Kokouskutsu / Esityslista
Kunnanhallitus

KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA
KOKOUSAIKA
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

24.6.2019

Nro 9/2019

1 (9)
Julkinen

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, hallintojohtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ASIAT

§ 96-102

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

Pöytäkirjantarkastajien valinta: tarkastusvuorossa ovat Juha Pitkänen ja Maija-Leena 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 25.6.2019 klo 14:00 alkaen
Allekirjoitukset

Juha Pitkänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Maija-Leena Räsänen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 1.7.2019
Virka-asema

Allekirjoitus

Arkistosihteeri

Sisko Savolainen
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 96

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Khall § 96

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 97

KUNNANVALTUUSTON 17.6.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 97

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 3/ 17.6.2019 käsiteltiin:
22 § Eron myöntäminen luottamustehtävästä: valtuuston varajäsen
23 § Tuusniemen hyvinvointikertomus 2018
24 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
25 § Vuoden 2018 tilinpäätös
26 § Tuloslaskelman toteutuminen 1-4/2019
27 § Talousarviomuutos: lisämääräraha joukkoliikenteen palvelusetelikokeilun jatkamiseen
28 § Muut mahdolliset asiat
Valmistelija: hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh 044 7209036
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus
toteaa,
että
kunnanvaltuuston
17.6.2019 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön välittömästi, mikäli kysymys ei ole sellaisista
asioista, jossa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi sekä näiden asioiden osalta sen
jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.
Päätös:
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 98

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN/VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Khall § 98

Tuusniemen kunnan tekninen johtaja Mika Karvonen on irtisanoutunut kunnan palveluksesta 1.7.2019 alkaen. Kunnanhallitus on
10.6.2019 § 93 myöntänyt hänelle eron virastaan kyseisestä ajankohdasta lukien.
Kunnan teknisen toimen johtaminen ja kunnan tekniselle toimelle
kuuluvien vastuulla olevien tehtävien asianmukainen suunnittelu,
koordinointi ja toteutuksesta vastaaminen edellyttää teknisessä toimessa toimialajohtaja- tasoista teknistä johtajaa.
Tuusniemen kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitus
päättää teknisen johtajan 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.
Teknisen johtajan viran erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi asetetaan soveltuva korkeakoulututkinto, sekä riittävä teknisen alan tuntemus ja riittävät johtamisvalmiudet. Hakijan eduksi luetaan teknisen alan opinnot tai muutoin osoitettu teknisen alan pätevyys, työkokemus kuntasektorilta, kunnan teknisen toimen toimintaympäristön ja siihen liittyvän lainsäädännön hyvä tunteminen sekä johtamiskokemus.
Kunnanhallitus päättää viranhakuilmoituksen julkaisemisesta kunnan ilmoitustaulun lisäksi muissa työnhaun kanavissa. Hakuaika
päättyy 2.8.2019 klo 16, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus käyttää virantäyttöprosessin
osana myös soveltuvuusarvion teettämistä. 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 teknisen johtajan
viran täyttämiseen liittyvät valmistelut esitetyssä muodossa. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaulun lisäksi sähköisenä kunta-alan rekrytointipalvelu
Kuntarekry.fi:ssä, TE-palveluiden te-palvelut.fi:ssä,
sekä lyhennettynä Savon Sanomissa.
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Päätös:
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 99

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN

Khall § 99

Tuusniemen kunnan tekninen johtaja Mika Karvonen on irtisanoutunut kunnan palveluksesta 1.7.2019 alkaen. Kunnanhallitus on
10.6.2019 § 93 myöntänyt hänelle eron virastaan kyseisestä ajankohdasta lukien. Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan teknisen
johtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja, ellei kunnanhallitus
perustellusta syystä muuta päätä. Näin ollen on perusteltua, että
rakennustarkastaja Paula Rissanen toimisi oman toimen ohella
myös väliaikaisena teknisenä johtajana. Hän on antanut suostumuksensa sijaistuksen hoitamiseen oman toimensa ohella. Teknisen johtajan tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta oman toimen
ohella maksetaan 30 % suuruinen korvaus teknisen johtajan tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Summa on sijaistuksen aloitushetkellä 1.269,15 euroa kuukaudessa. Tekninen johtaja on toiminut
myös kunnan työsuojelupäällikkönä, josta on maksettu erillinen
korvaus. Työsuojelupäällikön varahenkilöksi on aikanaan määrätty
rehtori Janne Karttunen, joten hän hoitaa työsuojelupäällikön tehtäviä 1.7.2019 alkaen työsuojelupäällikön varahenkilönä.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että teknisen johtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja Paula Rissanen oman
toimensa ohella. Sijaistus alkaa 1.7.2019 ja päättyy
30.9.2019. Kunnanhallitus päättää sijastuksesta maksettavaksi korvaukseksi 30 % teknisen johtajan tehtäväkohtaisesta palkasta, 1.269,15 euroa kuukaudessa.
Päätös:
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 100

KUNNAN TALOUDEN SOPEUTTAMINEN
Khall § 100

Tuusniemen kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on noin miljoona euroa alijäämäinen. Kunnan talous on vuoden 2019 neljän ensimmäisen kuukauden aikana kehittynyt käytännössä edellisen vuoden tasolla, ollen huhtikuun lopun tilanteessa noin 650.000 euroa
alijäämäinen ennen poistoeron muutosta.
Valtuusto on kokouksessaan 6.5.2019 § 18 liittänyt käsiteltävänä
olleeseen talouden toteumaan 1-3.2019 toivomusponnen, jonka
mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee sopeuttaa alaistaan kunnan toimintaa siten, että vuodelta 2019 kertyy alijäämää
talousarviossa vahvistettua vähemmän. Kunnan talouden sopeuttamiseksi tulee toimialajohtajien valmistella toimenpiteet, joilla on
kunnan taloutta jo kuluvana vuonna vahvistava vaikutus. Nämä
toimenpiteet tulee käsitellä lautakunnissa elokuun 2019 loppuun
mennessä ja ne tulee esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Toimenpiteet tulle kirjata sekä puolivuosikatsaukseen,
että toimielimien esityslistojen ja pöytäkirjojen esittelyteksteihin
selkeinä erillisinä kokonaisuuksina. Kunnanhallitus käsittelee
asiaa syyskuussa 2019. Kunnanhallituksen päätös saatetaan valtuustolle tiedoksi.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa toimialajohtajille ja
edelleen lautakunnille asian esittelytekstin velvoittavana ohjeenaan kunnan talouden sopeuttamisesta jo
vuonna 2019.

Päätös:
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 101

SUOSTUMUKSEN HANKKIMINEN SERVICAN OSAKKEEN HANKKIMISEEN
Khall § 101

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat yhtiöittäneet aiemmin liikelaitoskuntayhtymänä toimineen Servican toiminnan 1.1.2019 alkaen. Servica Oy toimii in
house –periaatteella, joka voi tuottaa palveluja vain osakkailleen.
Pääomistajat ovat yhtiöittämispäätöksessään sitoutuneet mahdolliseen omistajapohjan laajentamiseen. Kuopion kaupunginvaltuusto on 3.12.2018 § 94 päättänyt, että Kuopion kaupunki voi
myydä Servica Oy:n osakkeita 2.500 euron kappalehintaan. Uusien osakkeiden määrän tulisi vastata in house –aseman säilymiseksi osakkaan osuutta Servica Oy:n liikevaihdosta.
Tuusniemen kunta hankkii Servica Oy:ltä keskusvaraston tuotteita
sekä satunnaisesti ruokapalvelu- ja kiinteistöpalveluostoja n.
30.000 euron edestä vuosittain. Tällä ostovolyymilla riittää Tuusniemen kunnalle yhden Servica Oy:n osakkeen ostaminen sekä
sovitulla tavalla riittävästi yhtiön hallintoon vaikuttamalla in house
–aseman saavuttamiseksi.
Servica Oy:n osakkaaksi pääseminen edellyttää yhtiön hallituksen
suostumusta. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Mikäli yhtiön
hallitus antaa yhtiön osakkuuteen suostumuksensa, voidaan asiassa edetä osakekaupan tekemiseen. Osakekaupasta päätetään
erikseen.
Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hakee Servica Oy:n hallitukselta
suostumusta Tuusniemen kunnan pääsemiseen
Servica Oy:n osakkaaksi.

Päätös:
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Kunnanhallitus 24.6.2019 § 102

ILMOITUSASIAT
Khall § 102

Lautakuntien pöytäkirjat:
1. Keskusvaalilautakunta 24.5.2019
2. Keskusvaalilautakunta 26.5.2019
3. Tarkastuslautakunta 4.6.2019
4. Tarkastuslautakunta 11.6.2019
Kokousten pöytäkirjajäljennökset:
1. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 23.5.2019
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:
1. Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 5/2019: Päätös kuntakumppanuudesta kirjaprojektiin ”Kunta X.”
Muut tietoon saatettavat asiat:
1. Istekki Oy: Asiakastiedote ”Istekki Oy on käynnistänyt tuottavuusohjelman”
2. Savon koulutuskuntayhtymä: Valtuuston kokouskutsu
13.6.2019
3. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta: Kokouskutsu 19.6.2019
4. PKS-konserni: Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2019
5. Maaseudun kehittämisen työryhmä (MAKE): Pöytäkirja 2/2019
ja maaseutuohjelman 2018-2021 seurantataulukko
6. Boliden Finnex Oy: Selvityspyyntö uutta malminetsintälupaa
varten
7. Oikeusministeriö. Päätös kunnille suoritettava kertakorvaus
vaalimenoista vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden
2019 europarlamenttivaaleissa
8. Asianajotoimisto Krogerus Oy: Savon Kuituverkko Oy:n valvojan selonteko saneerausohjelman toteuttamisesta
9. Vaalijalan kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen asialista
12.6.2019
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:

