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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

§ 146-159

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

Pöytäkirjantarkastajien valinta: tarkastusvuorossa ovat Maija Räsänen ja Juha Pitkänen.

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 30.10.2018 klo 14:00 alkaen
Allekirjoitukset

Maija Räsänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Pitkänen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 5.11.2018
Virka-asema

Allekirjoitus

Arkistosihteeri

Maija-Liisa Itkonen
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Kunnanhallitus 29.10.2018 § 146

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Khall § 146

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
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TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/2018
Khall § 147

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan
(66,67 %) nähden 8,30 % -yksikköä pienempinä, toteuman ollessa
58,37 %.
Toimintakuluista palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 3,33 % -yksikköä ajankohdan normaalitoteumaa pienempinä, ollen 63,34 %.
Eläkekulujen toteuma oli 64,10 % eli 2,57 % -yksikköä alle normaalitoteuman. Muiden henkilösivukulujen toteuma oli 48,24 % eli
18,43 % -yksikköä alle normaalitoteuman. Palvelujen ostojen toteuma oli 66,74 % eli 0,04 % -yksikköä yli normaalitoteuman.
Toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 65,63 %:n suuruisina eli
1,04 % -yksikköä alle talousarvion mukaisen normaalitoteuman.
Toimintakatteen määräksi on muodostunut 12.430.337 euroa eli
67,52 %. Vastaavaan aikaan edellisvuonna toimintakatteen määrä
oli 374.437 euroa alempi.
Verotulot ovat toteutuneet hieman budjetoitua pienempinä, toteutumisaste oli 66,07 %. Valtionosuuksien toteutumisaste oli 64,30
%.
Rahoitustuottojen toteuma oli 77,33 % ja korko- ja rahoituskulujen
28,65 %.
Vuosikate oli negatiivinen 129.482 euroa, toteuman ollessa 32,84
%, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 394.232 euroa.
Edellisvuonna vastaan aikaan vuosikate oli 167.476 euroa korkeampi.
736.667 euron suuruisten poistojen jälkeen on tilikauden tulos tarkastelujaksolta 866.149 euroa alijäämäinen talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 121,86 %.
Liite:

Kunnan tuloslaskelma tammi-elokuulta 2018

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Tuloslaskelman toteutuminen merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 15/2018

4(26)
Julkinen
(26)

nnanhallitus 13.8.2018 § 102
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 148

TUUSNIEMEN KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Khall § 148

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan päätettävä viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista kyseiselle
vuodelle. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee
ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä seuraavana kalenterivuonna sovellettava tuloveroprosentti. Tuloveroprosentti vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuusniemen kunnan strategiassa on linjattu, että tuloveroprosenttia ei tulisi nostaa, mikäli käyttötalous saadaan tasapainoon muilla
keinoilla. Tuusniemen kunnan tulo-veroprosentti vuonna 2018 on
22,00 prosenttia. Käyttötalous ei ole täysin tasapainossa, mutta
toisaalta kunnan nykyinen tuloveroprosentti on niin korkea, että
sen nostaminen vaikuttaisi negatiivisesti kunnan vetovoimaan.
Kuntaliiton uusimman veroennusteen mukaan tuloverot kasvaisivat noin 100.000 euroa. Yhteisöveron tuotto kasvaisi hieman ja
kiinteistöveron tuotto pysyisi kuluvan vuoden tasolla. Ottaen huomioon kuluvan vuoden verotilitysten laskentapohjassa olevan
poikkeuksellisen suuren kunnallisverojen edellisvuoden ennakoiden liikatilityksen, kunnan verotulokertymä mitä todennäköisimmin
ei kasva vuoden 2018 talousarviossa olevasta summasta.
Valtionosuudet laskevat tämänhetkisen arvion mukaan noin
25.000 euroa vuoden 2018 lopullisesta tasosta. Laskelmassa on
otettu huomioon kotikuntakorvaukset nettona. Ilman kotikuntakorvauksia valtionosuudet yhteensä laskevat yli 250.000 euroa
vuonna 2019 kuluvan vuoden tasosta.
Kunnanhallituksen 24.9.2018 § 134 antaman raamin ja talousarvion valmisteluohjeen mukaan Tuusniemen kunnan vuoden 2019
tulos olisi -0,69 miljoonaa euroa alijäämäinen edellä kuvatuilla oletuksilla. Näin ollen kunnan tuloveroprosenttia ei ole edellytyksiä
myöskään alentaa.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh 044 720 9047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
vahvistaa Tuusniemen kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 22,00 %.
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TUUSNIEMEN KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2019
Khall § 149

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista kyseiselle vuodelle. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä seuraavana kalenterivuonna sovellettava
tuloveroprosentti. Tuloveroprosentti vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kunnanvaltuuston on vahvistettava vähintään yleinen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti. Kiinteistöveroprosentti on vähintään laissa määrätyn alarajan suuruinen.
Kunta voi määrätä yleishyödyllisille yhteisöille poikkeavan kiinteistöveron tai määrätä sen nollaksi. Mikäli kunta tällaisesta päättää,
verohallinto ratkaisee mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt
ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi nimetä yhteisöjä tai kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia
sovelletaan. Yhteisöt määräytyvät verohallinnon ratkaisujen pohjalta.
Kunta on voinut vuodesta 2001 lähtien määrätä kiinteistöveron
myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveron tuotto olisi suuruudeltaan kuitenkin hyvin pieni. Mikäli kunta päättää määrätä ko. kiinteistöille veron, sen on samalla vuosittain selvitettävä ne rakennuspaikat,
jotka täyttävät rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron
edellytykset.
Vuonna 2018 Tuusniemen kunnan kiinteistöveroprosentit ovat:
- Yleinen kiinteistövero 1,15 %
- Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,65 %
- Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 1,25 %
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero: 0,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero: ei
käytössä korotettua prosenttia.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh 044 720 9047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Tuusniemen kuntaan seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019:
-

Yleinen kiinteistövero 1,15 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,65 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 1,25 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero: 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero: ei
käytössä korotettua prosenttia.

Päätös:
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Sosiaalilautakunta
23.8.2018
nnanhallitus
13.8.2018
§ 102 § 28
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 150

LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON / SOSIAALILAUTAKUNNAN
KÄYTTÖTALOUS
Asian alkuperäinen otsikko: Sosiaalilautakunnan osavuosiraportti
1.1.2018 – 30.6.2018
Sosltk 23.8.2018, § 28 Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 § 57 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Talousarvion täytäntöönpanosta ja noudattamisesta kunnanhallitus antoi ohjeet 22.1.2018.
Talousarvion toteutumisesta laaditaan osavuosikatsaus 30.6.
ajankohdan mukaisesti. Raportti esitetään kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle. Osavuosiraportissa käsitellään tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumaa.
Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Ennen talousarviomuutosesityksen tekemistä
on myös etsittävä säästöjä kyseisen toimialueen tehtävistä ja toiminnoista. Ensisijaisesti mahdolliset ylitykset tulee kattaa toimialan sisältä.
Poikkeaminen ja muutostarve koskevat sekä määrärahoja, tuloarvioita että toiminnallisia tavoitteita. Talousarviomuutoksen yhteydessä on esitettävä selvitys määrärahamuutoksen vaikutuksesta
tuloarvioon ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Talousarviomuutos on
aina perusteltava. Perusperiaate on, että talousarviovuoden aikana ei hyväksytä enää lisämenoja, ellei kyseessä ole erittäin perusteltu lakisääteinen meno.
Lasten ja perheiden palveluissa tulee syntymään lastensuojelun
palvelujen oston ylitystä 397 000 euroa. Vammaispalvelujen laitoshoidon palvelujen ostossa syntyy säästöä, millä pystytään kattamaan kuljetuspalvelujen ja vaikeavammaisten asumispalvelujen
kasvaneet menot ja kattamaan muilla tulosalueilla tulevia toimintamenojen ylityksiä 132 000 eurolla. Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintatuloja lisätään 30 000 eurolla. Aikuissosiaalityön tulosalueella vähennetään työllisyyspalvelujen toimintatuloja 30 00
eurolla ja lisätään täydentävän toimeentulotuen, päihdekuntoutujen ostopalvelujen ja työmarkkinatuen määrärahaa yhteensä
57 000 eurolla. Terveyspalvelujen talousarvioon ei esitetä muutoksia. Erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden toteuman perusteella kuitenkin ylityspaineita. Sosiaalitoimen toimintamenot ylittyvät kokonaisuutena 322 000 eurolla.
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Sosiaalilautakunta
23.8.2018
nnanhallitus
13.8.2018
§ 102 § 28
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 150

valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh 044 720 9049
Liite:

Sosiaalilautakunnan osavuosikatsaus 1.1.2018 –
30.6.2018

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:
Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaalilautakunnan osavuosikatsauksen toiminnan ja talouden toteumasta ajalla 1.1.2017 – 30.6.2017 ja esittää sen
edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Osavuosikatsaus sisältää seuraavat sosiaalitoimen talousarviomuutosesitykset:
Lasten ja perheiden palvelujen toimintamenoja lisätään
397 000 euroa.
Vammaispalvelujen toimintamenoja vähennetään
132 000 euroa.
Vanhuspalvelujen toimintatuloja lisätään 30 000 euroa.
Aikuissosiaalityön toimintatuloja vähennetään 30 000
euroa ja toimintamenoja lisätään 57 000 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenojen lisäys on
yhteensä 322 000 euroa ja nettomenojen lisäys
322 000 euroa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________
Khall § 150

Sosiaalilautakunnan alaisen toiminnan menokehitystä on seurattu
edelleen tarkkaan sosiaalilautakunnan käsittelyn jälkeenkin ja
tammi- elokuun kuukausiseuranta ennakoi menokehityksen kasvun
jatkuvan loppuvuonna lautakunnankin ennakoimalla tavalla. Tilanteesta ja mahdollisista keinoista hillitä tätä menokehitystä ovat sosiaalijohtaja ja kunnanjohtaja käyneet tarkentavia keskusteluja.
Etenkin lasten ja perheiden palveluissa ilmenevä kustannuspaine
aiheuttaa merkittäviltä osin sosiaalilautakunnan budjettiin ylityspainetta.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh 044 720 9047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esittämät
talousarviomuutokset ja esittää ne edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi. Menot katetaan kunnan kassavaroilla.
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SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN VUODELTA
2017
Khall § 151

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on ollut valtuuston käsiteltävänä 25.6.2018 § 21. Arviointikertomuksessa on
esitetty seuraavat huomiot ja kannanotot, joihin kunnanhallitus antaa valtuustolle selvityksensä:
1. Kunnan kiinteistöjen ja kunnallistekniikan riittävän ajoissa tapahtuvasta kunnossapidosta tulee huolehtia.
2. Kunnan tulee harkita kunnan 100 % omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioimista.
3. Kunnan tulee kaikissa toiminnoissaan huomioida elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimia yritysystävällisesti. Erityisesti tulisi
tonttimarkkinointia tehostaa väestön vähenemisen vuoksi (v.
2016 vähennys oli 71).
4. Sairauspoissaolojen kasvu on ollut huomattavaa sosiaalipuolen
työyksiköissä. Työilmapiiriin ja henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnan kaikilla toimialoilla.
5. Työnantajan tulee rohkeasti tarttua epäkohtiin, jotka myötävaikuttavat osaltaan sairauspoissaolojen lisääntymiseen.
6. Työnantajan tulee tehdä henkilöstön tyytyväisyyskyselyjä riittävän usein. Myös asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyjä on tarpeen suorittaa säännöllisesti.
7. Kuntastrategiassa on linjattu, että sosiaalitoimen kannalta on
tärkeää omaishoidon ja kotipalvelujen tukeminen. Tärkeitä asioita sosiaalipuolella tulevaisuudessa ovat varhainen tuki, yhteistyö tiivistäminen ja eri tahojen keskinäinen tietojen jakaminen.
8. Palvelujen tuottamisessa voisi harkita ns. kumppanuussopimuksia esim. järjestöjen kanssa. Tästä on useissa kunnissa
myönteisiä kokemuksia palvelujen parantamiseksi ja lisäämiseksi.
9. Tonttien kokoa kannattaisi kasvattaa kiinnostavuuden parantamiseksi ja ranta-alueiden kaavoitusta voisi kehittää.
10. Rakennusvalvonnan toiminnan tuloksellisuudesta voisi lisätä tilinpäätökseen enemmän informaatiota.
11. Teknisen puolen tulee huolehtia riittävästä työvoiman käytöstä
piha-alueiden siisteyden ja valaistuksen osalta riittävissä määrin mm. iltatapahtumien osalta.
12. Elinkeinoihin on panostettava jatkossakin vahvasti.
13. Yhteistyötä ympäryskuntien kanssa tulee kehittää.
14. Luottamushenkilöille on syytä järjestää koulutusta päätöksenteon tueksi.
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15. Tuusniemen kunnan koko toiminnassa on syytä huomioida etukäteen sote-uudistuksen mukanaan tuomat suuret muutokset
taloudessa ja hallinnossa.
16. Talousarvion realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
ja tarkkuutta.
Lautakunnat ovat antanee vastauksensa vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja kannanottoihin. Vastaukset
ovat esityslistan liitteenä.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209 036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa edellä esittelytekstissä
olevista tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
vuodelta 2017 esitetyistä huomioista seuraavan selvityksen valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle tietoon
saatettavaksi:
1. Tekninen toimi huoltaa ja ylläpitää kiinteistöjä valtuuston myöntämien määrärahojen ja resurssien
puitteissa.
2. Kunnan kokonaan omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioitumisprosessi on toteutettu.
3. Kunnanhallitus kiinnittää huomiota päätösten yritysvaikutuksiin uuden kuntastrategian mukaisesti.
Tonttimarkkinointia tehdään yhteistyössä Tuusniemen Teollisuus Oy:n kanssa. Tonttimarkkinointia
on tehostettu määräaikaisilla hintakampanjoilla.
4. Sairauspoissaolot vähenivät Tuusniemen kunnassa 28,28 % vuoden 2017 aikana verrattuna
vuoden 2016 sairauspoissaoloihin. Sosiaalitoimen
sairauslomien määrä on ollut aleneva. Vuonna
2016 palkallisten sairauslomana pidettyjen työpäivien määrä oli 2197, vuonna 2017 1425 ja 1-6/2018
määrä on 469 työpäivää. Kunnanhallitus edellyttää,
että kunnan kaikilla toimialoilla tulee kiinnittää huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin.
5. Palkkasihteeri on lähettänyt 29.8.2018 henkilöstölle henkilöstöohjelman mukaisen ohjeistuksen
sairauspoissaolokäytäneistä Tuusniemen kunnassa. Esimiehille lähetetään säännöllisesti seuranta henkilöstön sairauspoissaoloista. Aktiivisen
puuttumisen mallista järjestetään esimiehille koulutus.
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6. Kunnanhallitus edellyttää, että henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan säännöllisin mittauksin. Samoin kunnanhallitus kiinnittää huomiota siihen, että
kuntalain edellyttämä kuntalaisten osallistaminen
on säännöllistä.
7. Kotihoidon ja omaishoidon vahvistamiseen on lähdetty jo vuoden 2018 talousarviossa. Valtuusto on
talousarviossaan varannut määrärahat palveluohjaajan tehtävään ja vahvistanut vanhuspalvelujen
varahenkilöstöä. Varhainen tuki, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakasprosessien parantaminen ja tiedonhallintaan, kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvät asiat ovat sosiaalitoimen kehittämisen kohteita.
8. Sivistyslautakunta on päättänyt sitoutua arviointikertomuksessa esitettyjen kehittämisideoiden toteuttamiseen mahdollisuuksien mukaan.
9. Kunnassa on viety kaavoitusasioita määrätietoisesti eteenpäin havaittuja kehittämistarpeita huomioon ottaen. Tontteihin on myyty myös lisäalueita
silloin kun se on ollut mahdollista.
10. Kunnanhallitus edellyttää, että tekninen lautakunta
tehostaa rakennusvalvonnan loppukatselmuksia ja
rauenneiden rakennuslupien hallinnollista poistoa
rekistereistä.
11. Kunnanhallitus edellyttää, että tekninen lautakunta
kiinnittää huomiota piha-alueiden siisteyteen ja riittävään valaistukseen etenkin iltatapahtumien yhteydessä.
12. Elinkeinoihin panostetaan uuden kuntastrategian
mukaisesti.
13. Yhteistyötä ympäryskuntien kanssa tulee kehittää.
14. Kunnanhallitus toteaa, että yhteistyötä naapuruskuntien kanssa tehdään, aina kun siitä on kunnalle
lisäarvoa.
15. Luottamushenkilöille järjestään koulutusta määrärahat ja koulutustarpeet huomioon ottaen.
16. Tuusniemen kunnassa otetaan huomioon sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset heti, kun
ko. lainsäädäntö on valmistunut ja yhdyspinnat tulevaan maakuntaan ovat selvillä.
17. Kunnan talousarvion laatimisessa pyritään käytössä olevin keinoin mahdollisimman realistisiin arvioihin.

Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 15/2018

nnanhallitus 13.8.2018 § 102
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 151

Päätös:
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TALOUSARVIOMUUTOS INVESTOINTIOSAAN: LISÄMÄÄRÄRAHA SISÄILMAKORJAUKSIIN
Khall § 152

Tuusniemen kunnan rakennuksissa on tehty säännöllisesti sisäilmatutkimuksia sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Vuonna
2018 suoritettiin tutkimuksia terveyskeskuksessa, Mäntykodissa ja
koulukeskuksessa. Lisäksi Palvelukeskuksen tiloissa on tapahtunut kevät talvella 2018 lumien sulamisen aikana vesivahinko.
Tekninen johtaja on hallintosäännön mukaisesti päättänyt kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta toiminnan turvaamisen takia.
Erillistä suunnittelijaa hankkeeseen ei ole tilattu, vaan korjaustyö
on suoritettu rakennetutkimuksien mukaisesti poistamalla ongelman aiheuttaja.
Tarjoukset sisäilmakorjauksista on pyydetty yksikköhintaisina tuntitarjouksina Kattotutka Oy:ltä, Jokiväri Oy:ltä ja Kotirakentajat
Oy:ltä. Kotirakentajat Oy oli yksikköhinnoiltaan edullisin.
-

rakennusammattimies, timpuri, muurari jne. 39€/h
työnjohto/suunnittelu/asiantuntija tehtävät 55 €/h
materiaalihankinnat laskujen mukaan +yleiskuluprosentti
alihankintojen yleiskuluprosentti 12%
0,65€/km työnjohto, suunnittelu, valvonta, kaluston siirto, tavaratoimitukset.

Korjaustyöt on aloitettu kesäkuun alussa. Rakenteista otetuista
rakennenäytteistä ei löytynyt viitteitä kosteusvaurioihin. Palvelukeskuksen vaurion syynä on ollut sulamisvesien pääseminen huopakatteen läpi. Mäntykodin keittiön sisäilmaongelmien aiheuttaja
on ollut muovimaton liimauksesta tullut haju ja terveyskeskuksen
toimistohuoneiden sisäilmaolosuhteita on heikentänyt rakennuksen ilmavuotojen mukana ulkoseinäeristeestä tullut haju. Korjaustöiden arvioidaan olevan valmiita kokonaisuudessaan valmiita
syyskuun 2018 loppuun mennessä. Koulukeskuksen osalta suoritetaan syyslomaviikolla vielä ilmanvaihtokanavaeristeen pölysidonta.
Valmistelija: tekninen johtaja Mika Karvonen, puh. 0447209048
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää talousarviomuutoksena kunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan määrärahan alla oleviin investointikohteisiin:
1. Palvelukeskuksen vesivahingon korjaaminen ja sisäilmakorjaukset 35.000 €
2. Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset 75.000 €
3. Koulukeskuksen sisäilmakorjaukset 15.000 €
Määräraha katetaan kunnan kassavaroista tai tarvittavilta osin talousarviolainalla.
Päätös:
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KOHTI eKUNTAA –HANKKEEN KUNTARAHAOSUUDEN VARAAMINEN
Khall § 153

Kohti eKuntaa -hankkeen tavoitteena on edistää sähköisten palveluiden yhteiskehitystä Pohjois-Savon kunnissa siten, että digitalisaatiota toteutetaan hyödyntäen kuntia jakamis- ja alustatalouden
toimijoina. Jakamis- ja alustataloudella tarkoitetaan sitä, että palvelut ja toiminnot ovat digitaalisesti siten rakennettuja, että ne mahdollistavat palvelujen yhteiskäytön ajasta ja paikasta riippumatta.
Jakamistalouden hengessä kunnat tukevat toisiaan palvelutuotannossa keskittämällä resursseja ja osaamista yhteisten digitaalisten
palvelutapojen ja -väylien kehittämiseen ja käyttämiseen.
Samalla kuin alueen palvelutuotanto kehittyy uusimman osaamisen
hyödyntämisen kautta, helpottuu myös kuntalaisten asiointi. Yhdessä rakennetut sähköiset palvelut luovat Pohjois-Savoon eKuntia, jolloin kuntalaisille, kunnassa työskenteleville ja vapaa-aikaa
viettäville tarjoutuu aito mahdollisuus monipaikkaisesti hyödyntää
useamman kunnan palvelutarjontaa ja vaikuttaa useamman kunnan toimintaan. Hankkeen tuloksena koko Pohjois-Savon profiili
nousee eMaakunta-edelläkävijänä: maakuntana, joka ensimmäisenä ryhtyy rakentamaan monipaikkaisille kuntalaisille yhteisiä epalveluja.Tämä edelläkävijyys luo Pohjois-Savolle valtakunnallista
näkyvyyttä ja tunnettuutta ja lisää Pohjois-Savon vetovoimaa uudenlaisten toimijoiden ja työntekijöiden houkuttelussa alueelle.
Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kunnat, yritykset,
toimijat ja kuntalaiset sekä ne kuntalaiset ja yritykset, jotka haluavat
toimia ja vaikuttaa Savossa sähköisesti.
eKunta-hanke rakentuu kolmen toimintalinjan ympärille siten, että
toimintalinjassa
1) pilotoidaan sellaisia digitaalisia palveluja, jotka madollistavatviestinnän, osallistumisen ja palvelujen käytön tehostumisen ajasta
ja paikasta riippumatta: piloteiksi on kuntien osalta esitetty esimerkiksi vuorovaikutteisen kunta-apps -pohjan laatimista, etäopetuskokeiluja kuntien yhteistyönä sekä paikasta riippumattoman asioinnin edistämistä. Tärkeintä on löytää kuntien yksimielisyyttä siitä,
mitkä ovat tärkeimmät yhdessä sähköistettävät, käytettävät ja tarjottavat palvelut, joiden ympärille e-kunnan status voi rakentua.
2) perustetaan yhteistyöryhmiä toimialoille, jotka edistävät konkreettisten yhteistyömallien syntymistä ja yhteistuumaisuutta päätöksen teossa (vrt. Norrbottenin maakunnallinen eLautakunta)
3) annetaan neuvontaa ja sparrausta pilotteihin ja käyttöönottoihin,
kehitetään työntekijöiden työelämävalmiuksia digitalisaation edetessä ja johtajien muutosjohtamiskykyä sekä kartoitetaan olemassa
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olevia työkaluja Suomessa ja ulkomailla. Samalla rakennetaan näkemystä siitä, kuinka laajasti eKuntalaisuus on saavutettavissa tänä
päivänä, viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Mitkä
asiat edistävät, mitkä estävät täydellisen eKuntalaisuuden rakentumisen?
Hankeaikaset 1.11.2018 – 31.12.2020 kokonaiskustannukset ovat
yhteensä 499 830 euroa, mistä kuntien kuntarahaosuus on yhteensä 24 992 euroa. Tuusniemen kunnan kuntarahaosuus hankkeessa on yhteensä 1 388 euroa. Hankkeen rahoituksesta 80 % tulee EAKR-varoista ja 15 % Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh 044 720 9047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Tuusniemen kunta osallistuu Kohti
eKuntaa –hankkeeseen. Tarvittava kuntarahaosuus,
yhteensä 1 388 euroa varataan kunnan vuosien 2019 ja
2020 talousarvioihin.
Päätös:
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TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISTAMINEN VIRKAVAPAUDEN AIKANA
Khall 8.10.2018, § 140 Kunnan tekninen johtaja on jäämässä virkavapaalle 1.11.2018. Virkavapauden tarkka pituus ei ole vielä tiedossa, mutta joka tapauksessa sen kesto jää käytettävissä olevan tiedon perusteella selvästi
alle puoleen vuoteen. Joka tapauksessa teknisen johtajan virkavapaus tulee olemaan niin pitkä, että viran hoitamiseen on palkattava
sijainen.
Teknisen johtajan sijaistamisesta on käyty neuvottelua Rauno Miettisen kanssa. Hänellä on sijaistamisessa tarvittava koulutus ja kokemus. Hän on toiminut kunnan teknisen johtajan sijaisena aikaisemminkin. Miettinen toimii tällä hetkellä teknisen lautakunnan puheenjohtajana. Kunnan palveluksessa olevien henkilöiden vaalikelpoisuudesta on säädetty kuntalain 72 §:ssä. Lähtökohtaisesti tekninen johtaja on vaalikelvoton kunnan luottamustoimiin. Hän toimii
muun muassa teknisen lautakunnan esittelijänä. Vaalikelpoisuuden
menettämisestä säädetään kuntalain 78 §:ssä. Sen mukaan luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan hoitaessaan enintään 6
kuukautta kestävää viransijaisuutta. Hän ei kuitenkaan voi hoitaa
kyseisenä aikana luottamustointaan. Tämä on todettava siinä toimielimessä, mikä on luottamushenkilön valinnut. Tässä tapauksessa kyseinen toimielin on valtuusto.
Palkka sijaistuksesta määräytyy viran vakinaisen hoitajan tehtäväkohtaisen palkan pohjalta, josta vähennetään työsuojelupäällikön
sivutoimisesta hoitamisesta maksettavan korvauksen osuus. Näin
ollen teknisen johtajan sijaisuudesta maksettavan palkan tehtäväkohtaisen osan määrä on 4.151,25 euroa.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1. teknisen johtajan sijaisena 1.- 30.11.2018 välisenä aikana toimii Rauno Miettinen.
2. sijaisuudesta maksettavan kuukausipalkan tehtäväkohtainen
osa on 4.151,25 euroa
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa,
ettei Rauno Miettinen voi hoitaa luottamustointaan teknisessä lautakunnassa 1.11.2018 alkaen sinä aikana jolloin hän hoitaa teknisen johtajan viransijaisuutta.
Käsittely:
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Juha Pitkänen ilmaisi kantanaan, että asia olisi tullut valmistella
siltä pohjalta, että Paula Rissanen hoitaa teknisen johtajan sijaistamisen virkavapauden aikana. Hän esitti pykälän palauttamista
uudelleen valmisteluun. Irma Riekkinen kannatti Pitkäsen esitystä.
Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava päätösehdotus, suoritettiin äänestys käden nostolla. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Jorma Voutilainen,
Jarkko Toivanen ja Maija Räsänen. Vastaesitystä kannattivat
Juha Pitkänen, Irma Riekkinen, Terttu Kolari ja Maija-Leena Räsänen. Puheenjohtaja totesi, että Juha Pitkäsen esitys hyväksyttiin äänin 4-3.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi äänestyksen 4-3 jälkeen päätökseksi tulleen
Juha Pitkäsen vastaesityksen.
_______
Khall § 154

Kunnan rakennustarkastaja Paula Rissanen on antanut suostumuksensa 16.10.2018 teknisen johtajan virkavapauden sijaistamiseen
1.11.2018 alkaen. Samalla hän ilmoitti siirtyvänsä tekemään 100
%:n työaikaa nykyisen 60 %:n sijaan em. ajankohdasta alkaen.
Myös Rauno Miettinen on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä teknisen johtajan sijaistamisessa.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää teknisen johtajan sijaisesta ajalle 1.30.11.2018 ja sijaistamisesta hänelle maksettavasta korvauksesta.
Päätös:
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VALTUUSTOALOITE / VIDEOINNIN MAHDOLLISTAVIEN LAITTEIDEN HANKINTA
Khall § 155

Kunnanvaltuuston 9 jäsentä on jättänyt valtuuston kokouksessa
17.9.2018 aloitteen, jossa esitetään, että kunnan tulee selvittää kustannukset koulun juhlasalin ja virastotalon valtuustosalin tapahtumien videoinnin mahdollistavien laitteiden hankinnasta.
”Kustannusten ollessa kohtuulliset tulee hankinta myös toteuttaa.
Kuva tulee olla mahdollista katsoa suorana lähetyksenä sekä tallenteena. Tällä toimenpiteellä otetaan huomioon kuntalaiset, jotka
eivät pääse saapumaan paikan päälle. Myös kunnan imagon kannalta on tärkeää näkyä mahdollisimman laajalla rintamalla. Näitä
tallenteita voi myös käyttää kuntamarkkinoinnissa. Tallenteet ovat
myös hyvä tapa säilyttää paikallishistoriaa. Varsinkin juhlasalin laitteistoa voivat myös yhdistykset ja muut toimijat käyttää juhlissaan
sopivaa korvausta vastaan.”
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla
on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209 036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja päättää sen jatkovalmistelusta.
Päätös:
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TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN

Khall § 74

Tietosuojavastaavan tehtävän toteutusta on edelleen valmisteltu ja
keskusteltu eri vaihtoehdoista tehtävän toteuttamiseksi. Parhaaksi
ja eniten synenergiaa tuottavaksi ratkaisuksi on arvioitu vaihtoehto,
jossa sosiaalitoimen tietosuojavastaavaksi aiemmin esitetty Koivukodin vastaava sairaanhoitaja Riitta Pitkänen nimettäisiin myös
kunnan tietosuojavastaavaksi. Pitkänen on antanut suostumuksensa sosiaalitoimen ja Tuusniemen kunnan tietosuojavastaavaksi, ja sosiaalijohtaja Eeva Seppänen suhtautuu myönteisesti
asiaan. Vanhuspalveluissa mahdollistetaan sijaisjärjestelyin ajan
varaaminen tietosuojavastaavan tehtävään perehtymiseen, sen
suorittamiseen ja siihen kouluttautumiseen.
Tietosuojavastaavan tehtävä on asiantuntijan tehtävä, mikä edellyttää laajaa perehtymistä ja korkeaa motivaatiota asianomaiseen
tehtävään. Tietosuojavastaavan tehtävä muuttaa tehtävän vaativuutta ja vaatii korotuksen tehtäväkohtaiseen palkkaan.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Tuusniemen kunnan tietosuojavastaavaksi ja Tuusniemen sosiaalitoimen tietosuojavastaavaksi Riitta Pitkäsen 14.5.2018 alkaen.
Kunnanhallitus päättää, että tietosuojavastaavan tehtävien hoidosta tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan
230 €/kk.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

__________________________________
Khall § 156

Vastaava sairaanhoitaja, tietosuojavastaava Riitta Pitkänen on irtisanoutunut Tuusniemen kunnan palveluksesta. Kuntaan on valittava uusi tietosuojavastaava. Perhepäivähoidon ohjaaja Johanna
Joukanen-Miettisen kanssa on käyty keskusteluja tietosuojavastaavan tehtävästä, ja hän on antanut suostumuksensa Tuusniemen
kunnan tietosuojavastaavaksi. Hänellä on pitkä kokemus kunnan
ICT-palvelujen kehittämisestä, mikä antaa hyvän perustan tietosuojavastaavan tehtävään.
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Sosiaalitoimen tietosuojavastaava nimetään myöhemmin.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Tuusniemen kunnan tietosuojavastaavaksi Johanna Joukanen-Miettisen 1.11.2018
alkaen.
Kunnanhallitus päättää, että tietosuojavastaavan tehtävien hoidosta tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan
230 €/kk.
Päätös:
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MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIO 2019
JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021
Khall § 157

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaan
maaseutulautakunnan esittelijän ehdotus talousarvioksi ja –suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi vähintään 14 päivää ennen maaseutulautakunnan talousarviokokousta. Maaseutulautakunnan talousarviokokous pidetään 6.11.2018.
Tuusniemen kunnan maksuosuudeksi vuonna 2019 esitetään
maaseutuhallinnon palveluista yhteensä 37 492 € (viranomaistehtävät 28 336 €, kehittäminen 9155 €). Vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa Tuusniemen kunnan maksuosuus oli 38 453 euroa.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarvioesitys 2019 ja
taloussuunnitelmaesitys ovat esityslistan liitteenä.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuusniemen kunnan
osalta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 esitetyssä muodossa.
Päätös:
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VESIHUOLLON PERUSPÄÄOMAN KORON VAHVISTAMINEN
Khall § 158

Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos on kunnanvaltuuston päätöksellä 29.9.2015 § 41 eriytetty omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 1.1.2016 alkaen.
Kunnanvaltuusto on 15.11.2001 § 77 päättänyt, että valtuusto vahvistaa vuosittain vesilaitokselle talousarvion ja siinä yhteydessä
pääomalle laskettavan koron. Sidotulle pääomalle laskettavaksi
kohtuulliseksi koroksi oli arvioitu 3,5 %.
Kunnanhallitus on 23.6.2014 § 94 päättänyt esittää valtuustolle talousarviomuutosten yhteydessä, että vesilaitoksen jäännöspääoman (peruspääoman) korko 1.1.2014 on 1 %+0,556 % (12 kk euribor-korko 31.12.2013/tod. pv 360).
Kunnanvaltuusto on 17.12.2014 § 58 käsitellyt muutoksia vuoden
2014 talousarvioon. Peruspääoman korkoa ei ole erikseen käsitelty
tai vahvistettu vaan talousarvioon on tehty rahoituksen osalle määrärahan lisäykset ja pienennykset käyttäen jäännöspääoman korkoa 1,556 %.
Vuosina 2015 ja 2016 on jäännöspääomalle laskettu korko käyttäen samaa logiikkaa. Vuonna 2015 on jäännöspääoman korko ollut 1.325 % (12 kk euribor-korko 31.12.2014 /tod. pv 360+ 1 %),
vuonna 2016 1,06 %. Vuosina 2016 ja 2017 12 kk euribor-korko on
ollut miinusmerkkinen 12 kk euribor-korko 31.12.2016/tod. pv 360
-0,082 ja 29.12.2017 -0,186). Kunnanvaltuusto päätti 9.4.2018 § 10
vahvistaa vesilaitoksen peruspääoman koroksi vuodelle 2018 1,00
%.
Jatkossa on tarkoituksenmukaista käyttää syyskuun viimeisen päivän 12 kk euribor-korkoa, jotta vesihuollon peruspääomalle saadaan korko talousarviovalmistelua varten. Syyskuun 2018 viimeinen pankkipäivä on ollut 28.9., jolloin ko. korko on ollut -0,159.
Valmistelija: va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, p. 044 7209 036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesilaitoksen peruspääoman koroksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,00 %.
Päätös:
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ILMOITUSASIAT
Khall § 159

Lautakuntien pöytäkirjat:
1. Keskusvaalilautakunta 17.10.2018
Kokousten pöytäkirjajäljennökset:
1. Savon koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus 5.10.2018
2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 10.10.2018
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:
Muut tietoon saatettavat asiat:
1. Valtiokonttori: Veteraaniasioiden kuntakirje 3/2018
2. Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 3/2018
3. Oikeusministeriö: Vuonna 2019 toimitettavat vaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali,
vaalitietojärjestelmän käyttö, ym.
4. Monetra Pohjois-Savo: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
24.10.2018
5. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: Kutsu valtuustoseminaari
29.10.2018
6. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: Kuntayhtymän valtuuston kokouskutsu 29.10.2018
7. Kuntaliiton yleiskirje 10/2018: Yksityistielaki uudistuu: kuntien
tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
8. PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018
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:

