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Klo 17:00-

Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone
Voutilainen Jorma, puheenjohtaja
Pitkänen Juha, I varapuheenjohtaja
Toivanen Jarkko, II varapuheenjohtaja
Kolari Terttu, jäsen
Riekkinen Irma, jäsen
Räsänen Maija, jäsen
Räsänen Maija-Leena, jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Kiviluoma Timo, esittelijä, kunnanjohtaja
Kähkönen Martti, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja
Martikainen Pekka, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
Tirkkonen-Hersio Asta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Hartojoki Sirpa, pöytäkirjanpitäjä, va. hallintojohtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ASIAT

§ 1-16

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta
taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)

Pöytäkirjantarkastajien valinta: tarkastusvuorossa ovat Juha Pitkänen ja Maija Räsänen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Voutilainen

Sirpa Hartojoki

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 15.1.2019 klo 14:00 alkaen
Allekirjoitukset

Juha Pitkänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Maija Räsänen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 21.1.2019
Virka-asema

Allekirjoitus

Arkistosihteeri

Maija-Liisa Itkonen
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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Khall § 1

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

3 (31)
Julkinen

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 2

KUNNANVALTUUSTON 17.12.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 2

Kuntalain 96 §:ssä säädetään valtuuston päätösten laillisuuden
valvonnasta. Ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kunnanvaltuuston kokouksessa 7/ 17.12.2018 käsiteltiin:
44 § Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021
45 § Maaseutuohjelma 2018 - 2021
46 § Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelma 2018 - 2022
47 § Kokousaikataulu vuonna 2019
48 § Talousarviomuutos: Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulan vastikemaksut ja vuokratuotot
49 § Talousarviomuutos: Lisämääräraha tarkastuslautakunnan ja
kunnanvaltuuston talousarvioon
50 § Kunnan omistamien museoesineiden hallinnan luovutus
51 § Tuloslaskelman toteutuminen 1-10/2018
52 § Sopimus jatkuvista palveluista Tuusniemen kunnan ja Istekki
Oy:n välillä
53 § Tuusniemen kunnan henkilöstön työterveyspalvelujen hankkiminen 1.1.2019 alkaen
54 § Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus
55 § JHTT-palvelujen kilpailutus ja tilintarkastajan valinta
56 § Kaavoituskatsaus 2018
57 § Muut mahdolliset asiat
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus
toteaa,
että
kunnanvaltuuston
17.12.2018 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön välittömästi, mikäli kysymys ei ole sellaisista
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asioista, jossa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä näiden asioiden osalta sen
jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.
Päätös:
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VUONNA 2019 TOIMITETTAVAT VAALIT/ ÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA NIIDEN AUKIOLOAIKOJEN MÄÄRÄÄMINEN
Khall § 3

Eduskuntavaalien 2019 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina
14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajankohta kotimaassa on eduskuntavaaleissa 3. – 9.4.2019.
Europarlamenttivaalien sekä niiden kanssa mahdollisesti pidettävien maakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina
26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajankohta näissä vaaleissa on
15. – 21.5.2019.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan
yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.
Oikeusministeriö suosittelee, että äänestyspaikat olisivat kaikissa
kolmessa vaaleissa samat ja että kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa. Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot on merkittävä eduskuntavaalien osalta vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään 25.1.2019 klo 12 mennessä. Europarlamenttivaalien ja
mahdollisten maakuntavaalien osalta tiedot on merkittävä edellä
mainittuun järjestelmään 8.3.2019 klo 12 mennessä.
Tuusniemen kunnassa on edellisissä vaaleissa ollut ennakkoäänestyspaikkana lautakuntien kokoushuone kunnantalolla. Lisäksi
ennakkoon on voinut äänestää laitosäänestyksenä Tuusniemen
sairaalassa ja palvelukeskuksella sekä kotiäänestyksenä.
Keskusvaalilautakunnan näkemyksen mukaan vuonna 2019 toimitettavien vaalien ennakkoäänestyspaikkana olisi kunnantalo, lautakuntien kokoushuone, ja sen aukioloajat eduskuntavaalien ennakkoäänestyspäivinä 3. – 9.4.2019 olisivat seuraavat:
keskiviikko 3.4.2019
torstai 4.4.2019
perjantai 5.4.2019

klo 9:00 – 18:00
klo 9:00 – 18:00
klo 9:00 – 16:00
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lauantai 6.4.2019
sunnuntai 7.4.2019
maanantai 8.4.2019
tiistai 9.4.2019

klo 10:00 – 15:00
klo 10:00 – 15:00
klo 9:00 – 18:00
klo 9:00 – 18:00

Europarlamenttivaalien sekä niiden kanssa mahdollisesti pidettävien maakuntavaalien ennakkoäänestyspäivien 15. – 21.5.2019
aukioloajat olisivat seuraavat:
keskiviikko 15.5.2019
torstai 16.5.2019
perjantai 17.5.2019
lauantai 18.5.2019
sunnuntai 19.5.2019
maanantai 20.5.2019
tiistai 21.5.2019

klo 9:00 – 18:00
klo 9:00 – 18:00
klo 9:00 – 16:00
klo 10:00 – 15:00
klo 10:00 – 15:00
klo 9:00 – 18:00
klo 9:00 – 18:00

Lisäksi vuoden 2019 vaaleissa ennakkoon voisi äänestää laitosäänestyksenä Tuusniemen sairaalassa ja palvelukeskuksella
sekä kotiäänestyksenä.
Lautakunnan näkemyksen mukaan aikaisempien vaalien kokemukset huomioon ottaen yllä mainitut aukioloajat ovat riittävät, ja
yksi ennakkoäänestyspaikka riittää. Perusteluna todetaan, että ennakkoon voi äänestää koko maassa viikon ajan, ja lisäksi liikuntarajoitteisilla äänestäjillä sekä heidän omaishoitajillaan on mahdollisuus kotiäänestykseen. On todettu, että viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä viimeinen tunti on todella hiljainen – ei äänestäjiä. Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestyksen viimeisenä arkipäivänä on
voinut äänestää klo 20 saakka.
Kunnanvaltuusto päätti 28.4.2011, että kunnassa on vain yksi äänestysalue; Tuusniemi. Äänestyspaikkana valtuustosali kunnantalolla.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh 044 7209036 ja
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eevariitta Jäntti, puh. 044
7209905
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2019 vaalien ennakkoäänestyspaikka ja sen aukioloajat sekä vaalipäivien äänestyspaikka ja laitosäänestys hyväksytään
yllä selostetulla tavalla.
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Päätös:
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VUONNA 2019 TOIMITETTAVAT VAALIT/ VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA
Khall § 4

Eduskuntavaalien 2019 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina
14.4.2019. Europarlamenttivaalien sekä niiden kanssa mahdollisesti pidettävien maakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on
sunnuntaina 26.5.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Laitoksessa toimitettavaa äänestystä varten kunnanhallituksen on
hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan että –toimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä
eduskuntavaaleissa (v. 2015 vaalit) ehdokkaita asettaneita puolueita.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen, samoin myös tasa-arvolain soveltamisessa.
Sekä varsinaisissa että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä, kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakunnan ja –toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja –
toimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Sama henkilö voidaan valita sekä vaalilautakuntaan että –toimikuntaan.
Tuusniemen kunnassa on vaaleissa vain yksi äänestysalue: Tuusniemi. Näin ollen tarvitaan yksi vaalilautakunta. Vaalitoimikuntia on
niin ikään ollut vain yksi, palvelukeskus/sairaalan vaalitoimikunta.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh 044 7209036 ja
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eevariitta Jäntti, puh. 044
7209905
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus valitsee vuonna 2019 toimitettavien
vaalien vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan.
Päätös:
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KUNTALAISALOITE YRITYSTUET JULKISTETTAVA
Khall § 5

Tuusniemen kuntaan on saapunut 29.10.2018 kuntalaisaloite ”Yritystuet julkistettava: Elinkeinoelämän tukeminen Tuusniemen kunnassa askarruttaa. Syinä ovat se, että tarkoitukseen käytetty vuosittainen rahamäärä on huomattavan iso (noin 300 000 euroa)
sekä se, että tukien kohteet, näiden saamat rahamäärät ja avustusten myöntämisen perusteet ovat julkisuudelta salattua tietoa.
Salaamisen mahdollistaa tukijärjestelmän toteuttamista varten perustetun elinkeinoyhtiön, Tuusniemen Teollisuus Oy:n, osakeyhtiömuoto.
Yleisesti tunnettu tosiasia on, ettei varsinkaan pienyrittäjän toimeentulon hankkiminen ole helppoa: Yhteiskunta vaatii omansa,
kaluston hankkiminen ja kunnossapito on kallista, ja investoinnit
pakottavat lainanottoon. Työntekijän palkkakustannukset ovat kokonaisuutena aivan eri tasolla kuin tälle maksettava tuntipalkka.
Uskon, että suurin osa ihmisistä ymmärtääkin sen, että paikallisen
yritystoiminnan turvaaminen sopivilla ja tapauskohtaisesti harkituilla tukitoimilla on kuntatalouttakin ajatellen kannattavaa. Kunnan elinvoimaisuus edellyttää toimivia yrityksiä ja niiden tarjoamia
työpaikkoja. Kritiikki kohdistuukin paikallisen tukijärjestelmän salamyhkäisyyteen. Se on omiaan synnyttämään erilaisia spekulaatioita. Kuntatalouteen nähden suuria summia jaetaan - jonnekin.
Myönnetyt avustukset ovat tulleet julkisiksi lähinnä silloin, kun yritysten lainoille on annettu isoja takuita sekä silloin, kun takausvastuun alaiset velat ovat lopulta langenneet kunnan maksettaviksi. Noissa tapauksissa kyseessä ovat olleet useat sadat tuhannet eurot kutakin takauksen osakseen saanutta yritystä kohti.
Avustustoiminta pitäisi ainakin suurimmalta osaltaan altistaa julkiselle arvioinnille. Salaisuuden verho saattaa mahdollistaa niin kutsutun hyväveliverkoston toiminnan. Ja kuntalaisilla saisi varmaan
olla jonkinlainen käsitys siitä, mihin huomattavan suuri määrä verorahaa vuosittain käytetään. Että voisiko sillä taholla olla mitään
säästömahdollisuuksia, kun kunta toisaalta kohdistaa tietyille toimialoilleen ankaruudessaan jopa surkuhupaisia säästöpaineita?
Avustusten jaon arvioinnissa voi tulla eteen myös moraalista pohdintaa synnyttäviä seikkoja. Jos paikkakunnalla vaikkapa järjestetään tilaisuuksia, joiden puhujakaartiin kuuluu radikaaleista ja fundamentalistisista kannanotoistaan tunnetuksi tulleita henkilöitä,
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lienee silloin oikeutettua kysyä, että ei kai sentään tuollaista toimintaa kunnallisverovaroin tueta.
Tämän kuntalaisaloitteen myötä ehdotankin, että kehittämisyhtiö
Tuusniemen Teollisuus Oy:n varainkäyttö julkistetaan.”
Aloitteen vastuuhenkilö ja allekirjoittaja on Raimo Kekäläinen.
Tuusniemen Teollisuus Oy:lta on pyydetty lausunto kuntalaisaloitteeseen:
”Raimo Kekäläinen on 29.10.2018 kuntalaisaloitteessaan esittänyt, että Tuusniemen Teollisuus Oy:n varainkäyttö julkistetaan.
Tuusniemen Teollisuus Oy raportoi säännöllisesti Tuusniemen
kunnalle toiminnastaan ja taloudestaan. Tuusniemen kunta yhtiön
omistajana ei ole havainnut yhtiön toiminnassa ja taloudessa mitään moitittavaa. Myös julkisomisteisen osakeyhtiön toiminta perustuu osakeyhtiölakiin. Kunnan omistaman osakeyhtiön päätöksentekoa ohjaavat yhtiökokous ja kunnan valitsemat edustajat yhtiön hallituksessa. Näitä ohjauskeinoja kunta käyttää osakeyhtiössään. Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimintaa ohjaa elinkeino-ohjelma ja sen toiminnasta vastaavat toimitusjohtaja ja yhtiön hallitus. Nykyinen kuntalaki ei mahdollista uusien lainojen eikä takausten antamista yrityksille.
Tuusniemen Teollisuus Oy:n hallitus on linjannut kokouksessaan
25.11.2015 yritysten avustuksista seuraavaa: ”Ensisijaisesti yrityksiä avustetaan hakemaan yritystukia. Yrityksille voidaan tapauskohtaisesti myöntää myös yhtiön kehittämisavustusta, mikäli yrityksen hankkeella on riittävästi yleistä merkittävyyttä tai sen voidaan katsoa olevan muuten hyödyllinen kuntalaisten tai Tuusniemen imagon kannalta.”
Yritystukien myöntäminen on ollut hyvin pieni osa yhtiön toiminnasta edellä määriteltyjen kriteerien puitteissa. Avustuksia saaneiden yritysten nimien julkaiseminen ei ole eettisesti perusteltavissa, koska avustuksia myönnettäessä ei ole ollut esillä, että tiedot olisivat julkisia. Tämän lisäksi myönnettävät avustukset ovat
hyvin vähämerkityksellisiä yhtiön toiminnassa. Muu toiminta kuin
yritystukien jakaminen muodostaa suurimman osan yhtiön toiminnasta, kuten elinkeino-ohjelman tueksi luotu hanketoiminta, verkottumisen edistäminen sekä yritysryhmä- ja yrityskohtainen neuvonta.
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Tuusniemen Teollisuus Oy on tehnyt erilaisia toimenpiteitä ja toteuttanut myös runsaasti Tuusniemen elinkeino-ohjelmassa valittuja kehittämisen kärkikohteita tukevia hankkeita. Hankkeiden toimenpiteet auttavat omalta osaltaan Tuusniemen teollisuusalueen
sekä sataman ja liikekeskustan palvelujen kehittämistä yhtiön
muun toiminnan lisäksi. Yhtiön muu toiminta sisältää sekä aloittavien että toimivien yritysten neuvontaa ja yritysten toiminnan kehittämisessä avustamista. Muu toiminta sisältää myös kunnan
markkinointia ulospäin. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä Tuusniemen kunnan kanssa mm. alueiden suunnittelussa, tapahtumien
tuotannossa sekä luontoretkeilyreitistöjen kehittämisessä.”
Hallintosäännön 137 - 139 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä
kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on
ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä
viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite
on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite
johtanut toimenpiteisiin.
Va. hallintojohtaja on lähettänyt 16.11.2018 aloitteen tekijälle sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että aloite käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa tammikuussa 2019 ja että aloitteen käsittelystä antaa tarvittaessa lisätietoja kunnanjohtaja Timo Kiviluoma.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vastata aloitteeseen toteamalla, että se yhtyy Tuusniemen Teollisuus Oy:n lausuntoon. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että aloite ei
anna aihetta toimenpiteisiin.
Päätös:
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HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall § 6

Tuusniemen kunnan hallintojohtajan virka on täytettynä määräaikaisesti, koska edellisen viran haltijan virkasuhteen koeaikapurku
ei ole ollut lainvoimainen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden antama
päätös hallintojohtajan virkasuhteen purkamisesta koeaikana on
nyt lainvoimainen, joten viran julistamiselle haettavaksi ei ole estettä.
Tuusniemen kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitus
päättää hallintojohtajan palvelussuhteeseen ottamisesta.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei laissa
jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä
tavalla.
Hallintojohtajan viran erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi asetetaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijan eduiksi luetaan
työkokemus kuntasektorilta, kunnallisen toimintaympäristön ja siihen liittyvän lainsäädännön hyvä tunteminen, taloushallinto- ja ICTosaaminen, johtamiskokemus sekä henkilöstöhallinnon tuntemus.
Kunnanhallitus päättää viranhakuilmoituksen julkaisemisesta kunnan ilmoitustaulun lisäksi muissa työnhaun kanavissa. Hakuaika
päättyy 1.2.2019 klo 16, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Hakuilmoitus toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille
oheismateriaalina ja esitellään kokouksessa.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää käynnistää hallintojohtajan viran täyttämiseen liittyvät valmistelut esitetyssä muodossa. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaulun lisäksi sähköisenä kunta-alan rekrytointipalvelu
Kuntarekry.fi:ssä ja TE-palveluiden te-palvelut.fi:ssä.
Päätös:
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TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISTAMINEN VIRKAVAPAUDEN AIKANA
Khall § 7

Kunnanhallitus on päätöksellään 29.10.2018 § 154 päättänyt, että
kunnan teknisen johtajan viransijaisena toimii oman toimensa
ohella 1.1. – 30.11.2018 kunnan rakennustarkastaja Paula Rissanen. Sijaistamisesta maksettavaksi korvaukseksi kunnanhallitus
päätti 1.245,50 €/kk. Kunnanhallitus jatkoi 19.11.2018 § 168 kunnan
teknisen johtajan sijaistusta 28.12.2018 saakka entisin ehdoin.
Teknisen johtajan virkavapaus on vielä jatkunut yhtäjaksoisesti
29.12.2018 alkaen 11.1.2019 saakka. Teknistä johtajaa on edelleen
sijaistanut rakennustarkastaja Paula Rissanen kunnan hallintosäännön 22 §:n perusteella.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa kunnan teknisen johtajan
sijaiseksi oman toimensa ohella ajalle 29.12.2018 –
11.1.2019 kunnan rakennustarkastaja Paula Rissasen
kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaisesti. Kunnanhallitus päättää, että teknisen johtajan sijaistamisesta
maksettava korvaus on entisen suuruinen eli 1.245,50
€/kk.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

15(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 8

KUNNAN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖN NIMI JA OIKEUDELLINEN MUOTO
Khall § 8

Valtuusto on kokouksessaan 4.9.2017 § 43 päättänyt Tuusniemen
kunnan omistuksessa olevien vuokra -asuntoyhtiöiden sulautumisesta. Muut kunnan omistamat vuokra-asuntoyhtiöt ovat sulautuneet valtuuston päätöksen mukaisesti As Oy Tuusniemen Turula
Keskitiehen 31.12.2017. Valtuusto päätti samalla muun muassa
vastaanottavan vuokra-asuntoyhtiön uudeksi nimeksi Asunto Oy
Tuusniemen Turula. Vastaanottavan yhtiön oikeudellinen muoto oli
asunto-osakeyhtiö ja sen oikeudellinen muoto on edelleen sama.
Kunta on käyttänyt edellä mainitussa yhtiöjärjestelyssä ulkopuolisena asiantuntijana partner Alpo Ronkaista BDO Oy:stä. Hän on
konsultoinut vuokra-asuntoyhtiöiden fuusioprosessissa kuntaa ja
laatinut eri vaihtoehtoja yhtiöjärjestelyn toteuttamiseksi. Hän on
myös laatinut fuusion vastaanottavalle yhtiölle uuden yhtiöjärjestyksen.
Yhtiöjärjestykseen ja sitä kautta myös viranomaisrekistereihin on
merkitty vastaanottavan yhtiön uudeksi nimeksi Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula. Vastaavasti yhtiön oikeudelliseksi muodoksi on
merkitty yhtiöjärjestykseen ja rekisteröity keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Näistä edellä mainitun valtuuston päätöksen vastaisista
seikoista ei ole informoitu kunnan konsernijohtoa, eikä myöskään
yhtiön johdon tai hallituksen taholta ole tullut kunnan konsernijohdolle muutosehdotusta valtuuston edellä mainittuun päätökseen.
Nämä asiat ovat tulleet ilmi kunnan sisäisessä konsernijohdon tekemässä valvonnassa.
Kunnanjohtaja on selvittänyt asiaa muun muassa BDO Oy:n partner
Alpo Ronkaisen kanssa. Asian selvittämisessä on ilmennyt, että oikeudellisena muotona kunnan kokonaan omistamassa vuokraasuntoyhtiössä on selvästi toimivampi keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö asunto-osakeyhtiöön verrattuna. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön selkeinä etuina on pidettävä ainakin yksittäisen osakkeenomistajan suojaksi asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettujen erilaisten
selvitysten tarpeettomuus (esimerkiksi osakkeenomistajan ilmoitukset ja lupapyynnöt isännöitsijälle ja yhtiön hallitukselle), kuntakonsernissa tarpeettomien huoneistoselitelmien laatimisesta vapautuminen sekä etenkin kuntakonsernissa selkeästi parempi ohjattavuus. Näillä perusteilla tarkoituksenmukaisinta olisi muuttaa valtuuston päätöstä vallitsevaa tilannetta vastaavaksi yhtiön nimen ja
oikeudellisen muodon osalta.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

16(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 8

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättä esittää valtuustolle kunnan
vuokra-asuntoyhtiön nimeksi Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula sen yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja yhtiön
oikeudelliseksi muodoksi sen yhtiöjärjestyksen mukaisesti keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

17(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 8.10.2018 §139
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 9

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KAAVOITUKSEN ALOITUS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN / KAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE
Khall § 139

Tuusniemen kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi viihtyisä
asuin- ja elinympäristö sekä vetovoimainen tontti- ja asuntopolitiikka. Yritystoiminnan mahdollistaminen vaatii ajanmukaisen
osayleiskaavan, jonka pohjalta luodaan asemakaava. Satama-alueen kehittäminen on koettu kunnan elinvoiman vuoksi tärkeäksi.
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa laajuudeltaan ja saavutettavuudeltaan paremman teollisuusalueen muodostaminen taajaman pohjoispuolelle. Samalla tutkitaan VT9 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelmät. Yleiskaavaratkaisuilla halutaan tukea Tuusniemen
satama-alueen matkailun kehittämistä mahdollistamalla alueelle
matkailutoimintaa ja sitä tukevaa rakentamista. Tuuslahden alueella yleiskaavalla tehdään rakennuspaikkajärjestelyjä toteutetun
viemäröinnin johdosta.
Odotettavissa olevien vaikutusten arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana ovat
aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä tehtävät
selvitykset ja inventoinnit. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin.
Liitteenä oleva kaava-aineisto on esillä kokouksessa ja julkaistaan
Tuusniemen kunnan verkkosivuilla (https://www.tuusniemi.fi/kaavoitus). Luonnoksen hyväksymisestä julkaistaan kuulutus kunnan
internetsivuilla sekä paikallisessa lehdessä ja varataan osallisille
mahdollisuus antaa lausuntonsa kaavaluonnoksesta.
Litteet: Kirkonkylän osayleiskaavan muutokset, Kaavaselostus
(luonnos, 17.9.2018)
Kirkonkylän osayleiskaavan muutokset, Kaavakartta
(luonnos, 17.9.2018)
Kirkonkylän osayleiskaavan muutokset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.4.2018
Valmistelija: tekninen johtaja Mika Karvonen, puh. 044 7209 048

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

18(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 8.10.2018 §139
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 9

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Tuusniemen kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa ne luonnoksena nähtäville.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

___________________________________________________
Khall § 9

Tuusniemen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan
8.10.2018 § 139 osayleiskaavaluonnoksen ja päättänyt laittaa sen
nähtäville.
Kirkonkylän osayleiskaavan kaavaluonnos on ollut nähtävillä
22.10. – 30.11.2018.
Pohjois-Savon liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa. Pohjois-Savon
ELY-keskus ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ovat antaneet
lausunnon kaavaluonnoksesta, johon FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy:stä Timo Leskinen on laatinut vastineet. Vastineet ovat liitteenä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.
Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen
on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista.
Liitteet:

Kirkonkylän osayleiskaavan muutokset, Kaavaselostus (ehdotus 13.12.2018)

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

19(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 8.10.2018 §139
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 9

Kirkonkylän osayleiskaavan muutokset, Kaavakartta,
Yleiskaavamerkinnät
ja
-määräykset:(ehdotus,
13.12.2018)
Vastineet Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kuopion
kulttuurihistoriallisen museon lausuntoon.
Valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820
6928
Kunnanjohtaja päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonkylän osayleiskaavan muutosehdotuksen nähtäville ja varata kunnan
jäsenille ja osallisille tilaisuuden esittää mielipiteensä
ja jättää muistutuksensa.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

20(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 2.10.2017 § 160
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 10

TUUSNIEMEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVOITUKSEN ALOITUS JA LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN / ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE

Khall § 160 (2.10.2017) Tuusniemen kuntastrategian mukaan yksi kunnan kehityskohteista on teollisuusalueen kehittäminen. Teollisuusalueen kehittäminen vaatii katualueen laajentamisen liikenneyhteyksien ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa helposti
liikennöitävän kadun rakentaminen Kankaalan teollisuusalueen ja
vt 9 välille. Nykyisen Kankaalantien ja Keskitien liittymä sekä Kankaalantien pituusleikkaus on sellainen, että rekkaliikenne sillä on
erittäin hankalaa talviolosuhteissa. Jotta Kankaalan teollisuusalueen yritysten liikennöinti voidaan turvata, tarvitaan uusi parempi
katuyhteys vt 9.
FCG on laatinut edellisen asemakaavan päivityksen ja tekninen
johtaja on neuvotellut FCG:n kaavoittaja Timo Leskisen kanssa
yksikköhinnat kaavoituksen jatkamisen osalta. Kaavatyön kokonaiskustannukset arvioidaan n. 4.500 euroa.
Valmistelija: tekninen johtaja Mika Karvonen, puh. 044 7209 078
Liite:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.9.2017
Kaavaselostus 8.9.2017
Kaavakartta kirkonkylän asemakaavan laajennus
8.9.2017

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää aloittaa Tuusniemen kirkonkylän asemakaavan päivityksen ja asettaa asemakaavaluonnoksen liitteineen nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Tekninen johtaja
________________________________________________________

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

21(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 2.10.2017 § 160
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 10

Khall § 10

Tuusniemen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan
2.10.2017 § 160 asemakaavan laajennusluonnoksen ja päättänyt
asettaa sen nähtäville.
Kirkonkylän asemakaavan laajennusluonnos on ollut nähtävillä
10.10. – 10.11.2017.
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on pidetty neuvottelu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelun pohjalta
on päädytty osayleiskaavan laadintaan ennen asemakaavaa.
Yleiskaavassa tarkastellaan mm. asemakaavaan tulevia liittymäjärjestelyjä. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä Timo Leskinen on
huomioinut luonnosvaiheen palautteen kaavoituksessa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.
Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30
päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta
koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14
päivän ajan.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen
on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista.
Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä
kirjallinen ilmoitus kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen,
samoin kuin sellaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan
maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka
kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt asemakaa-

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

22(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 2.10.2017 § 160
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 10

vaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa
ennen nähtäville asettamista.
Vireillä oleva kirkonkylän osayleiskaavan on saatava lainvoima ennen kuin asemakaava voidaan hyväksyä.
Liitteet:

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (oas)
Kaavakartta- ja selostus

Valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820
6928
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa kirkonkylän asemakaavan laajennus -ehdotuksen nähtäville ja varata
kunnan jäsenille ja osallisille tilaisuuden esittää mielipiteensä ja jättää muistutuksensa.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

23(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 11

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2019
Khall § 11

Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 § 44 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
Liite:

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2019

Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

24(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 12

KESKUSHALLINNON TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019
Khall § 12

Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 § 44 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialueiden tulee
laatia käyttösuunnitelma, jonka avulla toimialojen tulee panna täytäntöön valtuuston hyväksymä talousarvio.
Käyttösuunnitelmassa määritellään tehtäväalueittain toiminnan
vastuuhenkilöt ja määrärahat sekä tuloarviot, jotka ovat vastuuhenkilön käytettävissä tehtäväalueen toimintaan ja palvelutuotantoon.
Kunnanvaltuusto on määritellyt tilivelvolliset talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Liite:

Keskushallinnon tehtäväalueittainen
telma vuodelle 2019

käyttösuunni-

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskushallinnon talousarvionkäyttösuunnitelman liitteen mukaisena.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

25(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 13

KESKUSHALLINNON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2019
Khall § 13

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan ostolaskujen asiatarkastukset ja hyväksymiset suorittavat toimialojen nimeämät ja lautakuntien hyväksymät viran- ja toimenhaltijat. Toimialueiden tulee
nimetä ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuosittain.
Keskushallinnon laskujen hyväksyjistä päättää kunnanhallitus.
Liite:

Keskushallinnon
1.1.2018 alkaen.

asiatarkastajat

ja

hyväksyjät

Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskushallinnon laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

26(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 14

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-11/2018
Khall § 14

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan
(91,7 %) nähden 14 % -yksikköä pienempinä, toteuman ollessa
77,7 %. Toimintatuottojen toteumaa tulee nostamaan tilinpäätösvaiheessa Kuopion kaupungin asiakkaistaan maksama Tuusniemen
vuodeosaston käyttö.
Toimintakuluista palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 3,7 % -yksikköä
ajankohdan normaalitoteumaa pienempinä, ollen 88,0 %. Eläkekulujen toteuma oli 87,5 % eli 4,2 % -yksikköä alle normaalitoteuman.
Muiden henkilösivukulujen toteuma oli 73,8 % eli 17,9 % -yksikköä
alle normaalitoteuman. Palvelujen ostojen toteuma oli 89,3 % eli 2,4
% -yksikköä alle normaalitoteuman.
Toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 88,6 %:n suuruisina eli 3,1
% -yksikköä alle muutetun talousarvion mukaisen normaalitoteuman.
Toimintakatteen määräksi on muodostunut -16 917630 euroa eli
90,3 % talousarviosta. Vastaavaan aikaan edellisvuonna toimintakatteen määrä oli 137 048 euroa alempi.
Verotulot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, toteutumisaste
oli 95,7 %. Tähän syynä on Verohallinnon poikkeuksellisesti joulukuulle siirtämä edellisen vuoden ennakkoverotilitysten oikaisu. Valtionosuuksien toteutumisaste oli 88,4 %.
Rahoitustuottojen toteuma oli 85,0 % ja korko- ja rahoituskulujen
71,0 %.
Vuosikatetta kertyi 330 798 euroa, toteuman ollessa 458 %, kun
koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 72 232 euroa. Edellisvuonna vastaan aikaan vuosikate oli 1 008 568 euroa korkeampi.
1 012 917 euron suuruisten poistojen jälkeen on tilikauden tulos tarkastelujaksolta 571 003 euroa alijäämäinen talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 62,0 %.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Liite:

Kunnan tuloslaskelma tammi - marraskuulta 2018

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

27(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 14

Tuloslaskelman toteutuminen merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 1/2019

28(31)
Julkinen
(31)

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 15

JOUKKOLIIKENTEEN LIPPUTUOTTEET
Khall § 15

Matkahuolto Oy lopetti seutulipun myynnin 31.12.2018. Viime
vuoden puolella ladatulla lipulla voi matkustaa vielä tammikuussa
2019. Seutulipun poistuminen johtuu viimeisten siirtymäajan liikennesopimusten päättymisestä. Nykyisen joukkoliikennelain ja
uuden 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain mukaan
markkinaehtoiselle liikenteelle ei voida maksaa lipputukea, millaiseksi nykyisenkaltainen seutulippujärjestelmäkin on tulkittavissa.
Joukkoliikenne ja erityisesti kohtuuhintainen työmatkaliikenne
Tuusniemeltä Kuopioon edistävät Tuusniemen kunnan strategisia
tavoitteita ja asuinkunta-ajattelua. Joukkoliikenne on tärkeää
myös ilmastopolitiikan kannalta.
Tuusniemen kunta on selvittänyt vaihtoehtoja seutulippua korvaavaksi lipputuotteeksi. Pohjois-Savon Ely-keskus on ilmoittanut,
että Tuusniemi ei voi liittyä ELY-Walttiin, koska ELY-Walttia ei
voida laajentaa. Perusteena on valtion irtautuminen LMJ:n osakkuudesta. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) on toimivaltaisten viranomaisten lippu ja maksujärjestelmä. LMJ hallinnoi ja
ylläpitää Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää.
Toisena vaihtoehtona on selvitetty Tuusniemen liittymistä Kuopion
kaupungin liikennemalliin, jolloin tuusniemeläiset voisivat ostaa
käyttöönsä Kuopion Waltti-matkakortin. Tällöin Kuopion kaupunkiseudun maksuvyöhykejärjestelmä laajentuisi Tuusniemen kunnan
puolelle. Järjestelmä laajeni Kaavin kunnan puolelle vuonna 2018.
Taustalla oli Pohjois-Savon Ely –keskuksen esitys Kaavi-Juankoski –alueen joukkoliikenteen siirtämisestä Ely:n Waltti -liikennemallista Kuopion liikennemalliin. Perusteena oli asiakaspalvelun
parantaminen, koska muutoksella Kaavi-Juankoski –alueen liikenteet saataisiin näkymään Kuopion ylläpitämässä informaatiojärjestelmässä. Muutos edellytti, että Kuopion kaupunkiseudun maksujärjestelmään perustettiin viides, E-maksuvyöhyke Kaavin alueelle. Kuopion kaupungin joukkoliikennepalvelujen tekee kustannuslaskelmia, paljonko Tuusniemen kunta joutuisi maksamaan tähän lippujärjestelmään liittymisestä. Matkustajilta saatavat lipputulot eivät kata kaikkia liikennöitsijöille maksettavia nousukorvauksia
ja hallinnollisen työn kustannuksia. Mahdollisen päätöksen Kuopion kaupungin maksuvyöhykejärjestelmän laajentamisesta tekee
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.
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Kolmantena lipputuotevaihtoehtona on selvitetty Matkahuolto
Oy:n kanssa ns. palvelusetelin käyttöönottoa. Palveluseteliä koskeva lainsäädäntö on joukkoliikenteen osalta keskeneräistä. Liikenne- ja viestintäministeriössä asian valmistelu on vielä kesken.
Palveluseteli voidaan ottaa käyttöön kuntakokeiluna. Matkahuolto
Oy laskuttaa käytetyt palvelusetelit kuukausittain. Kunta päättää
lipputuotteen asiakashinnan, mahdolliset kilometriportaat ja palvelusetelin arvon sekä muut ominaisuudet (esim. matkojen määrä,
voimassaoloaika, ikäraja, maksimikilometrit ja kuntalaisuuden tarkastaminen). Käytännössä asiakas voi ostaa esimerkiksi xxx euroa maksavan 44 päivän lipun, josta asiakas maksaa xxx euroa ja
Matkahuolto laskuttaa kuntaa xxx euron suuruisen palvelusetelin
verran. Myös tässä vaihtoehdossa kunnan on tuettava liikennöitsijöille maksettavia nousukorvauksia, jos asiakkaan matkalipustaan
maksama hinta halutaan pitää kohtuullisena. Palveluseteliin sidotun sarjakorttilipputuotteen käyttöönotosta tehdään sopimus Matkahuollon kanssa. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena tai jatkuvana. Palvelusetelimallia ja erilaisia kustannuslaskelmia esitellään kokouksessa. Tämä lipputuote on mahdollista saada käyttöön aikaisintaan 1.2.2019.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee seutulipun korvaavista
vaihtoehdoista, joilla tuetaan Tuusniemen kunnan
asukkaiden joukkoliikenteen käyttöä ja linjaa jatkovalmistelua.
Päätös:
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Lautakuntien pöytäkirjat:
1. Tarkastuslautakunta 27.11.2018
2. Tekninen lautakunta 11.12.2018
3. Tekninen lautakunta 20.12.2018
Kokousten pöytäkirjajäljennökset:
1. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 14.11.2018
2. Pohjois-Savon liitto, maakuntavaltuusto 19.11.2018
3. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous 21.11.2018
4. Pohjois-Savon liitto, maakuntahallitus 26.11.2018
5. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto
28.11.2018
6. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 4.12.2018
7. Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 5.12.2018
8. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
10.12.2018
9. Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunta 13.12.2018
10. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 14.12.2018
11. Vaalijalan kuntayhtymän hallitus 19.12.2018
12. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 19.12.2018
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:
1. Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 11/2018: Kunnanjohtajan viranhoitomääräys, va. hallintojohtaja
2. Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 12/2018: Hankintapäätös
kansallisen kynnysarvon alittavassa tavara- tai palveluhankinnassa, kunnan virtuaalisen tulostuspalvelimen hankinta
Muut tietoon saatettavat asiat:
1. Tuusniemen Rintamaveteraanit ry:n joulutervehdys
2. Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2018
3. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/3253/2018 Lastensuojelun määräaikojen valvonta
4. Suomen Vesitieyhdistys ry: Pyyntö liittyä yhdistyksen jäseneksi
5. Sansia Oy:n tiedote osakkaille: Sansia Oy:n ja Servica Oy:n
välinen selvitystyö
6. Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tiedote: Talous- ja
velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille
1.1.2019
7. Pohjois-Savon liiton kuukausikirje
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8. Savon koulutuskuntayhtymä: Kutsu Kuopion ja Koillis-Savon
seutukuntien tilaisuuteen 28.2.2019
9. Kuopion kaupungin rakennusjärjestys 1.1.2019
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi
ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

