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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 – 18.35 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Anneli Jalkanen 

Sari Hintikka-Varis 

Ari Weide 

Jarmo Hänninen 

Kari Laitinen 

Kirsi Mannila 

Kaija Satuli 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Tiina Louhikallio 

Timo Satuli 

Risto Niemelä 

Tapio Kataja 

Ossi Maukonen 

Hannu Poussu 

 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

osastosihteeri 

tekninen johtaja, klo 17.00-17,20 

 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  85 – 104 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 13.4.2015 klo 18.40     kunnanvirasto 

 

 

Sari Hintikka-Varis 

 

Ari Weide 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 20.4.2015 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ennen kokouksen alkua tekninen johtaja Hannu Poussu selvitti Lassilanrannan rivitalohanketta klo 

17.00-17.20. 

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

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 85 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 58 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun 

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

kutsuttu koolle KunL:n 50 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 86 §  

KunL:n 50 §: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 Sari Hintikka-

Variksen ja Ari Weiden. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 87 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus 

otti kolme asiaa lisälistalta käsiteltäväkseen. 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Metsästysvuokrasopimusten hehtaarivuokra 

 

Kh 88 § 

Kunta on viimeksi tarkistanut metsästysvuokrasopimusten hehtaarivuokraa  

1990-luvun loppupuolella, jolloin vuokra nostettiin 1 mk:ksi/ha. Tämän 

jälkeen euroaikana vuokraa on peritty 0,16 €/ha/vuosi. Sopimukset on teh-

ty 10 vuoden määräaikaisin sopimuksin, jolloin pienehköjen alueiden 

vuokrat on peritty koko vuokra-ajalta. Nykyisin tehdään pääasiassa tois-

taiseksi olevia vuokrasopimuksia, mutta kunnan kannalta olisi selvintä teh-

dä sopimus määräaikaisena. 

 

Kunnan vuokraamien metsästysmaiden vuokrataso on jäänyt huomattavasti 

jälkeen nykyisestä yleisestä vuokratasosta ja kunnan suunnittelemista tak-

sojen tarkastuksesta. Nykyään mm. metsäyhtiöt perivät kaikkien lajien 

metsästysoikeudesta vuokraa 0,85-1,00 €/ha/vuosi (alv 0%). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että kaikissa uusittavissa tai uusissa kaikkien riis-

taeläinten metsästysvuokrasopimuksissa hehtaarivuokrana käytetään 0,75 

€/ha/vuosi. Vuokrasopimukset tehdään 10 vuoden määräaikaisina sopi-

muksina koskien kaikkia riistalajeja. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen / Pärsnäkorven Erä ry 

 

Kh 89 § 

Liite 1 Pärsnäkorven Erä ry:n metsästysvuokrasopimus kunnan kanssa päättyy 

30.9.2015 ja seura olisi halukas uudistamaan sopimuksen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan metsästysvuokrasopi-

muksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Metsästysvuokrasopimus / Reino Matilaisen hirviseurue 

 

Kh 90 § 

Liite 2 Reino Matilaisen hirviseurue on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata kun-

nalta Tornator Oy:n kanssa tilusvaihdossa kunnalle tullut määräala Oikari-

lan tilasta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan metsästysvuokrasopi-

muksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Mikäli kunta tarvitsee 

kyseistä aluetta kaavan mukaiseen käyttöön, määräaikainen sopimus voi-

daan katkaista. 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Pro Ysitie yhdistyksen vuosikokousedustajan nimeäminen 

 

Kh 91 § 

Liite 3 Kunnanhallitus ei ole valinnut Pro Ysitie yhdistyksen vuosikokousedusta-

jaa. Yhdistyksen vuosikokous on 6.5.2015 klo 9.30 Kuopion kaupunginta-

lon valtuustosalissa, liite 3. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita Pro Ysitie yhdistyksen vuosikokousedustajan 

vuoden 2016 loppuun saakka. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vuosikokousedustajaksi Ari Weiden. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ostotarjous osakehuoneistosta 

 

Kh 92 § 

Liite 4 Rautalammin kunnan omistajia osakehuoneistoja on myyty julkisesti eri 

kiinteistövälittäjien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Niilo Savolai-

nen on jättänyt ostotarjouksen kunnan omistamasta osakehuoneistosta 

Asunto Oy Rautalammin Kuusitie 3:sta. Kyseessä on huoneisto nro 2 

(3h+k+s) pinta-alaltaan 65 m².  Savolaisen tarjous on 78.000 € (1.200 

€/m²). Huoneisto on tällä hetkellä vuokrattuna, mutta Savolainen voi odot-

taa huoneiston vapautumista lakisääteisen irtisanomisajan verran.  

 Tarjous on liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää myydä Rautalammin kunnan omistaman Asunto 

Oy Rautalammin Kuusitie 3:ssä sijaitsevan huoneiston nro 2 (osakkeet     

    96-250) sekä autotalliosuuden nro 1 (osakkeet 1001-1015) hintaan 90.000 

euroa.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Uusi kuntalaki –koulutus 

 

Kh 93 § 

Liite 5 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015 ja lakiin tuli melko merkit-

täviäkin muutoksia. FCG Koulutus järjestää uudesta kuntalaista koulutuk-

sia, joista lähin on Kuopiossa 7.5.2015. Koulutusesite on liitteenä 5.  Asia 

on tärkeä ja sen vuoksi koulutukseen voisi osallistua suurempikin joukko 

luottamushenkilöitä ja henkilöstöä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää osallistua Uusi kuntalaki –koulutukseen Kuopiossa 

7.5.2015 sekä valita osallistujat tilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi osallistujiksi 

koko hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston. Myös muut koulutuspai-

kat ovat vapaasti käytettävissä. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous 13.5.2015 

 

Kh 94 § 

Liite 6 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous pidetään 13.5.2015 klo 

10.00-12.00 KYS:n auditoriossa. Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että ti-

laisuuteen osallistuisi kuntien ylin virkamies- ja luottamushenkilöjohto se-

kä terveydenhuollosta vastaava virkamiesjohto. Kutsu on liitteenä 6. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita osallistujat tilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti osallistujiksi Jorma Kukkosen, Ari 

Weiden, Kaija Satulin, Matti Vepsäläisen, Anneli Jalkasen, Timo Satulin, 

Tapio Katajan ja Kirsi Solmarin. 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalammin kirkkokuoron 70-vuotisjuhla ja Rautalammin Musiikinystävien 35-vuotisjuhla 

 

Kh 95 § 

Liite 7 Rautalammin kirkkokuoro viettää 70-vuotisjuhliaan ja Rautalammin Mu-

siikinystävät 35-vuotisjuhliaan helatorstaina 14.5.2015. Kutsu on liitteenä 

7. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää osallistumisesta ja muistamisista tilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti osallistua tilaisuuteen ja muistaa mo-

lempia sekä valitsi edustajikseen Jarmo Hännisen ja Sari Hintikka-

Variksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   13.4.2015  113  

_______________________________________________________________________________  

 

Ilmoitusasiat 

 

Kh 96 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 25.3.2015. 

 

2. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 26.3.2015. 

 

3. Savon koulutusky:n halllituksen pöytäkirja 27.3.2015. 

 

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 97 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Osastosihteerin päätös 1.4.2015, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 

kiinteistökaupassa Rastila RN:o 5:74 Pakarilassa. 

 

2-6. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet 31.3.2015: 

- 15 §: Sähköjohdon sijoittaminen Ihalaiskylässä sijaitseville tiloille Pal- 

  keinen RN:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo 

  RN:o 4:178 

- 16 §: Päätös poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä 

  sijaitsevaa Niemi –tilaa RN:o 6:289 

- 17 §: D3 Suomen rakentamismääräyskokoelman soveltamisohjeen kumo- 

  aminen Rautalammin kunnassa 

- 18 §: Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Han- 

  hitaipaleen kylässä sijaitsevaa Syrjänranta –tilaa RN:o 7:47 

- 19 §: Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Sotea käsittelevä kokous 4.5.2015 

 

Kh 98 § 

 Pohjois-Savon liitto järjestää 4.5.2015 klo 11.00 – 13.00 (kahvitarjoilu klo 

10.30 alkaen) kaikille PoSoTe-hankkeen toimijoille yhteiskokouksen ho-

telli Scandicissa, Satamakatu 1, Kuopio. Kokouksessa käsitellään mm. si-

sältötyöryhmien väliraportteja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää nimetä osallistujat tilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti osallistujiksi Jorma Kukkosen, Timo 

Satulin, Anneli Jalkasen, Kaija Satulin, Risto Niemelän, Jouko Pispalan ja 

Tapio Katajan. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus 

 

Kh 57 § 

Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyi vuoden 2015 talousarviossa ta-

lonrakennushankkeiden toteuttamista varten 150.000 euron osakepääoman 

hankkeiden käynnistämiseksi. Kunnan omistamalle Lassilanrannan alueelle 

(AR 151, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue) 

on suunniteltu kahden eri rakennusyrittäjän toimesta talonrakennushank-

keita. Hankkeet eivät ole edenneet. Kunnassa on tarve pienille ja suurille 

vuokra-asunnoille. Menetämme potentiaalisia kuntaan muuttajia naapuri-

kuntiin siitä syystä, että kunnalla ei ole tarjottava asuntoja perheille eikä 

yksinäisille henkilöille. 

 

Tekniselle osastolle on annettu tehtäväksi valmistella ehdotus siitä, millai-

set talonrakennushankkeet voitaisiin suunnitella Lassilanrannan alueelle 

(Kortteli AR 151). Vuokra-asuntojen rakentamiseen liittyvä asema- ja ra-

kennussuunnittelutyö on tehty kunnan omana työnä teknisellä osastolla.  

 

Suunnitelmat esitellään teknisen johtajan toimesta kunnanhallituksen ko-

kouksessa. Hanke käsittää kolme rivitalokokonaisuutta, jotka toteutetaan 

vuosien 2015-2017 aikana ja lisäksi hankkeeseen kuuluvat autokatokset. 

Tontilla olevaa varastorakennusta voidaan hyödyntää taloyhtiön varastona. 

Lämmitys suunnitelman mukaan järjestetään liittymällä alueen kaukoläm-

pöverkkoon. Alueella tehdään tarvittaessa lisää maaperäselvityksiä. Lii-

kenne järjestetään Herrantien ja Lassilanpolun kautta. Lassilanpolku pääl-

lystetään rakentamisprosessin aikana. Alueen kevyenliikenteen väylä on jo 

rakennettu valmiiksi. 

Hanke käsittää 12 huoneistoa. Tavoitteena on se, että ensimmäinen raken-

nusvaihe olisi valmiina 31.12.2015. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää suunnitella ja toteuttaa uusien vuokra-asuntojen ra-

kentamisen kuntakeskukseen Lassilanrannan alueelle (Kortteli AR 151). 

Kokouksessa esitellään erilaiset vaihtoehdot hankkeen käytännön toteutta-

miseksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_____________________ 

 

Kh 84 §  

Liite 12 Aikaisempaan päätökseen liittyen tekninen osasto on valmistellut erilaisia 

vaihtoehtoja vuokratalohankkeen/rivitalohankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi  

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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 on laadittu kustannusarvio ja rakennustapaseloste, liite 12. Piirustukset 

hankkeen toteuttamiseksi ovat valmiit. Vt. tekninen johtaja esittelee val-

misteluvaiheet kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus antaa seuraavaan kokoukseen mennessä tehtäväksi valmis-

tella rivitalorakennushankkeen rahoituksen 12 huoneiston toteuttamiseksi 

vuosien 2015-2016 aikana Rautalammin Lassilanrannan alueelle. Raken-

taminen tulee toteuttaa siten, että ensimmäinen rivitalo on valmis 31.12. 

2015 ja kaksi seuraa 31.12.2016 mennessä. Pohjatutkimukset suunnitellulla 

alueella on käynnistetty. 

 

Hankkeen yhteydessä tulee ottaa huomioon kunnan oman rakennusalan 

ammattitaitoisen ja avustavan henkilöstön työllistyminen.  

  

 Päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään seuraavassa hallituksen kokouk-

sessa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

___________________________ 

 

Kh 99  § 

Liite 8 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunta on selvittänyt rivitalohankkeen rakentamisen toteuttamista Lassilan-

rantaan. Kunnassa on tarve vuokra-asunnoille ja selvityksen aikana on tul-

lut esille se, että hanke voitaisiin toteuttaa asunto-osakeyhtiöhankkeena. 

Kunta toimii vastuullisena rakennuttajana ja valvoja toimii vt. tekninen 

johtaja. Asunto-osakeyhtiössä suunnitelman mukaan saattaisi olla sekä 

vuokrakäytössä että omistuskäytössä olevia osakkeita. Uudet omistajat 

merkitsisivät asunto-osakeyhtiöstä osakkeet itselleen. Alustava kartoitus ta 

uusista omistajista on jo tehty. 

 

Tavoite on se, että kunta perustaisi uuden asunto-osakeyhtiön, jonka raken-

tantamisesta tehtäisiin kokonaisvaltainen sopimus esim. rakennusyhtiön 

kanssa hankkeen toteuttamiseksi. Rahoitus voitaisiin hoitaa siten, että 

asunto-osakeyhtiö ottaa rakennusaikaisen velan, jonka kunta takaa siltä 

osin, kun osakkeita ei ole vielä myyty uusille omistajille. Huoneistojen 

osakkeiden markkinointi ja myynti hoidetaan siten, että alemmalla myynti-

hinnalla, joka on esim. 50  % huoneiston velattomasta kokonaishinnasta, 

uusi omistaja pääsisi omistajaksi ja osakkaaksi uuteen yhtiöön. 
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 Teknisellä osastolla on valmisteltu ja neuvoteltu asian toteuttamisesta ja 

kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja rahoittajan ja mahdollisten uusien 

asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistajien kanssa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle uuden asunto-osakeyhtiön pe-

rustamista ja sitä, että kunta lähtee toteuttamaan yhteistyökumppanin 12 

uuden rivitalohuoneistokokonaisuuden rakennuttamisen 31.12.2016 men-

nessä siten, että ensimmäinen 4 huoneen rivitalo on valmis 31.12.2015. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautalammin kunta takaa asunto-

osakeyhtiön lukuun otetun rakennusaikaisen velan siltä osin, kun osakkeita 

ei ole vielä myyty uusille omistajille. Hankkeen alustava kustannusarvio on 

laadittu ja esitellään kokouksessa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille 

 

Kh 55 § 

 Rautalammin kunta jatkaa valtuuston päätöksen mukaan valmistelua pako-

laisten vastaanottamiseksi kuntaan. Pakolaisten vastaanottamisella pyritään 

Rautalammin kunnassa mm. siihen, että saamme kuntaan uusia asukkaita 

ja katkaisemme kunnan asukasluvun pienenemisen, saamme yrityksiin uu-

sia työntekijöitä tai jopa uusia yrittäjiä. Syntyvyys on kunnassa ollut laske-

va ja huoltosuhde nouseva asukasluvun pienentyessä. Kunta haluaa ottaa 

kiintiöpakolaisia kuntaan ja vaikuttaa käytännön toimin siihen, keitä vas-

taanotetaan pakolaisiksi. 

 

Pakolaisten vastaanottamisella voidaan vaikuttaa kunnan ikärakenteeseen, 

yritysten työvoiman parempaan saatavuuteen, yrittäjyyden edistämiseen, ja 

mahdollisesti uusien koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden osaa-

misen hyödyntämiseen paikallistaloudessa. Vuosittaiseksi tavoitteeksi on 

alustavasti suunniteltu noin 20 pakolaisen vastaanottamisesta kuntaan. 

Vastaanottoperiodin pituus voisi olla 4-5 vuotta, mutta tavoite on ottaa py-

syvästi pakolaisia vastaan. Kuitenkin siten, että kunnalla on mahdollisuus 

ottaa vähemmänkin kuin 20 pakolaista vuodessa, jos sisäiset ja ulkoiset 

olosuhteet tai taloudelliset seikat eivät puolla pakolaisten vastaanottamista. 

Pidempiaikaisen sopimuksen tekemistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen 

kanssa puoltaa pakolaisten vastaanottamiseen liittyvät kiinteään omaisuu-

teen, irtaimistoon ja henkilöstöön tai asumiseen kohdistuvat resurssiva-

raukset ja -kustannukset, koska niitä koskeva päätöksenteko ja investoinnit 

ovat taloudellisesti pitkäkestoisia.  

 

Rautalammin kunta pyrkii siihen, että pakolaisten vastaanottaminen voitai-

siin toteuttaa yhdessä muutamien naapurikuntien kanssa, jossa esim. henki-

löstöresursseja ja kokemuksia voitaisiin jakaa useamman kunnan kesken. 

Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää sitä, että a) kunta tarkistaa kun-

nanvaltuuston hyväksymän kotoutumisohjelman ja b) laatii ELY-keskuk-

sen kanssa sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Molemmat 

asiakirjat hyväksytään valtuustossa. Lisäksi kunnan tulee selvittää yhdessä 

eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa se, miten eri sidosryhmät 

ja kuntalaiset voivat olla edistämässä pakolaisten vastaanottamista kuntaan.  

 

Rautalammin kunta järjestää kuntalaisinfot 9.3.2015 ja 26.3.2015 Rauta-

lammin kirjaston Kivijalassa. Lisäksi valmistelutyöryhmä tekee kuntavie-

railun 12.-13.3.2015 Sonkajärvelle, Iisalmeen ja Pietarsaareen. Näissä 

kunnissa on jo kokemuksia pakolaisten vastaanottamisesta.  
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi antaa työryhmälle 

tehtäväksi laatia seuraavat selvitykset ja esitykset: 

 

1. Sopimusluonnos Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa vuosille 2015-

2019 kiintiöpakolaisten mahdollisesta vastaanottamisesta Rautalammin 

kuntaan ja enintään 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamiseksi vuodessa, 

2. Pakolaisten kotoutussuunnitelman tarkistamisen, 

3. Laatia mahdollisia muita suunnitelmia ja sopimuksia vastaanottamiseen 

liittyen, 

4. Laatia esitys siitä, miten voidaan vaikuttaa siihen, keitä kiintiöpakolai-

siksi tulee kuntaan, 

5. Valmistella ja tehdä suunnitelma projektikoordinaattorin palkkaami-

seksi (tehtävä: kiintiöpakolaisten vastaanottamisen valmistelu, ohjaus 

ja koordinointi),  

6. Yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen valmistelu naapurikuntien kans-

sa pakolaisten vastaanottamiseksi ja vastaanottamiseen liittyvien henki-

löstöresurssien yhteiskäyttöselvitys, kustannukset ja niiden jakaminen 

kuntien kesken, 

7. Vapaaehtoisen sopimusluonnoksen laatiminen kolmannen sektorin toi-

mijoiden ja muutoin kunnan kanssa pakolaistyötä ja kotoutustoimintaa 

tekevien kesken, 

8. Pakolaisten vastaanottamiseen liittyvän hankkeen valmistelu, 

9. Käyttää apuna eri viranomaisia, asiantuntijoita ja kunnan viranhaltijoita 

valmistelu- ja suunnittelutyössä,  

 

Työryhmän valmistelutyö esitellään kunnanhallitukselle, joka tekee esityk-

sen kunnanvaltuustolle kesäkuun 2015 aikana kiintiöpakolaisten vastaanot-

tamisesta siten, että olisivat käytännön valmiudet olemassa aivan vuoden 

2015 lopussa tai vuoden 2016 keväällä. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kh 100 § 

Liite 9 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus valmistelee työryhmän esityksen perusteella ELY-keskuk-

sen kanssa tehtävän sopimuksen ja kotouttamisohjelman tarkistuksen tou-

kokuun loppuun mennessä. 
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Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Avustusanomus / Rogokerho Sacre 

 

Kh 101 § 

Liite 10 Rogokerho Sacre anoo kunnalta 25-vuotisjuhlavuotensa kuluihin 300 €:n 

avustusta, liite 10. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää myöntää Rogokerho Sacrelle avustusta 200 € juh-

lavuotensa kuluihin. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Tapahtumat 2015 ja Rautalammin sekä yritysten tuotteiden tunnetuksi tekeminen ja markkinointi 

 

Kh 63 § 

 Rautalammin merkittävien tapahtumien järjestämisajat ovat vuosittain py-

syneet suurin piirtein samoina. Vuonna 2014 käynnistettiin keskustelut 

kunnan ja tapahtumajärjestäjien välisen yhteisen sopimuksen laatimisesta 

markkinointia ja tapahtumia varten. Keskustelut etenivät siten, että eri ta-

pahtumien osalta lienee perusteltua laatia erilliset sopimuksen järjestäjien 

ja kunnan välillä. Vuosi 2015 on merkittävä tapahtumavuosi Rautalammil-

la. Lisäksi kunnan uuden visuaalisen ilmeen ja brändin luomisen lisäksi on 

tarkoitus uusia kunnan kotisivut ja viestintäohje. 

 

 Merkittäviä vuoden 2015 tapahtumia ovat Hevosystäväin kevätmarkkinat 

18.4.2015, Talkootapahtuma 16.5.2015, Rautalampi takaisin maailman 

kartalle –hankkeeseen liittyvä Ostoskeskus Matkukseen liittyvä markki-

nointi- ja myyntitapahtuma 21.-23.5.2015, Rautalammin Puutarhamessut 

6.6.2015, Kesätreffit ja Runon ja Laulun Rautalampi –tapahtuma 25.-

28.6.2015, Karjalan Lennoston valatilaisuus ja Rautalammin itsenäisyys- ja 

maanpuolustusjuhla 14.-15.8.2015, Pestuumarkkinat 12.-13.9.2015 sekä 

Joulumarkkinat 28.11.2015.  

 

Tavoite on se, että tapahtumajärjestäjät, yrittäjät, kuntalaiset ja yhdistykset 

sekä muut yhteisöt voisivat yhdessä olla markkinoimassa rautalampilai-

suutta ja samalla houkutella kuntaan uusia asukkaita, yrittäjiä ja kesämök-

kiläisiä sekä matkailijoita. Rautalammin kunta on yhdessä yrittäjien kanssa 

suunnittelemassa yhteisesiintymistä MTV:ssä 15.-31.5.2015.  

 

Kunta osallistui yhdessä Konneveden kunnan ja yrittäjien kanssa Matka-

messuille tammikuussa 2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot päätapahtumista esitellään ko-

kouksessa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

__________________________ 

 

Kh 102 § 

Liite 11 Kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt ovat valmistelleet eri kevät-, kesä- ja syk-

syn markkinatapahtumia. Rautalammin Hevosystävien Kevätmarkkinat 

ovat 18.4.2015.  
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Ostoskeskus Matkukseen Kuopioon 21.-23.5.2015 keskittyvää markkinoin-

ti- ja myyntitapahtumaa on vetänyt pieni valmisteluryhmä, joka on aktiivi-

sesti vienyt hanketta eteenpäin. Hankkeen kustannusarvio on noin 10.000               

euroa, liite 11. MTV:n kanssa on sovittu, että noin 10.000 euron markki-

noinnista 15.-31.5.2015 välisenä aikana 20 sekuntia x 55 toistoa ja yrityk-

sien mainoksille 10 sekuntia x 55 toistoa. Kohdealue on Pohjois-Savo ja 

Keski-Suomi. 

 

Matkailuun ja sen kehittämiseen liittyvä koulutushankkeen osallistujat yh-

dessä kunnan henkilöstön kanssa osallistuvat Tampereella kotimaista mat-

kailua esittävään tutustumismatkaan 17.4.2015. Pestuut –tapahtumaa val-

misteleva seurayhtymä on esittänyt sähköverkon täydennysrakentamista 

Pestuuraitin alueelle ja sitä sivuaville tienvarsialueille. Tämä sähköverkon 

täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa Pestuuraitti -alueella samanai-

kaisesti valokuituverkon rakentamisen kanssa siten, että se tulee olla val-

miina 5.9.2015. Kustannukset rajoittuvat pääasiallisesti sähkökaapelikus-

tannuksiin.  

 

Muiden kesätapahtumien valmistelu on jo varsin pitkällä.  

 

Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun Master Plan –suunnitteluun 

liittyen arvioitiin, että kunnan ja matkailuyrittäjien markkinointiin panos-

taminen ja matkailuinfon toteuttaminen olisi voinut tapahtua vuoden 2015 

kesän osalta jo suurempaan matkailumarkkinointi kokonaisuuteen liittyen. 

Kuitenkaan EU-luontomatkailuhankkeita koskeva haku ei ole viedä kau-

deksi 2014-2020 avautunut siten, että matkailua koskeviin kehityshankkei-

siin olisi voitu jättää hakemus sisään. Suunnittelutyö ja hakemusten jättö-

aika voi jatkua aina kesäkuulle 2015 saakka. KuopioTahko –markkinointi-

hankkeesen osallistuu SavoGrow Oy ja kun näin on Rautalammin kunta 

vetäytyi kuntana markkinointihankkeesta. 

 

Matkailuyrittäjät ovat esittäneet koko Etelä-Konneveden laajan alueen (eri 

kunnat) yhteistä matkailuinfoa koskien Keski-Suomen ja Pohjois-Savoa. 

Tässä aikataulussa tämän suuruusluokan hanketta ei voida toteuttaa. Rauta-

lammin HUB on tarjonnut tiloja yhteisen matkailuinfon järjestämiseksi 

HUB:in tiloihin. Esitys on perusteltu. Tässä tilanteessa olisi perusteltua, et-

tä yhdessä HUB:issa toimivien yrittäjien kanssa kansallispuiston valmiste-

luhankkeessa ja Master Plan –suunnittelussa alusta saakka mukana ollut 

Ulla Anttila voisi toimia matkailuinfon vastuullisena henkilönä Rautalam-

milla 1.5.2015-30.9.2015. Kustannukset vuokrineen ovat arviolta 15.000 

euroa. 
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Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy suunnitelmat kustannusarvioineen, ja kunta to-

teuttaa elinkeinotoimen budjetista 1622 menokohdasta arviolta noin 35.000 

eurolla tapahtumia, markkinointia, infon ylläpitoa ja matkailupalveluja. 

Pestuuraittia koskeva lisäsähköistysosio toteutetaan valokuituverkon ra-

kentamisen yhteydessä ja siihen sisältyvän määrärahojen puitteissa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Digitalisaatio ja yhteispalvelu Rautalammilla 

 

Kh 103 § Pohjois-Savon Kela on esitellyt kunnalle uusia tulevaisuuden muutoksia, 

jotka koskevat Kelan uudelleen organisoitumista ja tehtäviä. Perustoimeen-

tulotuen käsittely siirretään Kelalle 1.1.2017. Hallitus on päättänyt, että 

tarkoitus on parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta tuen saamisessa, tehostaa 

toimintaa ja vähentää kuntien tehtäviä tiukassa taloustilanteessa. Sosiaali- 

ja terveysministeriön arviointiryhmä on arvioinut siirron vaikutuksia.  

 

Perustoimeentulotuki ei ole tulojen perusteella automaattisesti suoritettava 

etuus. Se myönnetään jatkossakin hakemuksen perusteella. Tuki normite-

taan yhtenäisemmäksi siten, että kuntakohtaiset erot vähenisivät ja kansa-

laisten yhdenvertaisuus paranisi. Uudistuksen jälkeenkin kuntien sosiaali-

työntekijät päättävät harkintaa edellyttävästä täydentävästä ja ehkäiseväs-

tä toimeentulotuesta. Kelan etuuskäsittelyssä varmistetaan asiakkaiden oh-

jaus sosiaalipalvelujen piiriin yhteisesti sovituin perustein.  Rahoitusvastuu 

säilyy nykymuotoisena. Lisäksi on ollut suunnitteilla omaishoidon tuen 

maksamisen siirtäminen Kelalle. 

 

Monet palvelut ja palvelutoiminnot sekä niiden tuottamistavat tulevat muut 

tumaan. Suomen tulee olla tässä muutoksessa aktiivisesti mukana uudista-

malla itseään. Yrityksille muutos tarkoittaa kilpailun kovenemista. Digita-

lisaation myötä monet palveluyritykset eivät enää kilpaile vain paikallises-

ti, vaan globaalisti.  

 

Julkiselle sektorille digitalisaatio luo myös suuren mahdollisuuden, jossa 

yhdistyvät toimintatapojen tehostaminen, kansalaisten ja yritysten arjen 

helpottaminen ja kokonaan uusien palvelujen luonti joko itse tai esimerkik-

si avaamalla digitaalisessa muodossa olevia tietoaineistoja. 

 

Tietoverkossa olevien esim. langattomien laitteiden määrän arvellaan 

vuonna 2020 viisinkertaistuneen nykyisestä eli 5 000 miljardia laitetta 

kommunikoisi keskenään. Samalla tiedon määrä kaksinkertaistuu pilvessä 

kahden vuoden välein. Digitalisaatio etenee kaikilla elämänaloilla. Tätä 

valtavaa tietomassaa kutsutaan big dataksi. Big datan ongelma on sen ha-

janaisuus pilvessä. Valtava tietomäärä vaikuttaa päivittäiseen elämäämme. 

Hoiva-ala, kauppa ja teollisuus tulevat kohtaamaan mahdollisuuden, joka 

voi johtaa miljardiluokan uuteen liiketoimintaan Suomessa (teollinen in-

ternet ja esineiden internet). Digitaalinen liiketoiminta perustuu ideatalou-

teen ja digitaalinen kulttuuri on jakamisen kulttuuria. 

 
Julkisen sektorin tulisi toimia roolimallina, varmistaa viestintä ja vuoropuhelu  

tutkimuslaitosten ja yritysten välillä, luoda tehokkaat kannustimet digitalisaa- 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   13.4.2015  127 

______________________________________________________________________________ 

 

tioon siirtymiseen sekä luoda muutoksen mahdollistajat, kuten oikeanlainen 

koulutus, infrastruktuuri ja standardit: 

 

Roolimallina toiminta ja viestintä: 

Julkinen sektori voi asettaa tavoitteita yritysten digitalisaatiolle, järjestää jul-

kisia kilpailuja digitaalisista sovelluksista sekä edistää vuoropuhelua digitaali-

suuteen liittyvistä aiheista. 

 

Kannustimet ja rahoitus: 

Julkinen sektori voi luoda kannustimia ja tarjota rahoitusta, kuten esim. vero-

kannustimet digitaalisuuteen investoimiseksi, markkinaehtoisen innovaatiora-

hoituksen helpottaminen sekä tuki riski- ja innovaatiorahoituksen kehittämi-

seen. Se voi myös tukea investointeja ja tarjota rahoitusta valikoiduille läpi-

murtoteknologioille ja mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja kansalaisten 

palveluja. 

 

Koulutuksen ja resurssien joustavuus: 

Keskeistä on koulutus digitaalisten välineiden kehittämiseen ja käyttöön mo-

nilla eri aloilla, ei ainoastaan IT-alalla. Tämä sisältää esimerkiksi ohjelmoin-

tiopetuksen kouluissa, rahoituksen kohdentamisen digitaaliseen koulutukseen 

tai korkea-asteen koulutuksen edistämisen toimialoille yhteisissä suuntauksis-

sa. 

 

Sääntely, infrastruktuuri ja standardit: 

Tavoitteena on riittävä IT-infrastruktuuriperusta ja sen käyttö sekä vakaat ja 

yleispätevät verkkostandardit ja verkkopalvelujen turvallisuus. Tähän sisältyy 

myös osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun globaa-

lien digitaalisten markkinoiden tukemiseksi (TEM 12/2015 Palvelutalouden 

murron ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet) 

 

Edellä olevat asiat luovat mahdollisuuksia digitalisaatiolle ja valtion sekä 

kunnallisten palvelujen hajauttamiselle. SADe-ohjelmapalvelut (sähköinen 

asiointi ja demokratia) ovat esim. riippuvaisia kiinteästä laajakaistasta, joka 

päätettiin toteuttaa Rautalammilla. Valtion TORI-hankkeen yhtenä tehtävä on 

kaikkia kansalaisia koskevat IT-pohjaiset palvelut, jotka vaativat kiinteää laa-

jakaistaa. 

 

Kuopion TE-toimiston johdon vierailun yhteydessä tuli esille se mahdollisuus, 

että TE-toimistopalvelujen osalta Rautalampi voisi olla pilottikunta, joka yh-

dessä TE-toimiston kanssa tarjoaa sähköisiä palveluja yhteispalvelupisteestä 

TE-toimistossa asioiville (neuvotteluyhteydet jne.), koska kunta on jo rakenta- 

nut yhteyksiä Kelan kanssa. 
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Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus haluaa edistää digitalisaatiota ja TE-toimiston palvelujen saa-

tavuutta kuntalaisille sekä myös muiden valtion hallinnon palvelujen paikallis-

ta saatavuutta ja on sen vuoksi valmis erilaisiin pilottihankkeisiin mahdollises-

ti esim. TE-toimiston ja muiden valtion orgaanien kanssa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

     

Kunnanhallitus   13.3.2015  129 

        

 

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  

 

Kh 104 § 

 Kunnanhallitukselle esitellään 31.3.2015 pidetystä kunnanvaltuuston ko-

kouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat synty-

neet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulom-

maksí eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pan-

naan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset. 

 

1. § 15  Valtuustoaloitteet 

- Kunnanhallitus päättää, että aloite 1. Jarmo Hännisen ja 4 muun 

valtuutetun kuntalaisten käyttöveden saannin turvaamista ja koh-

tuuhintaisten vesi- ja jätevesipalvelujen varmistamista ym. koske-

van aloitteen ja siihen liittyvien toimien valmistelua jatketaan.   

2. § 16  Valokuituverkon rakentaminen  

- Sopimus rakentamisesta käsitellään erillisenä asiana myöhemmin. 

3. §  17 Valokuituverkon rakentamisen rahoittaminen 

- Sopimus verkon rakentamisen rahoittamisesta käsitellään erillisenä  

asiana myöhemmin.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

     

 

 

 


