ei ole tullut sidonnaisuusilmoitusta, on toimitettu uusintapyyntö 29.5.2019.
Pj:n ehdotus
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöille, joilta puuttuu vielä sidonnaisuusilmoitus, lähetetään pyyntö ilmoituksen toimittamisesta.

TARKLTK 23.08.2019 § 54
Henkilöille, joilta vielä puuttui sidonnaisuusilmoitus, lähetettiin uusintapyyntö 17.6.2019 päivätyllä kirjeellä. Ilmoitukset pyydettiin toimittamaan 26.7.2019 mennessä. Ilmoitus puuttuu vielä Jukka Majalalta,
Virve Marttilalta, Juha Kuukalta ja Jukka Kiintoselta.
Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saadut ilmoitukset, esittää ne KV:lle
tiedoksi sekä julkaisee ilmoitukset kunnan www.sivuilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että Jukka Kiintonen, Juha
Kuukka ja Virve Marttila ovat toimittaneet ilmoituksensa kokoukseen
mennessä. Pyydetään Jukka Majalaa toimittamaan sidonnaisuusilmoituksensa ja Jouni Nestettä täydentämään ilmoitustaan. Ilmoitus
ja täydennys tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle 9.9.2019 mennessä.

TARKLTK 24.09.2019 § 59
Jukka Majala on toimittanut sidonnaisuusilmoituksensa 26.8.2019.
Jouni Nesteelle on toimitettu ilmoituksen täydennyspyyntö sähköpostilla 28.8.2019. Neste ei ole toimittanut ilmoituksen täydennystä
Ptk tark. nimikirjaimet
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pyydettyyn ajankohtaan mennessä.
Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta toimittaa annetut sidonnaisuusilmoitukset
KV:lle tiedoksi ja julkaisee ne kunnan www-sivulla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että Jouni Nesteelle toimitetaan uudelleen täydennyspyyntö. Täydennys tulee toimitettaa
30.9.2019 mennessä.
Todetiin, että Riku Rekonen antoi täydennyksen sidonnaisuusilmoitukseensa.

KV 11.11.2019 § 33
Käsittely

Anita Viljanmaan esityksen mukaisesti selostusosaan lisätään, että
tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia 11.10.2019
§ 71. Lisäksi teksti "Jouni Neste on toimittanut täydennetyn
sidonnaisuusilmoituksen 26.9.2019." poistettiin selosteosasta, koska
täydentämistä ei ole käsitelty tarkastuslautakunnassa.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Ptk tark. nimikirjaimet
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Jussi Raivion eroilmoitus luottamustehtävistä
KH 28.10.2019 § 165
Jussi Raivio on ilmoittanut muuttaneensa pois paikkakunnalta, joten
hän ei enää voi toimia luottamistehtävissä. Eron luottamustehtävistä
myöntää kunnanvaltuusto todettuaan onko erolle perusteltu syy.
Kuntalain 70 §:n perusteella paikkakunnalta muutto on perusteltu
syy eron myöntämiselle.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen ja hallintojohtaja Riku
Rekonen, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
- valtuusto myöntää eron Jussi Raiviolle sivistyslautakunnan ja
tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävistä,
- valtuusto valitsee uudet varajäsenet hänen tilalleen
sivistyslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäseniksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KV 11.11.2019 § 34

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
- valtuusto myöntää eron Jussi Raiviolle sivistyslautakunnan ja
tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävistä,
- valtuusto valitsee uudet varajäsenet hänen tilalleen
sivistyslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäseniksi.

Käsittely

Virve Marttila esitti, että sivistyslautakunnan varajäseneksi valitaan
Pasi Kuosa ja tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Timo
Ikkala. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto päätti
- myöntää eron Jussi Raiviolle sivistyslautakunnan ja
tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävistä,
- että sivistyslautakunnan varajäseneksi valitaan Pasi Kuosa ja
tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Timo Ikkala.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Muut asiat
KV 11.11.2019 § 35

Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään 11.12.2019 ja
kokouksen jälkeen on valtuuston yhteinen joululounas.
Kunnanvaltuusto vastaanotti Virve Marttilan esittämän kokoomuksen
valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:
"Kontaktoidaan kaikki Ruoveden alueella sijaitsevat yritykset, jotka
eivät maksa yhteisöverotuottoaan Ruovedelle". Kunnanvaltuusto
lähettää liitteenä olevan aloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Liitteet

Ptk tark. nimikirjaimet

Liite 3

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 11.11.2019

Ruoveden kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 36

6/2019

11.11.2019

Valitusosoitus
KV 11.11.2019 § 36

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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
28, 31, 33, 34, 35,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Valitusaika 30 päivää

27, 29, 30, 32, 36
________________________________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
päivää
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
päivää

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

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

pykälät

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

Lisätietoja
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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