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Allekirjoitukset 

Maanantai 1.8.2016 klo     kunnanvirasto 

 

 

Kari Laitinen 

 

Jarmo Hänninen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
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Ennen kokouksen alkua Suomen Terveystalo Oy:n edustajat selvittivät erikoissairaanhoidon kumppa-

nuutta ja toteutettavaa selvitysprosessia klo 17.00. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 187 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se 

on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukai-

sesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 188 §  

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laitisen 

ja Jarmo Hännisen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 189 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Maa-alueen ostotarjous / Cadsam Ky 

 

Kh 190 § 

Liite 1 Sami Räsänen Cadsam Ky:n puolesta on tehnyt maa-alueen ostotarjouksen 

Toholahdesta. Alue tulee pienteollisuus/asumiskäyttöön ja sen pinta-ala on 

3.000 m² ja tarjoushinta 2.400 €, liite 1. 

 

 Alue on merkitty voimassa olevassa Toholahden alueen asemakaavassa 

merkinnällä T (teollisuusalue) sekä uudistettavassa Rautalammin keskustan 

yleiskaavaehdotus 2030:ssä merkinnällä KTP (kaupallisten palvelujen ja 

työpaikkojen alue). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Cadsam Ky, Sami 

Räsäselle myydään 3.000 m²:n määräala Oikarila RN:o 3:42 tilasta Toho-

lahden kylässä 2.400 €:n kauppahinnalla ja muutoin kunnanhallituksen hy-

väksymillä kauppaehdoilla. 

 Kauppakirjaan merkitään, että määräalan läheisyydessä on vanha maankaa-

topaikka ja Sami Räsänen/Cadsam Ky on asiasta tietoinen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnan edustajien valinta tilaisuuksiin 

 

Kh 191 § 

Liite 2 Maakuntajohtaja Jussi Huttunen jää eläkkeelle 1.9.2016 ja samana päivänä 

hänen seuraajanaan aloittaa Marko Korhonen. 

 

Liitto pyytää vahdinvaihtotilaisuuteen kuntien edustajia torstaina 1.9.2016 

liiton maakuntasaliin. Tilaisuuden alkuun klo 13.00-13.45 on varattu alu-

eemme kunnille oma vastaanotto. Liitto toivoo, että kaikki kunnat ovat 

paikalla (seutukunnittain) klo 13.30 mennessä. Liittoon tulee ilmoittaa 

osanottajat etukäteen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo on lähettä-

nyt kutsun kuntiin Kuopiossa hotelli Iso-Valkeisen auditoriossa to 11.8. 

2016 kl0o 10.00-14.15 järjestettävästä keskustelutilaisuudesta. 

 

SAK:n Sisä-Savon paikallisjärjestö on lähettänyt kuntaan kutsu yhdistyk-

sen 70-vuotisjuhliin la 17.9.2016 klo 14.00 alkaen Suonenjoen seurakunta-

kodille. Kutsu on tarkoitettu kahdelle. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat tilaisuuksiin. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajikseen maakuntajohtajan vaihtotilaisuuteen 

Risto Niemelän, Sote-keskustelutilaisuuteen Ari Weiden, Jorma Kukkosen 

ja Merja Koivula-Laukan sekä SAK:n Sisä-Savon paikallisjärjestön juhliin 

Jorma Kukkosen ja Pirkko Annalan. 
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Neuvottelu Suomen Terveystalo Oy:n edustajien kanssa 

 

Kh 192 § 

 Suomen Terveystalo Oy:n edustajat tulevat kunnanhallituksen kokoukseen 

klo 17.00 neuvottelemaan mm. erikoissairaanhoidon kumppanuudesta ja 

toteutettavasta selvitysprosessista. 

 

Selvitystyö pyritään toteuttamaan yhdessä Suonenjoen kaupungin ja kun-

tayhtymän kanssa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja päättää, että selvitystyö teh-

dään yhdessä terveyskuntayhtymän, Suonenjoen kaupungin ja Rautalam-

min kunnan kanssa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pitkälahden matkailua palveleva kehittäminen ja rakentaminen 

 

Kh 193 § 

Liite 3 Pitkälahden aluetta on parin viimeisen vuoden aikana kehitetty eri tavoin. 

Erityisesti matkailua ja perhematkailua koskeva kehittäminen on kuitenkin 

vasta alussa. Rämäkän matkailualue on siirtynyt uudelle omistajalle vuo-

den 2015 aikana. Kunta on ostanut maa-alueita ja käynnistänyt satama-

alueen kehittämisen uusine venelaitureineen. Alueella oleva Finnskog-

leikkipuisto on valmistunut vuoden 2015 aikana kunnan ja Rautalammin 

osuuspankin yhteistyössä. 

 

 Jo vuosia sitten nuoret ovat tehneet Rautalammin kunnalle esityksen hyp-

pytornin rakentamiseksi Pitkälahteen. Pitkälahdessa on ollut aikaisemmin-

kin hyppytori.  

 

Ravintola Nuapuri on sen jälkeen keväällä 2016 tehnyt myös aloitteen (liite 

3) hyppytorin rakentamisen edistämiseksi ja luovutti kesällä 4350 euroa 

Rautalammin kunnalle huutokauppatempauksella keräämiä rahoja hyppy-

torin rakentamiseksi.  

 

Rautalammin kunta on perhematkailun edistämiseksi tehnyt Pohjois-Savon 

ELY-keskuksella suunnitelmaa investoinneista, johon myös hyppytorni si-

sältyisi muiden matkailua tukevien investointisuunnitelmien lisäksi. Mikäli 

suunnitellut investoinnit ja toimenpiteet voidaan taloudellisesti toteuttaa, 

lisääntyvät Pitkälahdessa perhematkailuun liittyvät mahdollisuudet merkit-

tävästi.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus kiittää nuoria aloitteentekijöitä ja Ravintola Nuapuria hyp-

pytornihankkeen edistämisestä Pitkälahteen. 

 

Päätös:   Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   1.8.2016  231 

________________________________________________________________________________ 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 

 

Kh 194 § 

Koeaikaan, määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuuteen on 

tulossa muutoksia. 

 

Hallitus esittää koeajan pidentämistä ja työnantajan takaisinottovelvoitteen 

lyhentämistä. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien palkkaamista määräaikaiseen 

työsuhteeseen helpotettaisiin. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 

15.6.2016. 

 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tavoitteena on parantaa työlli-

syyttä, edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia ja lisätä 

työnantajan halukkuutta palkata uusia työntekijöitä. 

 

Lakimuutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen 

työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pi-

dettäisiin henkilöä, joka olisi ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjak-

soisesti työtön työnhakija. Muutos kannustaisi työnantajia palkkaamaan 

pitkäaikaistyöttömiä ja siten parantamaan heidän työllistymismahdolli-

suuksia. 

 

Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen. Koeajan enimmäispituutta pidennet-

täisiin kuuteen kuukauteen nykyisestä neljästä kuukaudesta. Lisäksi työn-

antajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut 

työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. 

 

Koeajan pidentämisellä pyritään alentamaan työnantajan työllistämiskyn-

nystä. Lisäksi muutos mahdollistaisi koeajan tarkoituksen nykyistä pa-

remman toteutumisen tilanteissa, joissa työntekijä on pitkään poissa työstä. 

Tämä lisäisi työmarkkinoiden joustavuutta, mikä puolestaan parantaisi 

tuottavuutta ja työllisyyttä. 

 

Takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen. Lakimuutoksen myötä 

myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenisi neljään 

kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12 

vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Muutoksella pyri-

tään alentamaan työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisiin syihin pe-

rustuvien irtisanomisten jälkeen. 

 

Laki on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Työllisyyskatsaus kesäkuulta 2016 

 

Kh 195 § 

Liite 4 Pohjois-Savon työllisyyskatsaus kesäkuulta 2016 on liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Maa-alueiden ostaminen Rautalammin seurakunnalta 

 

Kh 196 § 

Liite 5 Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.4.2016 § 111 ja päätti 

käydä seurakunnan kanssa jatkoneuvottelut asiasta. Neuvotteluissa kunta 

esitti ostettavaksi hieman lisää maa-alueita mm. Matti Lohen koulun lähis-

töltä sekä Latsinmäestä vanhan maantien varrelta vedenottamon vierestä. 

 

 Uusi täydennetty esitys on liitteenä 5, jossa on myös esitetty maa-alue-

kokonaisuuksia (57.519 m2 ) koskeva kokonaishintapyyntö 140.000 € kart-

toineen. Rautalammin kunnanhallitus arvioi tehtyä esitystä. Seurakunta voi 

tämän jälkeen valmistella luonnoskauppakirjan, joka tuodaan vielä kum-

mankin kauppaosapuolen hallintoelimiin käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ottaa kantaa seurakunnan tekemään kunnan pyyn-

nöstä täydennettyyn tarjoukseen maa-alojen ostamisesta kunnalle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että maa-alueet ostetaan Rautalammin seurakunnalta 

liitteen 5 mukaisesti hintaan 140.000 €. Kauppakirja tuodaan erikseen kun-

nanhallituksen käsittelyyn. 

 

 Sari Hintikka-Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykä-

län käsittelyn ajaksi. 
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Etelä-Konneveden kansallispuiston reittien rakentamista ei pidä Metsähallituksen jättää kesken 

Rautalammin kunnan alueella Enonniemessä  

 

Kh 197 § 

Liite 6 Kansallispuiston kokonaispinta-ala on noin 1500 ha. Etelä-Konneveden 

kansallispuisto sijaitsee pääasiallisesti Rautalammin kunnan Enonniemessä 

eli noin lähes 1000 hehtaarin alue. Kansallispuistoon suunniteltiin matkai-

lijoita ja retkeilijöitä koskevat reitit hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Reit-

tien rakentamisesta ja määrästä käytiin keskusteluja kansallispuiston perus-

tamisvaiheessa. Kunta toivoi enemmän reittejä kuin mitä hoito- ja käyttö-

suunnitelmassa hyväksyttiin.  

 

Kansallispuistoa koskeva erillislaki hyväksyttiin eduskunnassa jo kesä-

kuussa 2014.  

 

 Reittien rakentajaurakoitsijat ovat pääasiallisesti tulleet muualta (Kymen-

laaksosta ja Pohjois-Pohjanmaalta) kuin Pohjois-Savosta tai Keski-

Suomesta, jossa kuitenkin po. ja rakennettava kansallispuisto sijaitsee. EU-

rahoitusta on osoitettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimesta. 

 

 Reittien, satamien, rantautumispaikkojen rakentaminen on edennyt hitaasti. 

Rautalammin kunta on kiirehtinyt reittien ja sataman rakentamista Enon-

niemen alueella hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti ja toivonut, että 

rautalampilaisilla tai alueen mikro- ja pk-urakoitsijoilla olisi mahdollisuus 

saada urakoita reittien, satamien ja rakennusvaiheessa ja myöhemmin nii-

den hoidon ja kunnossapidon piirissä. 

 

Enonniemen satamaa ei ole vielä heinäkuun lopussa 2016 rakennettu. Yrit-

täjielle ja kunnalle on kesän aikana selvinnyt, että Metsähallituksessa reit-

tien osalta on otettu sellainen kanta, että kansallispuistoalueelle vaikeakul-

kuiselle ja vuoristomaiselle Rautalammin Enonniemen alueella reitit ja po-

lut ”syntyvät vasta käytön myötä”.  

 

Tämä ei ollut Rautalammin kunnan kansallispuiston matkailullista kehit-

tämistä koskeva tavoite, eikä voi olla lopullinen tavoite. Kansallispuistosta 

oli tarkoitus ja näin sovittiin kansalaisten puisto, jossa nuoret, vanhat, per-

heet ja lapset voivat vaeltaa ja retkeillä. Reittien rakentamattomuuden joh-

dosta tämä on nyt erittäin suppealla alueella mahdollista Enonniemessä.  

 

Ainostaan yksi reitti on valmis, joka suuntautuu kansallispuiston parkki-

paikalta Vuori-Kalajan järven ympäri. Mutta esim. Enonniemen suunnitel-

lusta satama-alueesta ei ole rakennettu vielä reittiä Kalajanvuorelle, josta 

voisi jatkaa Törmälään tai Vuori-Kalajan järven ympäri. Samoin Loukku- 
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vuoren reitti on osittain rakentamatta. Reitit on ainoastaan merkitty maas-

toon. 

 

Ajatus siitä, että reittien rakentamattomuudella halutaan tai voitaisiin pal-

vella alueella liikkuvia matkailijoita, on absurdi. Niiden retkeilijöiden mää-

rä, jota haluavat kulkea vaikeassa Enonniemen vuoristomaisessa maastossa 

rakennettujen reittien ulkopuolella on kävijäkunnasta ilmeisen vähäinen. 

Reittien rakentamattomuus Enonniemeen on kestämätön kansallispuiston 

luontomatkailun ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta.  

 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt ja hyväksyt reitit ovat liitteessä 6. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta käynnistää neuvottelut Metsähallituksen kanssa reittien 

rakentamisen jouduttamiseksi ja uudelleen aikatauluttamiseksi.  

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Metsähallituksen kanssa neuvotteluja jatketaan 

ja aikataulut saatetaan ajan tasalle. 

 

 Sari Hintikka-Varis poistui tämän pykälän käsittelyn aikana. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 198 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 2.6.2016. 

 

2. Kevan yleiskirje 8.6.2016: Vuoden 2017 kunta-alan eläkemaksut ja en-

nakkotietoja vuosien 2018-2019 maksuista. 

 

3. Vaalijan ky: hallituksen esityslista 8.6.2016. 

 

4. Suonenjoen ja Rautalammin liikenneturvallisuusryhmien kokousmuis-

tio 12.4.2016. 

 

5. Pohjois-Savon shp:n vuosikertomus 2015. 

 

6. Sisä-Savon kansalaisopiston toimintakertomus 2015 ja toimintasuunni-

telma 2016. 

 

7. Pohjola-Nordenin Kuopion piiri ry:n ylimääräisen kokouksen kokous-

kutsu 23.6.2016. 

 

8. Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirjaote 9.6.2016: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen. Rautalammin kunnalle 10.6.2016 mak-

settu osinko 126.288 euroa. 

 

9. Jätekukko Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 13.5.2016. 

 

10. Väestömuutokset maakunnittain ja kunnittain tammi-toukokuussa 

2016. 

 

11. ProAgria Pohjois-Savon vuosikertomus 2015. 

 

12. Suonenjoen kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 13.6.2016: Suonenjoen 

kaupungin päätös jatkaa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän 

toimintaa. 

 

13. Suonenjoen kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 13.6.2016: Lintharjun 

osayleiskaavan hyväksyminen. 

 

14. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja 14.6.2016. 
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15. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 16.6.2016. 

 

16. Suonenjoen kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 13.6.2016: Sisä-Savon 

terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen. 

 

17. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjaote 20.6.2016: 

SOTE- ja maakuntauudistusten ja PoSoTe-hankkeen jatkaminen 

30.6.2016 jälkeen. 

 

18. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjaote 20.6.2016: 

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 13.6.2016 päätösten täytäntöönpa-

no. 

 

19. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjaote 20.6.2016: 

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030 vahvistaminen ja siihen 

liittyvät toimenpiteet. 

 

20. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto 20.6.2016 Sisä-Suomen polii-

silaitokselle maantien tilapäisestä sulkemisesta ja ajokoulutus- ja ralli-

auton kehitystyöstä Hankamäentiellä  29.6. tai 30.6.2016, Tommi Mä-

kinen Racing. 

 

21. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouspöytäkirja 8.6.2016. 

 

22. Pohjois-Savon shp:n valtuuston pöytäkirja 6.6.2016. 

 

23. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 27.6.2016 ammatillisen koulu-

tuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen 

aikatauluista. 

 

24. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesitys. 

 

25. Pohjois-Savon turvapaikanhakijoiden osaamiskartoitukset 17.6.2016. 

 

26. Itä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomus 28.6. 

2016 siivouspalveluiden tarkastuksesta 20.6.2016. 

 

27. Itä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomus 28.6. 

2016 Matti Lohen koulun siivouspalveluiden tarkastuksesta 20.6.2016. 

 

28. Itä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomus 28.6. 

2016 lukion siivouspalveluiden tarkastuksesta 20.6.2016. 
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29. Valtiovarainministeriön kirje 29.6.2016. Laki hallinnon yhteisistä säh-

köisen asioinnin tukipalveluista tulee voimaan ja lain täytäntöönpano 

alkaa. 

 

30. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän, Savon koulutuskuntayhtymän ja Itä-

Savon koulutuskuntayhtymän kirje 28.6.2016: Koulutuksen hintapor-

rastusesitykset. 

 

31. Törmälän ystävät ry:n 4.7.2016 lähettämä ilmoitus, että Patentti- ja re-

kisterihallitukseen on lähetetty ilmoitus yhdistyksen lakkauttamisesta. 

 

32. Pohjois-Savon liiton tiedote: Maakuntauudistuksen valmisteluryhmä on 

pääosin kasassa. 

 

33. KT Kuntatyönantajien tiedote 29.6.2016: Ohjeita lomarahojen leik-

kaamiseen. 

 

34. Soisalon Työterveyden tiedote asiakasmääristä19.7.2016. 

 

35. Pirkanmaan ELYn lupapäätös 7.7.2016: Neste Ralli 2016, P-alueiden 

tilapäinen opastaminen Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo. 

 

36. Pirkanmaan ELYn lupapäätös 7.7.2016: Neste Ralli 2016 –tapahtuman 

aikaiset liikennejärjestelyt. 

 

37. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja 7.6.2016. 

 

38. Ympäristöministeriön kirje 4.7.2016: Virkistysalueiden jätehuollon jär-

jestäminen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 199 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 15.6.2016. 

 

2. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 16.6.2016. 

 

3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 16.6.2016: Päätöksen antaminen 

poikkeamishakemuksesta, joka koskee Ihalaiskylässä sijaitsevaa Pal-

keenhovi-tilaa RN:o 4:140. 

 

4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 16.6.2016: Rakentamisen valvon-

ta 686-408-18-340, Kirkkotie 3. 

 

5. VASTAn pöytäkirja 1.7.2016. 

 

6. VIEKKU-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 13.7.2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n rahoitustilanne 

 

Kh 200 § 

Liite 7 Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n. 

ja sen koko osakekannan. Vuoden 2015 alussa kunta korotti yhtiön osake-

pääomaa 100.000 eurolla. Yhtiö ei ole kyennyt lyhentämään kaikkia laino-

ja ajallaan. Kunta on omistajana taannut eräitä yhtiön lainoja. Valtionkont-

tori on kunnalle 21.7.2016 osoittanut pyynnön maksaa 69.536 € lainojen 

lyhennyksiä ja niihin liittyviä kuluja, liite 7. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Rautalammin kunnanhallitus maksaa takaajana Valtionkonttorille Rauta-

lammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n lainan numero 1300-39090 lyhen-

nykset ja korot yhteensä 69.536 €. Laina on myönnetty yhtiölle 25.8.1998 

ja se on uudistettu 25.8.2008. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Ari Weide poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja 

puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Kaija Satuli. 
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Kuntakonserniin liittyvä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden taloudellisen tarkastelun ja  

fuusiovalmistelun käynnistäminen varautumisena kuntaorganisaatiota koskeviin muutoksiin 

 

Kh 201 § 

 Rautalammin kunta omistaa 100 % Kiinteistö Oy Rautalammin Hakasta ja 

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:sta ja 75,2 % As Oy Tiinarista 

sekä 50 % As Oy Lassilanrannasta. 

 

 Kuntakonsernissa on tarve tarkastella kokonaisuutena asuntotoimea, toi-

mintaa ja sen taloudellista tilaa. Osa kiinteistö- ja asuntoyhtiöistä toimii 

hyvin, osalla on taloudellisia vaikeuksia. Samanaikaisesti kunnassa on pula 

vuokra-asunnoista.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta käynnistää aikaisemman 

päätöksensä mukaisesti taloyhtiöiden taloudellisen tervehdyttämiseen ja 

fuusiovalmisteluun tähtäävät toimet siten, että uudistus olisi päätöksessä 

viimeistään 31.12.2018. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vaalijalan kuntayhtymän lausuntopyyntö 

 

Kh  202 § 

Liite 8  Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari 

 

Vaalijalan kuntayhtymä on 10.6.2016 lähetetyllä kirjeellä pyytänyt Rauta-

lammin kunnan lausuntoa Vaalijalan yhtymäkokouksen 8.6.2016 hyväk-

symästä kehityssuunnitelmasta, liite 8. 

 

Kannanottoa pyydetään erityisesti: 

1. Onko jäsenkunnalla halukkuutta osallistua omistajana osakeyhtiöön, 

jolle siirrettäisiin Vaalijalan kuntayhtymän kiinteä omaisuus ja niitä 

vastaavat velat ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toi-

meenpanoa? Yhtiö vuokraisi toimitilat Vaalijalan palvelutoiminnalle ja 

asunnot asukkaille jatkossa. 

2. Mikäli Vaalijalan toiminta yhtiöitetään, voisi osakeyhtiön omistajana 

olla useampia maakuntia. Mikä on lausunnon antajan näkemys asiasta? 

3. Onko kunnassa tarvetta erityisasumisen lisäämiseen tai monipuolista-

miseen? 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

Rautalammin kunta antaa Vaalijalan kuntayhtymälle seuraavan lausunnon: 

 

Vaalijalan yhtymäkokouksen 8.6.2016 hyväksymä kehityssuunnitelma en-

nakoi hyvin vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen 

(VALAS), muiden kehitysvammaisia koskevan lainsäädännön ja kehittä-

misohjelmien asettamat haasteet. Kunnan kannalta on myös myönteistä, et-

tä kustannusten kasvu on saatu estettyä, eivätkä kustannukset ole kasva-

neet.  

 

On odotettavissa, että erityishuollon palveluiden tarve ei katoa tulevaisuu-

dessakaan, vaikka niiden järjestämisestä tai tuottamisesta vastaa tulevai-

suudessa muu taho, kuin nykyisin. VALAS-uudistus tuonee kehitysvam-

maisten palveluita entistä integroidummin muihin sote-palveluihin. Rauta-

lammin näkemys on, ettei erityishuoltoa tuottavan kuntayhtymän ole jär-

kevää laajentaa toimintaansa tai palveluitaan merkittävästi, varsinkin, kun 

mahdollisen maakuntahallinnon tahtotilasta ja päätöksistä ei ole ennakoita-

vaa tietoa. Tämän johdosta Nenonpellon yksiköiden kapasiteetin maltilli-

nen vähentäminen on oikean suuntaista kehitystä. 

 

Rautalammin tarve Vaalijalan kuntayhtymän palveluihin pysynee entisel-

lään. Monet rautalampisista kehitysvammaisista muuttavat aikuistuttuaan 

esimerkiksi opiskelupaikkakunnilleen.  

 

Rautalammin alueella oleva Kuutinharjun palvelukeskus mahdollistaa 

asumisen kunnan alueella lisänä kunnan palveluita. 
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Esitettyihin kysymyksiin kunnan kanta on: 

 

1. Rautalammin kunta ei näe osakeyhtiön perustamista ajankohtaisena. 

Sosiaali- ja terveys-uudistus on mittava ponnistus, eikä Rautalammin 

kunnalla ole intressiä valmistella osakeyhtiön muodostamista ja sa-

manaikaisesti toimia aktiivisena vaikuttajana sote-uudistuksessa. Kun-

tien omistaman sote-palveluita tuottavan osakeyhtiön juridinen asema 

olisi epäselvä sote-uudistuksen jälkeen, mikä on myös painava peruste 

pidättäytyä sellaisten perustamisesta.  

 

Myös kuntien omistaman sosiaalipalveluiden tuottamiseen tarkoitettu-

jen kiinteistöjä vuokraavan yhtiön perustaminen tässä vaiheessa on 

kustannusriski, kun sote-uudistuksen jälkeinen palveluntuotantomalli ei 

ole tiedossa. Rautalammin kunta edellyttää ja olettaa, että useamman 

maakunnan kuntien kuntayhtymät, mm. Vaalijalan kuntayhtymä, siir-

tyvät sote-alueille hallitusti. Lain valmistelussa on alustavasti luvattu, 

ettei kunnille tule tarpeettomaksi käyvistä kiinteistöistä taloudellista 

taakkaa. Mikään taho ei ole luvannut, että kuntien omistamat yhtiöt 

kuuluisivat tämän suojan piiriin. 

 

2. Yhtiöittämisen suhteen viittaamme edelliseen vastaukseen. Sote-

uudistuksen valmistelussa on pitkään vallinnut näkemys siitä, että alu-

eiden yhteistyö ja työnjako tulee toteuttaa. Yhteistyö, työnjako ja eri-

koistuminen on keskusteluissa ja valmisteluissa liitetty vaativiin ter-

veydenhuollon tehtäviin. On todennäköistä, että sosiaalihuollon palve-

luissa tulee tehtäviä, joita on syytä toteuttaa yhteistyössä eri sote-

alueiden kesken. Omistajuus ei tässä vaiheessa ole relevantti kysymys, 

koska yhtiöittämisvelvoite tullee lainsäädännön kautta sote-alueiden 

tuottamiin palveluihin perusedellytyksenä.  

 

3. Rautalammin kunnassa ei ole tarvetta erityisasumisen lisäämiseen. 

Mahdollisuuksien mukaan Kuutinharjun asumispalveluita olisi hyvä 

monipuolistaa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Valtakunnallisessa SOTE- ja maakuntauudistuksessa on sosiaalitoimi jää-

nyt tai jätetty tahi alistettu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

suunnittelun alle. Sote-uudistuksessa erityisenä vaarana on se, että kuntien 

ja kaupunkien hyvin toimiva sosiaalitoimi ja sen kansalaisille ja kuntalai-

sille tuottamat ja järjestämät palvelut maaseutukunnissa ja maaseutumai-

sissa kaupungeissa vaarantuvat siten, että ne poistuvat kunnasta kokonaan. 

Muodostettavat sosiaali- ja terveyskeskus-verkostot muodostetaan ja syn-

tyvät harveneviin kuntakeskuksiin ja kaupunkeihin.  
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Vammaispalvelut ja psykiatriset sosiaalitoimen palvelut ovat vaarassa hei-

ketä. Kuitenkaan ei ole mitään takuita siitä, että maakuntavetoisessa ja jul-

kisvetoisessa sote-järjestelmässä vammaispalvelut maaseutukunnissa säi-

lyisivät paremmin kuin esim. yksityisen yhtiön toimesta ja järjestämänä. 

Yhtiön, jonka kunnat esim. perustaisivat vammaispalveluista varten.  

 

Rautalampi ei sulje esim. kuntien toimesta tehtävää selvitys- ja valmistelu-

työssä pois vammaispalveluja koskevan osakeyhtiön muodostamiseksi 

vammaispalveluja varten (vrt. Vaalijalan toiminta). 

 

Kunnanhallitus katsoo, että se voi olla mukana vammaispalveluja ja muita 

sosiaalitoimen palveluita koskevassa selvitystyössä, jossa arvioidaan uu-

delleen sosiaalitoimen palveluja maakunnallisesti ja kuntakohtaisesti Poh-

jois-Savossa tai laajemmin. Olemalla aktiivisesti vaikuttamassa itse uudel-

leenjärjestelyihin, voidaan turvata myös omassa kunnassa oleelliset sosiaa-

litoimen ja siihen liittyvät tarpeelliset tukipalvelut (Kuutinharju ym. palve-

lut, työpajat ym.), joita nyt ollaan sote-uudistuksessa eri työryhmien toi-

mesta voimakkaasti keskittämässä suunnitellulle maakuntahallinnolle. 

 

Lisäksi Rautalammin kunnanhallitus katsoo, että asumis- ja erityisasumis-

palveluihin Rautalammin kunnassa tulee varautua siitä syystä, että kunta 

on päättänyt ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita (syyria-

laisia perheitä) kaiken kaikkiaan 90 henkilöä. Pakolaisten ja turvapaikan-

hakijoiden osalta tilanne Suomessa voi muuttua nopeasti konfliktien edel-

leen jatkuessa Lähi-Idän alueella. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Elinkeinoasiamiehen irtisanoutuminen 

 

Kh 203 § 

Liite 9 Elinkeinoasiamies Pekka Kilpimaa on ilmoittanut SavoGrow Oy:lle ja 

Rautalammin kunnalle irtisanoutuvansa elinkeinoasiamiehen tehtävistä 

1.9.2016 lukien. Pekka Kilpimaalla on vuosilomapäiviä käyttämättä. Kil-

pimaa on hoitanut Rautalammin kunnan elinkeinoasiamiehen tehtäviä, liite 

9.  

 

Tilanteen johdosta kunnanjohtaja on käynyt keskustelut Pekka Kilpimaan 

ja SavoGrow Oy:n toimitusjohtaja Olli Tiaisen kanssa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää merkitä irtisanoutumisen tietoonsa saatetuksi.  

 

Samalla kunnanhallitus esittää Savogrow:n hallitukselle, että elinkeino-

asiamiehen toimi täytetään määräaikaisena vuoden 2017 loppuun saakka, 

koska kuntasektorille on tulossa sote- ja maakuntauudistuksen johdosta 

merkittäviä julkisia orgaaneja, järjestelmiä, rakenteita ja toimintoja koske-

via muutoksia, joihin tulee ryhtyä varautumaan. Rautalammin kunnalla on 

myös tässä tilanteessa tarve arvioida toimintaansa, organisaatiota ja henki-

löstönsä tehtäviä ja rakenteita.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Koeajan päättyminen, Merja Koivula-Laukka 

 

Kh 204 § 

 Hallintojohtajaksi valitun Merja Koivula-Laukan koeaika on päättynyt hei-

näkuun 6. päivänä 2016. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa 

hallintojohtaja Merja Koivula-Laukan virkasuhteen muuttuneen em. päi-

västä vakinaiseksi. Hän on toimittanut kuntaan aiemmin lääkärintodistuk-

sen terveydentilastaan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

 Merja Koivula-Laukka jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi Risto Niemelä. 
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Kunnanjohtajan palkan tarkistus 

 

Kh 205 § 

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 13.6.2016 180 § kunnanjohtajan ja 

kunnanhallituksen puheenjohtajien käymät kehityskeskustelut. Kunnanhal-

litus käsitteli yksityiskohtaisesti kehityskeskustelun tavoitteet ja tulokset. 

 

Johtajasopimuksessa on määritelty kunnanjohtajan pysyvät tehtävät ja vuo-

sittain muuttuvat tehtävät. Vuosittain käytävien kehitys- ja tuloskeskustelu-

jen pohjalta määritellään tavoitteet seuraavalle kaudelle. 

 

Kunnanhallitus totesi, että johtajasopimuksessa määritellyt tehtävät ja ta-

voitteet on hoidettu pääsääntöisesti hyvin. Toiminta on ollut tuloksellista,  

vastuullista ja vastuuntuntoista. Kunnanjohtajan päätöksentekokyky todet-

tiin olevan toimintaympäristön muutoksiin nopeasti reagoivaa. 

 

Kunnanjohtajan osalta johtajasopimuksessa edellytettyjä palkkakeskustelu-

ja palkkaluokkatarkastuksia ei ole käyty sopimuksen edellyttämällä tavalla 

vuosittain lävitse. 

 

Hallintojohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa kunnanjohtaja Risto Niemelän kokonais-

palkkaa 1.6.2016 alkaen 1.000 €/kk. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Risto Niemelä poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajak-

si. 

 

 


