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Muut osallistujat 

 

 

Ari Weide 

Kirsi Mannila 

Anu Hotti 
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Jouko Pispala 

 

 

 

puheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 
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Risto Niemelä 

Merja Koivula-Laukka 

Arvo Leskinen 

Markku Siponen 

Pekka Laukkarinen 

 

 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

rehtori klo 17.35-18.04 

rehtori klo 17.35-18.04 

toimitusjohtaja klo 18.15-18.48 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Ari Weide 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  163 – 187 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 13.6.2016 klo  22.20   kunnanvirasto 

 

 

Kirsi Mannila 

 

Kari Laitinen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 15.6.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 163 §  

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 164 §  

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 Kirsi Manni-

lan ja Kari Laitinen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 165 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kirkonkylän torialue 

 

Tltk 46 § 

Liite 1 Kirkonkylällä harjoitetaan torikauppatoimintaa useissa eri pisteissä. Osa 

torimyyjistä on sijoittanut tällä hetkellä myyntipisteensä yksityisten maan-

omistajien maille. Käytetyin on Urheilijantie ja Kt 69:n risteyksessä oleva 

grillin pääty. Kunta on varannut torialueeksi vanhan Kivitsyn alueen, jossa 

myös harjoitetaan torikauppaa. Tähän on rakennettu myös sähköpiste tori-

myyjien käyttöön ja roska-astia. 

 

 Taajamayleiskuvassa on keskustatoiminnoille varattua aluetta (yleiskaa-

vamerkinnällä C) kunnan kiinteistöistä lähinnä Mäkikadun ja Torikadun 

alueella (liite 1). Yksityisen maille varattuja keskustatoiminnoille varattuja 

maa-alueita on Kantatien 69:n ja Rautalammintien kulmassa sekä Kt 69 

vieressä S-marketin ympärillä ja Arttelin kohdalla. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Teknisen lautakunnan mielestä kunnan tulee tehdä päätös siitä mikä on 

kunnan järjestämän toritoiminnan alue. Torialue sijoittuisi kunnan omista-

malle maa-alueelle taajaman keskustassa. Torialue tulisi järjestää myös si-

ten, että se erottuu selkeästi katualueista. Erottaminen tehtäisiin riittävän 

selkein merkinnöin siten, että torialueella liikkujat olisivat turvassa liiken-

teeltä. 

 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tekninen osasto val-

mistelisi esityksen kunnan torialueeksi joka sitten hyväksyttäisiin kunnan-

hallituksessa. Torialueeseen liittyy myös valmisteltava toripaikkamaksu-

taksa. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_________________________________ 

 

Kh 166 § 

Liite 1 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Tori-

alueen muodostaminen ei saa vaikeuttaa kauppa- ja liikekeskuksen suun-

nittelua ja rakentamista kunnan omistamalla toriaukealla. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Siistijän työsuhteen vakinaistaminen 

 

Tltk 51 §  

Teknisellä osastolla on siivouskeskuksen työntekijän sairauden takia ollut 

työllistettynä määräaikaisella työsuhteella siistijä. Alkuperäisen siivous-

työntekijän osalta on selvinnyt työterveyshuollon kautta, että hän ei voi si-

joittua jatkossa siivoustyöhön. Määräaikaisuuden perustetta palkatun työn-

tekijän työsuhteeseen ei siis ole enää olemassa ja hänen työsuhteensa tulisi 

vakinaistaa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se saisi luvan vaki-

naistaa tällä hetkellä määräaikaisen siistijän työsuhteeseen. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_______________________________ 

 

Kh 167 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Lupa kiinteistönhoitajan toimen auki julkistamiseen 

 

Tltk 50 § 

Talonmieskeskukselta eläköityy syksyllä 2016 kiinteistönhoitaja. Kiinteis-

tönhoitajan työ on mitoitettu talonmieskeskuksen työn mitoituksen yhtey-

dessä. Kiinteistönhoitajan vastuualueena on ollut pääasiassa sosiaalitoimen 

kiinteistöt sekä kunnan viheralueiden hoito ja hoidon järjestäminen. Kun-

tien sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen mukaan tulee muutoksia 

myös kuntien kiinteistönhoitoon ko. vastuualueella. Näiden muutosten 

vuoksi kiinteistönhoitajan toimi oli järkevää tehdä tässä vaiheessa määrä-

aikaisena. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Jotta kiinteistön hoidon palvelut voisivat jatkua samantasoisena, pyytää 

tekninen lautakunta lupaa kunnanhallitukselta täyttää tässä vaiheessa eläk-

keelle jäävän kiinteistönhoitajan toimi määräaikaisena. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________________ 

 

Kh 168 § 

Eläkkeelle jäävä kiinteistöhoitaja on hoitanut ja kunnossapitänyt tervey-

denhuollon ja sosiaalitoimen kiinteistöjä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen siten, että määräaikaisuus 

sote-uudistukseen ja kiinteistöhoidon tulevan tarpeen määrittelyyn liittyen 

on vuoden 31.12.2018 saakka. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Esitys oppisopimuskoulutuksesta kiinteistönhoitoon 

 

Kh 169 § 

Tekninen johtaja on lähettänyt 7.6.2016 kunnanhallitukselle esityksen op-

pisopimuskoulutuksesta kiinteistönhoitoon. 

 

Teknisellä osastolla on määräaikaisena kiinteistönhoitajana Sami Raatikai-

nen. Osastolla on mahdollista tarjota hänelle oppisopimuskoulutukseen 

paikka kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittamiseksi. Tekninen joh-

taja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Sami Raatikaiselle oppi-

sopimuskoulutuksen Rautalammin kunnan teknisellä osastolla tavoitteena 

kiinteistönhoitajan ammattitutkinto. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen. Tällä päätöksellä Rauta-

lammin kunta ei sitoudu palkkaamaan henkilöä oppisopimuskoulutuksen ja 

tutkinnon jälkeen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Varhaiskasvatuksen toimien muuttaminen toistaiseksi voimassaoleviksi 

 

Sivltk 60 § 

Liite 1  

Rautalammin kunnan varhaiskasvatus on ollut viime vuosina muutoksen 

alla sekä henkilökunnan että rakenteiden osalta. Kunnassa on tällä hetkellä 

kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti, kolme perhepäivähoi-

tajaa ja yksi yksityinen perhepäivähoitaja.  

 

Varhaiskasvatuksessa henkilökuntaa on tällä hetkellä 23, joista viidellä on 

määräaikainen työsuhde ja toimia on täyttämättä neljä. Päivähoitoyksiköt 

ovat täynnä. Allaolevan taulukon mukaan lain ja asetusten määräysten mu-

kaan varhaiskasvatus tarvitsee neljä lastenhoitajaa. 

 

 

SUHDELUKU (aikuinen/ lapsia): 

Lähtökohtaisesti suhdeluvusta poikkeaminen asetuksen tarkoittamalla ta-

valla ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toi-

mintapäivää, vaan sen on oltava luonteeltaan lyhytaikaista ja satun-

naista.  

Varhaiskasvatuslaissa lapsilla on subjektiivinen päivähoito-oikeus ja 

suhdeluku on:  

- perhepäivähoidossa ja ryhmiksessä on 1 aikuinen/ 4 lasta  

- päiväkodissa alle 3-vuotiaiden hoito: 1 aikuinen/ 4 lasta ja 

yli 3-vuotiaiden hoito: 1 aikuinen / 7 lasta.  

 

                      1.8.2016 alkaen lapset saavat vähintään 20 t/ vk päivähoitoa. Suhdeluku on: 

- perhepäivähoidossa ja ryhmiksessä suhdeluku on 1 

aikuinen/ 4 lasta.  

- päiväkodissa alle 3-vuotiaiden hoito: 1 aikuinen/ 4 lasta  

- yli 3-vuotiaiden hoito: 1 aikuinen / 8 lasta.  

 

Varhaiskasvatuksessa on sekä erityisen tuen että tehostetun tuen piirissä 

olevia lapsia (Liite 2). Kunnan varhaiskasvatussuunitelmassa on kuvattu 

varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki (Liite1). Tilastotietoa esitellään 

kokouksessa. 

Varhaiskasvatusjohtaja esittää, että määräaikaiset työntekijät siirretään täyt-

tämättömiin toimiin. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Vs. koulutusjohtajan ehdotus:  

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhallituksel-

ta lupaa täyttämättömien toimien täyttämiseen ja antaa varhaiskasvatusjoh-

tajalle luvan palkata sivistysosastolle ensisijaisesti varhaiskasvatukseen 

neljä lastenhoitajaa 1.7.2016 alkaen.  

 

Päätös:  Koulutusjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 

______________________________ 

 

Kh 170 § 

Liite 2 Varhaiskasvatuksessa henkilökuntaa on tällä hetkellä 23, joista viidellä (5) 

on määräaikainen työsuhde ja toimia on täyttämättä neljä. Päivähoitoyksi-

köt ovat täynnä. Varhaiskasvatus tarvitsee nyt tällä hetkellä neljän henkilön 

työpanoksen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Asiantuntijana kuultiin  rehtori Arvo Leskistä . 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Sivistysosaston täyttämättömän koulunkäynninohjaajan toimen täyttäminen  

 

Sivltk 61 § 

Matti Lohen koulussa toimivan koulunkäynninohjaaja Fanni Jaamalaisen 

määräaikaiset työsuhteet ovat jatkuneet yli kaksi vuotta. Matti Lohen kou-

lussa on Mikko Orrain aloittanut 1.8.2008 toimessa, joka ei ole nyt  tois-

taiseksi täytettynä. Matti Lohen koulun rehtori ehdottaa, että Fanni Jaama-

lainen siirtyy Mikko Orrain täyttämättömään toimeen toistaiseksi voimas-

saolevana työsopimuslain mukaan 1.8.2016 alkaen. 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus:  

Koulutusjohtaja ehdottaa että sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta 

lupaa täyttää täyttämätön toimi, jolloin Fanni Jaamalainen siirtyy Mikko 

Orrain täyttämättömään toimeen toistaiseksi voimassaolevaan toimeen 

1.8.2016 alkaen. Sivistysosaston koulunkäynninohjaajan ensisijaisena si-

joituspaikkana on Matti Lohen koulu.  

 

Päätös:  Koulutusjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 

___________________________________ 

 

Kh 171 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen ja vahvistaa esityksen siir-

tää Fanni Jaamalainen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa ole-

vaan työsuhteeseen 1.8.2016 alkaen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Asiantuntijana kuultiin rehtori Arvo Leskistä. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Matti Lohen koulun oppisopimuskoulutuksessa olevan määräaikaisen koulunkäynninohjaajan 

työsuhteen jatkaminen 

 

Sivltk 62 §   

Koulunkäynninohjaaja on aloittanut oppisopimuskoulutuksen Matti Lohen 

koululla 12.8.2015. Oppisopimus jatkuu kaksi vuotta ja Rautalammin kun-

ta on sitoutunut tähän sopimukseen. 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus:  

Vs. koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhalli-

tukselta lupaa ottaa määräaikaiseen toimeen lukuvuodeksi 2016-2017 op-

pisopimuskoulutuksessa Rautalammin kunnassa jatkavan koulunkäynnin-

ohjaajan. 

 

Päätös:  Koulutusjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 

_______________________________ 

 

Kh 172 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen. Määräaikaisuus tulee pe-

rustella. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Asiantuntijana kuultiin rehtori Arvo Leskistä. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Matti Lohen koulun määräaikaisen henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan palkkaaminen 

 

Sivltk 63 §   

Matti Lohen koululla on lukuvuonna 2016-2017 oppilas, joka tarvitsee 

vaikean vammaisuuden takia henkilökohtaisen avustajan. Rehtori esittää 

määräaikaista työsuhdetta, koska oppilaan kohdalla on vaikea arvioida tu-

leeko hän jatkamaan Matti Lohen koululla lukuvuoden 2016-2017 jälkeen. 

 

Vs. koulutusjohtaja ehdotus: 

Vs. koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhalli-

tukselta lupaa Matti Lohen koululle palkata henkilökohtainen avustaja 

määräaikaisesti. Määräaikaisuuden perusteluna on vaikeus arvioida oppi-

laan perusopetuksen antamaa koulua tulevina vuosina. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin koulutusjohtajan ehdotus. 

 

_________________________________ 

 

Kh 173 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen määräaikaisena ja sanotun 

perustein. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Asiantuntijana kuultiin rehtori Arvo Leskistä. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Sivistystoimen koulunkäynninohjaajan toimien perustaminen 

 

Sivltk 66 § 

Liitteet 2-3 Kolmiportaisen tuen mukaan erityisen tuen piirissä olevilla oppilailla suo-

sitellaan henkilökohtaista avustajaa tai ryhmäavustajaa. Erityisen tuen op-

pilaalla voi olla mm. pidennetty oppivelvollisuus, kehitysvamma tai sosiaa-

lisemotionaaliset häiriöt tai erittäin hankalia oppimisvaikeuksia yms (liite 

3). Rautalammin kunnassa on tukea tarvitsevia oppilaita jokaisella luokka-

asteella (liite 2). Varhaiskasvatuksen tilastotietojen mukaan peruskouluun 

on myös jatkossa tulossa sekä erityisen että tehostetun tuen piirissä olevia 

lapsia. Tehostetun tuen piirissä olevilla oppilailla on tarve ajoittain avusta-

jan apuun. Rautalammin koulussa erityisen ja tehostetun tuen oppijat ovat 

intergroituna perusopetuksen opetusryhmiin ja Kerkon koulussa oppilaat 

on intergroitu yhdysluokkiin, koska koulussa on käytössä yhdysluokkamal-

li. 

 

 Tähän asti peruskoulussa on toimittu ja järjestetty opetus määräaikaisia 

koulunkäynninohjaajia käyttäen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ti-

lastojen perusteella voidaan kuitenkin osoittaa, että tarve on jatkuvaa Rau-

talammin kunnassa. Koulunkäynninohjaajien ammattitaitoista ja sitoutu-

nutta työtä ja sitä tarvitsevia työtehtäviä voidaan osoittaa jatkossakin useis-

sa sivistyslautakunnan ja Rautalammin kunnan toimintapisteissä. 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle viiden osa-aikaisen 

koulunkäynninohjaajan palkkaamista Rautalammin kuntaan ensisijaisena 

sijoituspaikkana sivistysosaston perusopetuksen Matti Lohen koulu (4) ja 

Kerkon kylän koulu (1). 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_________________________________ 

 

Kh 174 § 

Liitteet 3-4 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

 Asiantuntijana kuultiin rehtori Arvo Leskistä ja Markku Siposta. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 175 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1-3. Itä-Suomen AVIn päätökset 23.5.2016 kaapeleiden sijoittamisesta Äi-

jäveden Liimattalansalmen ali ja valmistelulupa. 

 

4. Suomen Yrittäjät ry:n tiedote: Elinkeinopoliittinen mittaristo 2016. 

 

5. Pohjois-Savon ELYn päätös 16.5.2016: Päätös rakentamista koskevan 

poikkeamislupahakemuksen peruuttamisesta koskevan ilmoituksen johdos-

ta, Sirkka Julkunen. Hakija on peruttanut hakemuksensa. 

 

6. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston kokouskutsu 6.6.2016.  

 

7. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja 24.5.2016. 

 

8. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 25.5.2016. 

 

9. Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouskutsu 2.6.2016. 

 

10. Vaalijalan ky:n valtuuston kokouskutsu 8.6.2016. 

 

11. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n valtuuston kokouskutsu 7.6.2016. 

 

12. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kirje 26.5. 

2016: Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun 

käynnistäminen. 

 

13. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 26.5.2016. 

 

14. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston kokouskutsu 13.6.2016. 

 

15. Tervon ympäristöterveyslautakunnan kokouskutsu 2.6.2016. 

 

16. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 27.5.2016. 

 

17. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston kokouskutsu 14.6.2016. 

 

18. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 2.6.2016. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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 19. Vesantolainen –kuntatiedote kesä 2016. 

 

 20. Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje 6.6.2016:  Tiedoksi jätepoliittisen 

ohjelman 2011-2015 toteutumisraportti. 

 

 21. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiön yhtiökokouskutsu 13.6. 

2016. 

 

 22. Ympäristöministeriön päätös 1.6.2016:  Pohjois-Savon kaupan maa-

kuntakaavan 2030 vahvistaminen (sisältää mm. Tervalamminvuoren tuuli-

voima-alueen). 

 

 23. Itä-Suomen AVIn päätös 31.5.2016:  Vuoden 2015 perustoimeentulo-

tuen lopullinen valtionosuus. 

 

 24. Savo-Pielisen jätelautakunnan päätöspöytäkirja 6.6.2016 jätemaksusta 

tehdyn muistutuksen johdosta / kiinteistö 686-404-4-158. 

 

 25. Itä-Suomen AVIn esityspyyntö 7.6.2016: Varautumiskoulutus vuonna 

2017 ja harjoitussuunnitelma vuosille 2017-2020. 

 

 26.  Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön tilinpäätös 2015. 

 

 27. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 26.5.2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 176 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 19.5.2016. 

 

2. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 19.5.2016: Päätöksen antaminen 

poikkeamishakemuksesta koskien Ihalaiskylässä sijaitsevaa Kalliolahti 

–tilaa RN:o 3:100. 

 

3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 19.5.2016: Päätöksen antaminen 

poikkeamishakemuksesta koskien Rautalammin kylässä sijaitsevaa 

Rauhankallio-tilaa RN:o 54:7. 

 

4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 19.5.2016: Tiedoksiannot. 

 

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote 6.6.2016:  Matti-Lohen koulun 

alustava sisäilmatutkimus, liikuntasali ja ala-asteen luokkatila. 

 

6. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 6.6.2016. 

 

7. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6.6.2016. 

 

8. Vastan pöytäkirja 3.6.2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Työtä osuuskunnasta hankkeen projektipäällikön palkkaaminen 

 

Kh 177 § 

Rautalammilla ja Suonenjoella on vireillä yhteistyöhanke, jossa kokeilu-

luonteisesti pyritään hyödyntämään osuuskuntamallin toiminta- ja liike-

toimintatapaa työllisyyden edistämisessä. Hankkeelle palkataan projekti-

päällikkö, jonka tehtävä on valmistella, suunnitella ja käynnistää työosuus-

kunnan perustaminen sekä johtaa ja hyödyntää toimivaa osuuskuntaa vaih-

toehtoisen työpaikan tarjoajana työttömyyden vähentämiseksi. Hän vastaa 

projektin hallinnosta, taloudesta, tiedottamisesta ja ohjausryhmätyöskente-

lystä sekä hankinnoista ja tuloksista. 

 

Määräaikaisen projektipäällikön tehtävä 1.6.2016- 28.2.2018 oli haettavana 

Kuntarekryssä 16.5 – 30.5.2016. Ilmoitus tehtävästä julkaistiin Savon Sa-

nomissa 15.5.2016. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 19 henkilöä, jois-

ta haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. FM Ann-Mari Karvinen, trade-

nomi Hanne Seppälä ja terveystieteen maisteri Sanna Korhonen haastatel-

tiin 7.6.2016 ja FT Irmeli Luukkonen 10.6.2016. 

 

Haastatteluryhmässä olivat jäseninä kunnanjohtaja Risto Niemelä (pj), 

kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, kunnanhallituksen pj Ari Weide ja hallin-

tojohtaja Merja Koivula-Laukka. 

 

Projektipäällikön tehtävää haki 19 henkilöä, joista neljää (4) henkilöä haas-

tateltiin. Kaikkien hakijoiden hakemukset jaetaan oheismateriaalina kun-

nanhallituksen jäsenille ennakkoon. 

 

Haastatteluryhmä:  

Haastatteluryhmä esittää valittavaksi projektipäälliköksi Irmeli Luukkosen 

Suonenjoelta ja varalle Hanne Seppälän Laukaasta. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  

Kunnanhallitus valitsee Työstä osuuskunnasta hankkeen projektipäällikök-

si Irmeli Luukkosen Suonenjoelta ja varalle Hanne Seppälän Laukaasta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän 

  ajaksi.  

 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Työtä osuuskunnasta hankkeen ohjaajan palkkaaminen 

 

Kh 178 § 

Rautalammilla ja Suonenjoella on vireillä yhteistyöhanketta, jossa kokeilu-

luonteisesti pyritään hyödyntämään osuuskuntamallin toiminta- ja liike-

toimintatapaa työllisyyden edistämisessä. Hankkeeseen palkataan osuus-

kuntaohjaaja, jonka tehtävänä on vastata osuuskunnan rekrytointityöstä, 

henkilökohtaisesta ohjauksesta ja työllisyyteen liittyen paikallisista osuus-

kuntahankkeeseen liittyvistä sidosryhmäyhteyksistä ja viranomaisyhteis-

työstä. 

 

Osuuskuntaohjaajan tehtävä oli haettavana Kuntarekryssä 16.5-30.5.2016.  

Ilmoitus tehtävästä julkaistiin myös Savon Sanomissa 15.5.2016. Määräai-

kaan mennessä tehtävää haki 24 henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin 

viisi henkilöä.  7.6.2016 haastateltiin sosionomi (YAMK) Eeva-Liisa Has-

sinen, restonomi/ ammatillinen erityisopettaja  Liisa Väänänen ja yhteis-

kuntatieteiden maisteri Satu Peltonen. 10.6 haasteltiin KTM Jenni Kemp-

painen ja FT Anne-Marja Nerg. 

 

Haastatteluryhmän muodostivat kunnanjohtaja Risto Niemelä, kaupungin-

johtaja Juha Piiroinen, kunnanhallituksen pj. Ari Weide ja hallintojohtaja 

Merja Koivula-Laukka. 

 

Työtä osuuskunnasta –hankkeen osuuskuntaohjaajaksi haki 24 henkilöä, 

joista viittä (5) haastateltiin. Kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan kaik-

kien hakijoiden hakemukset oheisaineistona. 

 

Haastatteluryhmä: 

Haastatteluryhmä esittää valittavaksi Työtä osuuskunnasta -hankkeen 

osuuskuntaohjaajaksi Hanne Seppälän Laukaasta ja varalle Satu Peltosen 

Siilinjärveltä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus valitsee Työtä osuuskunnasta –hankkeen osuuskuntaohjaa-

jaksi Hanne Seppälän Laukaasta ja varalle Satu Peltosen Siilinjärveltä. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän 

  ajaksi. 
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 Lautakunta 
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Matkailuinfo 

 

Kh 179 § Rautalammin kunnassa matkailuinfo on sijainnut eri paikoissa. Viimeksi 

kunta on yhteistyössä yhteisöllisen työtilan HUB:in tiloihin sijoittanut 

määräaikaisesti matkailuinfon. Aikaisemmin kunnan matkailuinfo on si-

jainnut Arttelissa. Toisinaan matkailuinfosta on ollut kiinnostunut museo ja 

jossakin vaiheessa sitä on esitetty ns. Malisen taloon. Se kuka tai ketkä 

matkailuinfoa ylläpitävät ja miehittävät on ollut toisiaan vaikea toteuttaa 

toiminnallisesti ja taloudellisesti edullisesti. Kunta on maksanut pientä 

korvausta kuukausittain tiloista. 

 

Kunnalla on Kelan kanssa yhteispalvelupiste kunnanvirastossa. Tänä 

vuonna matkailuinfon sijoituspaikaksi on esitetty Rämäkkää ja toisaalta 

nykyistä infon sijaintia HUB:in yhteydessä. Matkailuelinkeino on kehitty-

mässä kunnan alueella ja on oletettavaa, että matkailuinfolle löytyy hyvä ja 

pysyvä toimipiste, josta matkailijat löytävät tiedot helposti. Yhteistyötä 

voidaan tehdä myös naapurikuntien kanssa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää, että matkailuinfo sijaitsee vuoden 2016 loppuun 

HUB:in tiloissa ja sen jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. Tiloista teh-

dään vuokrasopimus. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   13.6.2016  214 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen kehityskeskustelu 

 

Kh 180 § 

Liite 5 Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat käyneet nykyisen 

valtuustokauden aikana vuosista 2014-2015 kehityskeskusteluja kunnan ja 

kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen mukaisesti tavoitteista ja pää-

määristä, mitä kunta on strategioissaan asettanut ja mitä kunnanjohtajalta 

on odotettu. Edellisen valtuustokauden aikana kunnanjohtajan kanssa ei ole 

käyty johtajasopimuksen mukaisia kehityskeskusteluja.  

 

Johtajasopimuksen mukaan joka vuosi tavoitekeskustelu olisi tullut käydä 

lokakuussa ja tuloskeskustelu huhtikuussa. 

 

Kunnanjohtaja on käynyt kehityskeskusteluja puheenjohtaja Anneli Jalka-

sen ja Ari Weiden kanssa (liite 5). 

 

Hallintojohtajan  esitys: 

Kunnanhallitukselle esitellään kehityskeskustelujen tavoitteita ja tuloksia, 

joita on asetettu ja joita on saavutettu. Edellä olevaan liittyen johtajasopi-

muksen perusteella käydään palkkaukseen liittyvät keskustelut vuosilta 

2014-2016. 

 

Päätös: Kunnanhallitus kävi keskustelun kehityskeskustelun tavoitteista ja tuloksis-

ta. 
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Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän tilanne 

 

Kh 181 § 

Liitteet 6-7 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä järjesti 10.11.2015 osakaskokouk-

sen, jossa konsensus oli, että kuntayhtymä on tarkoituksenmukaista osana 

sote-uudistusta purkaa. Kuntayhtymä on yhdessä kuntien viranhaltijoiden 

kanssa työstänyt sopimusta, jossa osakaskunnat sopivat kuntayhtymän pur-

kamisesta. Purkusopimus voidaan hyväksyä vain osakaskuntien yksimieli-

sellä päätöksellä. 

 

 Päätös purkusopimuksen hyväksymisestä tulee sada kaikkien osakaskun-

tien valtuustoissa hyväksytyksi viivytyksettä viimeistään vuoden 2016 lop-

puun mennessä.  

 

 Kuntayhtymä on lähettänyt osakaskuntiin 25.4.2016 saatteen ja siihen liit-

tyvän esityksen sopimukseksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän 

purkamisesta, liite 6. 

 

 Perusturvajohtaja ihmettelee tätä purkusopimusluonnosta ja hänen mukaan 

marraskuun kokouksessa puhuttiin, että kuntayhtymän purkamista aletaan 

valmistella joka tapauksessa. Nyt luonnoksessa näyttäisi olevan ehtona, et-

tä sote-alue tai vastaava ottaa kuntayhtymän toiminnan itselleen. Hänen 

mukaan tätä ei tällaisenaan kannata hyväksyä, vaan edellyttää, että kunta-

yhtymä puretaan viimeistään 1.1.2019 tai ilmoittaa, että Rautalampi eroaa 

kuntayhtymästä ja vaatii peruspääoman palauttamista. Kyseisen kuntayh-

tymän palveluja ei rautalampilaiset juurikaan käytä. 

 

 Asiaan on ottanut kantaa mm. Imatran kaupunginlakimies. Hänen mukaan 

sopimusluonnoksen kohdan 4.7 toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen 

virke on hyvin ongelmallinen niiden kuntien näkökulmasta, jotka ovat ir-

tautumassa kuntayhtymästä 31.12.2016. Imatran kaupunki käsittelee sopi-

musta toukokuun aikana alla olevan päätösesityksen pohjalta. Hän haluaa 

saattaa tämän valmisteluvaiheen osakaskuntien tietoon ja kommentoitavak-

si sen vuoksi, jotta vältyttäisiin kaikelta turhalta hallinnolliselta työltä, mi-

kä on väistämätöntä, jos käsitellään sopimusluonnosta erilaisten valmiste-

lujen pohjalta.  

 

Imatran esitys em. kohdan korvaamiseksi tarkoittaisi sitä, että eroavien 

kuntien mahdollinen peruspääoman palautus ratkeaisi kuntayhtymän pur-

kautuessa ja että nyt eroavat kunnat saisivat kuntayhtymästä peruspääoman 

palautusta ainoastaan siinä tapauksessa, että kuntayhtymässä olisi purkau-

tumisen yhteydessä peruspääomina palautettavia varoja. 
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 Imatran kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa päätöksensä 23.5.2016 § 36 

(liite 7). 

 

 Päätöksen mukaan Imatra hyväksyy esitetyn sopimusluonnoksen Itä-

Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta sillä edellytyksin, että 

sopimusluonnoksen kohdan 4.7 toiseksi viimeisen kappaleen edellä viitattu 

viimeinen virke poistetaan ja siltä osin sopimusehto korvataan seuraavalla 

sopimusehdolla: 

 ”Eroavien kuntien peruspääomia vastaavat osuudet kirjataan kuntayhtymän 

taseeseen velaksi kuntien erotessa kuntayhtymästä 31.12.2016. Kunkin 

eroavan kunnan peruspääoman suuruutta vastaava velka ko. kunnalle 

erääntyy maksettavaksi kuntayhtymän purkautuessa siten, että kullekin 

kunnalle takaisinmaksuna suoritettava peruspääoman palautus on enintään 

sen rahamäärän suuruinen, jonka ko. kunta saisi, mikäli se olisi ollut kun-

tayhtymän jäsenkuntana kuntayhtymän purkautuessa.” 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja sen etenemisestä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus jätti asian pöydälle. 
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Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa 

 

Kh 182 § Rautalammin kunta antoi Soisalon työterveydelle (Varkauden kaupungin 

liikelaitos) järjestettäväksi kunnan alueella olevan työterveyshuollon 

1.8.2014 ja kunnan henkilöstön osalta 11.8.2014 alkaen. Sote-uudistus ja 

Varkauden kaupungin ratkaisut ovat merkinneet sitä, että kunnat ja kau-

pungin sitä, että kunnat ja kaupungit joutuvat arvioimaan tilannetta uudel-

leen. Varkauden kaupunki on kartoittanut vaihtoehtoja siten, että  

 

 1. liikelaitos yhtiöitettäisiin, 

 2. liikelaitoksen toiminta lopetettaisiin ja työterveyshuolto siirretään omak-

si toiminnaksi, 

 3. liikelaitoksen toiminta myydään tai kilpailutetaan yksityiselle toimijalle. 

 

 Eräät yhteisöt ja toimijat ovat esittäneet työterveyshuollon uudistukseen 

liittyen, että odotetaan lopullista sote-uudistusta ja siinä työterveyshuollon 

rakenteellista määritystä. Toiset ovat esittäneet työterveyshuollon siirtä-

mistä esim. POSOTE-valmisteluun tai odottamaan maakunnallisen ratkai-

sun tekemistä. Hallituksen viimeisimmän sote-linjauksen mukaisesti työ-

terveyshuolto jää kokonaisuudessaan entiselleen muutoin, paitsi ilmeisesti 

rahoituksen osalta. Miten tämä voi tapahtua, kun ja jos rahoitus uudistuu 

merkittävästi, on vielä epävarmaa.  

 

 Varkauden kaupungin ratkaisuihin liittyen liikelaitoksessa on tehty ratkai-

suja yhteistyön lisäämiseksi Ylä-Savon suuntaan, jonne on perustettu il-

meisesti työterveyshuoltoa varten osakeyhtiö. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus ryhtyy selvittämään yksin ja yhdessä lähialueen muiden 

kuntien kanssa erilaisia vaihtoehtoja työterveyshuollon järjestämiseksi 

Rautalammilla kuntalaisille, yrittäjille ja kunnan henkilöstölle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valokuituverkon rakentaminen ja laajentaminen Rautalammilla 2016-2017 

 

Kh 183 § 

Liite 8 Rautalammin kunnanvaltuuston on hyväksynyt ja kunnanhallitus tehnyt 

täytäntöönpanopäätöksen 25.4.2016 § 133 valokuituverkon laajentamisesta 

ja rakentamisesta Rautalammille. Pohjois-Savon liitto on hyväksynyt 

18.5.2016 Rautalammin kunnalle lain 1186/2009 mukaisen laajakaistara-

kentamisen tuen haja-asutusalueille. Tuen kohteena ovat nopeiden laaja-

kaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen 

ja rakentaminen hankealueille sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden 

tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Rautalammin hank-

keesta tuli Pohjois-Savon liitolle Savon Kuituverkko Oy:n hakemus. Rau-

talammin hankkeen kokonaiskustannusarvio on 535.000 euroa (alv 0). 

Viestintävirastolta haettava tuki on enintään 44,22 % eli 236.577 €. Oma-

rahoitusosuus on 181.900 €. Hankkeen toteuttajaksi on valittu em. yhtiö.  

Savon Kuituverkko Oy:n projektisuunnitelma ja kustannusarviot ovat esi-

tyslistan liitteinä 8. Kokonaiskustannusarvio vuosille 2016-2017 on 

954.500 € ja netto-osuus on 654.500€. 

 

Valokuituverkon laajentaminen  

Valtuusto on 7.7.2015 linjannut, että valokuituverkkoa rakennetaan seu-

raavasti: 

 a) Vaajasalmi-Kerkonkoski, b) Kuntakeskus-Korpijärvi-Kerkonkoski, c) 

Kuntakeskus-Vaajasalmi (rakennettu 2015) ja d) Kuntakeskus-Kivisalmi. 

 

 Kunnanhallitus on tarkentanut 25.4.2016 päätöksessään, että valokuitu-

verkkoa rakennetaan: 

1) valokuituverkkovalmius Rautalammin kuntakeskuksessa kaikkiin kun-

nan omistamiin asuin- ja muihin kiinteistöihin (asunto-osakeyhtiöt) ja yri-

tyksiin, jotka ovat lähialueella sitä aluetta, jonne Savon Voima Verkko Oy 

rakentaa uutta maakaapelisähköverkkoa, 

2) valokuituverkon laajennus valtuuston taloussuunnitelmassa 2016-2019  

linjauksen mukaisesti alueelle Keskustaajama-Korpijärvi-Kerkonkoski-

Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi-Kivisalmi sekä huomioiden Herrantien 

suunta Korpijärven jälkeen. 

3) Kivisalmen alueella valokuituverkko yhdistyy Keski-Suomessa raken-

nettuun valokuituverkkoon. 

 

 Määrärahavaraukset  

Rautalammin kunta on varannut vuosien 2016-2017 talousarviossa ja ta-

loussuunnitelmassa yhteensä 600.000 euroa (netto, alv 0) valokuituverkon 

laajentamista ja rakentamista varten. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää toteuttaa yhteistyössä Savon Kuituverkko Oy:n 

kanssa vuosien 2016-2017 valokuituverkon laajentamisen ja rakentamisen 

kunnan keskustassa ja haja-asutusalueilla. Rakentamisesta vastaa Savon 

Kuituverkko Oy kokonaisuudessaan. Soveltuvin osin valokuituverkon ra-

kentamisessa hyödynnetään samanaikaisesti osittain tapahtuvia Savon 

Voima Verkko Oy:n sähköverkon maakaapelointia sekä Pohjois-Savon 

ELY-keskuksen toteuttamaa valtion vesihuoltotyöprojektia vesi- ja jäteve-

siverkoston runkolinjojen laajennusrakentamisessa. 

 

Hankkeen kunnalle aiheutuvat nettokustannukset voivat olla vuosina 2016-

2017 yhteensä enintään 654.500 €. Rakentamiskustannukset tarkentuvat 

urakkatarjouksia pyydettäessä. Mikäli määrärahat ylittyvät, asia tuodaan 

kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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EU-hankkeet ja projektit 

 

Kh 184 § 

 Rautalammin kunnanvaltuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 2016-

2019 yhteydessä hankkeita, joissa kunta on ollut mukana ja myös niitä 

hankkeita, jotka jatkuvat vuoden 2016 aikana ja kuluvan vuoden jälkeen. 

  

Suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty useamman vuoden aikana. Useita 

hankkeista on jo hankepäätökset, ja toisia hankkeita valmistellaan edelleen. 

Osa hankkeista on vaatinut kunnan (kunnanhallituksen) erityspäätöksen 

rahoitushakemusta varten.  Hankkeiden merkitys korostuu uuden EU-

suunnittelukauden 2014-2020 ja taloudellinen hiljaisen kehityksen ja taan-

tuman aikana sekä varautumisena maakunta- ja sote-uudistuksiin, joiden 

yhteydessä kunnan rooli ja tehtäväkenttä suppenevat merkittävästi. Kunnan 

ja kuntalaisten sekä yrittäjien elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen 

ovat haasteita. Hankkeilla pyritään edistämään elinvoiman syntymistä ja 

kasvua uudessa kuntakenttää koskevassa tilanteessa. Kehityshankkeilla 

voidaan luoda perustaa uusille yritys- ja elinkeinotoimialoille Rautalam-

milla. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitukselle esitellään hankekokonaisuudet ja projektit.  

 

Päätös: Kunnanhallitus merkitsi hankekokonaisuudet ja projektit tietoonsa saatetuik-

si. 
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Vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistäminen 2016 

 

Kh 185 § 

Liite 9 Tekninen osasto on tarkastellut eri kaavojen mahdollistamia vaihtoehtoja, 

jonne voitaisiin rakentaa kunnan suoraan omistuksessa oleva vuokratalo 

noin 8-10 huoneistoa. Kaksi erillistä vuokrarivitalonhuoneistoa (noin 500 

m2 ) maksaa noin 1.300.000 €. 

 

 Kaksi potentiaalista aluetta sijaitsee Toholahden puolella ja yksi sijaitsee 

Lassilanrannan alueella, liite 9. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

1) vuokrarivitalo(t) rakennetaan vuosien 2016-2017 aikana siten, että ra-

kennusurakat käynnistetään vielä vuoden 2016 aikana, 

2) rakentamiseen käytetään 1.300.000 euroa, 

3) kunta ottaa lainaa 1.300.000 € vuokrarivitalojen rakentamiseen, 

4) uusi vuokrarivitalon tulee suoraan kunnan omistukseen, 

 

Kunnanhallitus määrittelee vuokrarivitalojen rakennuspaikat. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti , 

että tässä vaiheessa Lassilanrannan alueelle ei rakenneta vuokrarivitaloa. 
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Tuulivoimala ja lähialueen yleiskaavoituksen käynnistäminen 

 

Kh 186 § 

Liite 10 Ympäristöministeriö on 1.6.2016, YM5/5222/2015 hyväksynyt ja vahvis-

tanut Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030, liite 10. 

 
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa on ratkaistu Pohjois-Savon kau-

pallinen palveluverkko sisältäen keskustatoimintojen alueet ja seudullisesti 

merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt. Lisäksi kaavassa on päivitetty 

voimassa olevia maakuntakaavoja Etelä-Konneveden kansallispuiston, 

Tervalamminvuoren tuulivoima-alueen, työpaikka-alueiden sekä Seveso II 

-direktiivin mukaisten konsultointivyöhykkeiden osalta. 

 

Rautalammin kunnanhallitus on 29.2.2016 § 56 päättänyt käynnistää neu-

vottelut kuntien ja eri toimijoiden välillä siitä, miten Tervalamminvuoren 

alueen osayleiskaavoitusta voidaan valmistella ja edistää yhdessä siten, että 

suunnitellut eri rakentamiskokonaisuudet ja maa-ainesten otto ym. seikat 

alueella, kuten luonto ja ympäristö voidaan huomioida yleiskaavoituksessa. 

Käynnistämispäätös on odottanut Ympäristöministeriön päätöstä. 

 

Tervalamminvuoren ja Huutlammin alueille on haettu poikkeuslupia va-

paa-ajan asuntorakentamiselle (Rautalammin kunta) ja esitetty maa-aines-

ten ottamista (Suonenjoen kaupunki) tuulivoimala-alueen (Rautalammin 

kunta ja Suonenjoen kaupunki) lisäksi. 

 

Viranomaisneuvotteluissa on tullut esille yleiskaavoitustarve em. alueilla. 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja 

maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittami-

nen. Sen pääasiallisena tehtävänä on siis ohjata yhdyskunnan eri toiminto-

jen sijoittelua kunnan alueelle. Yleiskaava voidaan laatia koskemaan koko 

kuntaa tai sen osa-aluetta. 

MRL:n 4 §:n nojalla kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaa-

miseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Maankäyttö- ja rakennus-

lain 20 §:n nojalla kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, 

rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan har-

joittamisesta. Lain 5a §:n mukaan kunnan maapolitiikka käsittää kunnan 

maanhankintaa ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpi-

teet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Yleiskaavassa 

osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. MRL:n 36 §:n mukaan 

kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitä-

misestä ajan tasalla. Kunnat voivat laatia MRL:n 46 §:n nojalla yhteisen 

yleiskaavan. 
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Kunnan sisäisen yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta ja se hyväksytään 

kunnanvaltuustossa. Kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta puolestaan 

vastaa maakunnan liitto tai muu kuntien asettama toimielin ja tullakseen 

oikeusvaikutteiseksi se on vahvistettava ympäristöministeriössä. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallituksen päätökseen 29.2.2016 § 56 perustuen kunta käynnistää 

omalta osaltaan Tervalamminvuoren yleiskaavan laatimisprosessin. Kun-

nalla on valmiudet laatia MRL:n 46 §:n mukainen yhteinen yleiskaava. 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017- 2020 laadintaohjeet 

 

Kh 187 § 

Liite 11 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 23.5 § 153 kuntastrategian 2030 ja 

vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2017-2020 laadinta-

aikataulun. Prosessin tueksi on tehty kirjalliset talousarvion ja taloussuun-

nitelman laadintaohjeet.  

Kuntaliitto on julkaisut huhtikuussa 2011 suosituksen ”Kunnan ja kuntayh-

tymän talousarvio ja – suunnitelma”, jota sovelletaan talousarvion 2017 

laadinnassa. 

 

Eläkemaksut täsmennetään heti, kun Kuntien Eläkevakuutuksen yleiskirje 

julkaistaan ja se saapuu kuntaa.  

 

Ohjeiden tavoitteena on selkeyttää talousarvion laadinnan prosessia. Tar-

kastuslautakunta on edellyttänyt, että hallintokunnat entisestään kehittävät 

tavoitteiden asettelua, siten, että ne ovat selkeitä, olennaisia ja mitattavia. 

 

Investointien osalta edellytetään, että niille asetetaan tavoitteet. Hallinto-

kuntien tulee selvittää, tavoitellaanko investoinneilla palvelutuotannon 

määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista. 

 

Talousarvion teknisen tekemisen lisäksi ohjeissa on esitys/ malli siitä, mi-

ten hallintokunnat raportoivat kolmannesvuosittain. 

 

Laadintaohjeet on liitteenä 11). 

 

Kunnanjohtaja ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja taloussuun- 

nitelman 2017-2020 laadintaohjeet.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 


