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Ennen kokouksen alkua atk-tukihenkilö Panu Nyyssönen selosti kunnan verkkosivujen uudistamista.
----------------------------------------------Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 71 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan 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 mukaisesti.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 72 §
KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön
36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Pispalan ja Pentti Purasen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 73 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Hallintojohtajan viran vastaanottaminen 7.3.2016 alkaen
Kh 74 §
Liite 1

Rautalammin kunnanvaltuusto valitsi kunnan hallintojohtajan virkaan
2.2.2016 § 9 filosofian maisteri Merja Koivula-Laukan Rantasalmelta.
Merja Koivula-Laukka on ilmoittanut 7.3.2016 kunnanhallitukselle saapuneella kirjelmälle ottavansa hallintojohtajan viran vastaan 7.3.2016 alkaen.
(liite 1).Viran vastaanottamiseen liittyy neljän kuukauden koeaika, joka alkaa 7.3.2016.
Koivula-Laukka on ilmoittanut toimittavansa myöhemmin lääkärintodistuksen terveydentilasta.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä filosofian maisteri Merja Koivula-Laukan
ilmoituksen hallintojohtajan viran vastaanottamisesta 7.3.2016 alkaen. Viran vastaanottamiseen liittyy neljän kuukauden koeaika, joka alkoi 7.3.
2016. Koivula-Laukka toimittaa hakemuksessa vaaditun selvityksen terveydentilasta 1.4.2016 mennessä.
Hallintojohtajan tehtäväkohtaiseksi palkkaukseksi hyväksytään 4.300 €/kk
ja sen lisäksi tulevat palveluvuosilisät.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Merja Koivula-Laukka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan verkkosivujen uudistaminen vuonna 2016
Kh 75 §
Liite 2

Rautalammin kunnan verkkosivut (kotisivut) ovat vanhentuneet. Kotisivujen sisältöä tarkistettiin pienimuotoisesti pari vuotta sitten, mutta muutoin
sivujen pohja on laadittu 2000-luvun alussa. Rautalammin kunnan visuaalista ilmettä brändiä on uusittu 2010 –luvulla. Kotisivujen uudistus on
käynnistetty siten, että on valmisteltu tarjouspyyntö, jonka jälkeen viideltä
tunnetulta pohjoissavolaiselta ja keskisuomalaiselta alan toimijalta on pyydetty tarjous verkkosivujen uudistamiseksi. Tarjouspyyntö on ollut sisällöltään laaja (liite 2).
Hallinto-osastolta tarjouspyyntöprosessia on valmistellut atk-yhdyshenkilö
Panu Nyyssönen, joka on toiminut vastuullisena prosessin vetäjänä. Tarjouksen painotukset ovat jakaantuneet korostamaan a) toimittajan teknistä
osaamista, b) toimittajan suunnitteluosaamista, c) toimittajan referenssiä ja
d) hintaa. Kunta on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous, mikäli
kustannukset menevät yli suunniteltujen määrärahavarausten.
Tarjousten jälkeen on pyydetty kolmelta tarjouksen tekijältä tarkemmat
selvitykset ja neuvoteltu heidän kanssa siitä, miten verkkosivujen uudistaminen sisällöltään toimittajan puolesta toteutetaan.
Tämän jälkeen on laadittu neuvottelujen ja haastattelujen perusteella painotettu keskiarvo siitä, miten tarjoukset keskenään erottautuvat toisistaan
kunnan valitsemien painopisteiden perusteella. Sen pohjalta on työryhmässä tehty esitys. Työryhmätyöhön on osallistunut johtoryhmän jäseniä ja
kulttuuri- ja kirjastosihteeri.

Työryhmä:

Työryhmä esittää pisteytyksen, haastattelun ja kokonaisarvion perusteella
Meom:a.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä työryhmän esityksen ja valita verkkosivujen uudistajaksi Meom:n. Peruspaketin hinta on 19.350 €, maksimissaan
26.000 € riippuen kunnan tilauksesta. Työ alkaa 1.4.2016 ja päättyy
30.6.2016. Seurantaryhmänä toimii johtoryhmä täydennettynä kirjasto- ja
kulttuurisihteerillä.
Päätös:

Kunnanhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kuntien kuuleminen valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista 15.3.2016 mennessä
Kh 76 §
Liite 3

Ympäristöministeriö on maakuntaliittojen kautta halunnut kuulla kuntia
15.3.2016 mennessä valtakunnallisesti merkittävistä ja arvokkaista maisema-alueista. Pohjois-Savon liitto on järjestänyt asiasta aluerakennetyöryhmän kautta neuvottelun, jossa kunnat ovat voineet esittää näkemyksiään
ympäristöministeriön suunnitelmista ja varauksista. Rautalampi on viestittänyt, että kunta ei pidä enää tarpeellisena ns. museotien pitämistä maisemallisesti tärkeänä tiealueena (tie numero 5300), joka menee Toholahdesta
Sapeliin Hankasalmelle. Ns. tämä Myhinpään rallitie (Nesteralli) on vanha
postitie, jonka kunnossapitotaso on luokassa 3. Lisäksi Rautalammin kunta
omistaa tien vaikutusalueella Pärsnäkorven metsätalousalueet, joita kunta
ei pidä tarpeellisena ja taloudellisesti perusteltuna sijoittaa valtakunnallisesti maisemallisesti tärkeiden maisema-alueiden kategoriaan.
Lisäksi Pohjois-Savon ja Rautalammin osalta on kirjattu maakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden katetoriaan Rautalammin keskustaajamassa
kantatie 69 ja Äijäveden pohjoispuolisista kartanoista Sahalan ja Korholan
kartanon maisema-alueet. Rautalammilla on laadittavana Rautalammin
keskustaajaman yleiskaava 2030, jossa kaavaprosessissa suunnitellaan ja
arvioidaan tarkemmin Korholan kartanosta avautuvaa pelto- ja maisemaaluetta. Sahalan kartano ei sisälly keskustaajaman yleiskaava 2030 luonnokseen.
Edellä olevaan perustuen Rautalammin kunta ei pidä tarpeellisena lisätä
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden määrää kunnassa, koska Rautalammin kunta on aivan keskeisesti ollut vaikuttamassa mm. siihen, että osasta kunnan vuorimaisema- ja Konnevesi-järvialuetta muodostettiin erityislailla Etelä-Konneveden kansallispuisto. Ilman
kuntaa, kansalaisjärjestöjä, kuntalaisia ja maanomistajia sekä vesialueiden
omistajia kansallispuistoa ei olisi syntynyt ja perustettu. Lisäksi kunnan
alueella on jo merkittävästi suojeltu vapaaehtoisesti maisema-alueita yksityisten maanomistajien toimesta.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus edellä esitettyyn perustuen esittää, että valtakunnallisesti
merkittävä Toholahti-Sapeli välinen tie n:o 5300, ns. museotie poistetaan
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelosta ja listasta.
Lisäksi kunta toteaa, että Rautalammin keskustaajaman yleiskaavasuunnittelussa kunta on jo huomioinut Korholan kartanon maisema-alueet ja tiedostaa Sahalan kartanon laajat metsä- ja peltoalueet sekä sen että molemmissa kartanoissa tapahtuu merkittävää yritystoimintaa kaiken aikaa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
14.3.2016
85
________________________________________________________________________________

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus kanteluun
Kh 77 §
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut 7.3.2016 päätöksen ja saattanut sen Rautalammin kunnanhallituksen tiedoksi. Apulaisoikeusasiamies on kuntaan saapuneella kirjelmän perusteella vastannut
Anne Poutiaisen kanteluun, joka koski Rautalammin kunnan julkista hallintojohtajan viranhakuprosessia, haku- ja valintaprosessiin liittyvää julkisuutta sekä asiakirjoissa olevaa merkintää salassa pidosta.
Kunnanjohtajan esitys:
Apulaisoikeusasiamiehen päätös 7.3.2016 Dnro 672/4/16 saatetaan
kunnanhallituksen tiedoksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuurihanke
Kh 78 §
Liite 4

Kuntien takauskeskuksen valtuuttamina Hannes Manninen, Teuvo Pohjolainen ja Pekka Alanen ovat tehneet 19.2.2016 esityksen kunnille valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuurista Itä-Suomen yliopistolle (liite 4).
Aloitteen tekijät ovat viitanneet kuntien ja paikallishallinnon pitkään yli
150 vuotiseen historiaan Suomessa ja suunniteltuun laajaan paikallis- ja
aluehallintouudistukseen (itsehallinto- ja maakuntahallintouudistus).
Aloitteen tekijät korostavat, että kuntien rooli muuttuu merkittävästi, jos
uudistus etenee. Aloitteen tekijät korostavat kunnan elinvoiman edistämisen tärkeyttä, kun kunnilta uudistuksessa siirretään suunnitelmaan mukaan
pois terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät ja siihen liittyvä päätöksenteko ja rahoitus. Aloitteen tekijät ovat ilmeisen huolissaan kuntien
edunvalvonnasta, kun valtio suunnittelee entistä enemmän hallituksen ohjaamana toiminnallisesti ja taloudellisesti ohjaavansa ja määrittelevänsä ja
valvovansa itsehallinto- ja maakunta-alueille keskitettävää valtion ja kuntien (julkisen hallinnon) terveydenhoitoa ja sosiaalitointa.
Ilmeisesti hallitus katsoo, että esim. tällä hetkellä kuntien omistamilla ja
usein myös itse tai kuntayhtymien toteuttamilla terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakennushankkeilla ja kiinteistöillä ei ole perustustallista suojaa,
ja valtio voi lunastaa tai järjestellä nykyistä kiinteistöomaisuutta haluamallaan tavalla. Valtio on toki avustanut terveydenhuollon ja sosiaalitoimen
rakennus- ja irtaimistohankkeissa kuntia ja kuntayhtymiä, mutta huomattava osa kiinteistöjen rahoituksista on toteutettu kansalaisten ja kuntalaisten
verovaroilla.
Suunnitelman mukaan puolet (noin 50 % ) kuntien menoista keskimäärin ja
merkittävä osa valtionavustuksena kunnille nyt tulevista tuloista siirtyy
pois kunnilta ja kaupungeilta, ja samanaikaisesti puhutaan uuden kunnan
elinvoiman lisäämisestä ja ennaltaehkäisevän kuntalaisen hyvinvoinnin kehittämisestä ja laajentamisesta.
Kun aloitteentekijät väittävät aloitteessaan, että viime vuosina on institutionaalisesti vähän tutkittu kunnallisen itsehallinnon asemaa ja valtiosääntö-oikeutta, voidaan toisaalta todeta, että hypoteesi ei pidä paikkaansa. Sen
sijaan todellisuudessa poliittinen eliitti, valtio ja kansanedustuslaitos eivät
ole halunneet tutkia ja selvityttää sekä tukeutua esim. vaikkapa Tampereen
ja Vaasan yliopiston osaamiseen ja tutkimukselliseen tieto-taitoon, joka
koskettaa erityisesti kuntia, niiden itsehallintoa, sote-uudistusta, maakuntahallintoa ja instituutioita sivuavaa lainsäädäntöä ja kuntien suhdetta valtioon ja keskusohjaukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Historiallisesti, alueellisesti, väestöpohjallisesti sekä elinkeinorakenteeltaan sekä kansallisilta raaka-ainevaroiltaan toisistaan poikkeava suomalainen kunnallinen itsehallinto ja paikallishallinto on rakennettu kansalaisten
osallistumisen ja edustuksellisuuden pohjalle. Valtion hallinto on samoin
rakennettu eduskunnan kautta edustuksellisuuden pohjalle.
Tästä huolimatta kunnallis- ja paikallishallintoa ja kuntalaisten elämää pyritään ohjaamaan vahvasti ja keskitetysti valtion ja ministeriöiden toimesta
virkamiesohjauksella ja alemman tasoisilla ohjeilla kuin mitä laki ja asetus
edellyttävät sekä tällä hetkellä vielä usein poliittisessa virkamiesvalmistelussa olevien ”lainsäädäntöluonnosten” perusteella niin kuin sote-uudistuksessa ja kuntauudistuksessa on käynyt. Laaja-alainen poliittinen komiteatyö, joka perustuu edustukselliseen demokratiaan näyttää unohdetun.
Sote-uudistuksessa poliittinen ohjaus on ollut pari-kolme hallituskautta
niin voimakasta, että kuntia ja paikallishallintoa koskevissa poliittishallinnollisissa uudistuksissa on unohtunut tarkastella se, ovatko nykyisen
ja edeltävien hallituksien ja puolueiden sote-uudistusesitysluonnokset sekä
kunta- ja maakunta –uudistusesitykset olleet Suomen perustuslain mukaisia.
Aloitteen tekijät kysyvät osallistuuko kunta yhdessä vai kahdessa erässä
lahjoitusprofessuurin kustannuksiin. Vastauksia kunnilta pyydetään
30.4.2016.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus ei päätä osallistua lahjoitusprofessuurihankkeeseen ja katsoo, että esim. Tampereen ja Vaasan yliopistojen nykyistä tutkimuksellista
tietopohjaa voitaisiin hyödyntää ja edistää siten, että erilaisin rahoitusratkaisuin tuettaisiin niiden vanhaa ja vahvaa kunnallisen ja paikallishallinnon
tuntemusta. Yhteiskuntapoliittisesti ja kansallisesti olisi perusteltua tutkia
enemmän valtion kuin kuntien varoin ja rahoituksen turvin sitä, mitä merkitsee ja seuraa muuttuvassa mobiili- ja käyttäjälähtöisessä yhteiskunnassa
kansalaisten demokraattisen osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien väheneminen erityisesti kunta- ja paikallistasolla ja mikä on kunnan ja
kuntalaisen rooli.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin -Konneveden luontomatkailun koordinointihankepäätös 2.3.2016
Kh 79 §
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut päätöksen 2.3.2016, hanke 11193,
joka koskee Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihanketta. Hanke on laitettu vireille 28.8.2015 heti avautumisen jälkeen. Hakemus oli kustannusarvioltaan 600.000 euroa. Hanketta valmisteltaessa se
jaettiin kahteen hankkeeseen. Tuki on nyt myönnetty tarkennetun koordinointihankkeen hakemuksen mukaisesti.
Myönnettävä tuki on 331.376,00 euroa. Tuki on 100 % tukikelpoisista kustannuksista. Hyväksytty kustannusarvio on kokonaisuudessaan 426.718,00
euroa. Palkkauksiin on varattu 293.760, 00 euroa, ostopalveluihin
62.455,60 euroa ja laskennallisiin yleiskuluihin 70.502,40 euroa. Kustannukset on hyväksytty ilman arvonlisäveroa. Hankkeeseen tulee EU-rahoitusosuutta ja valtion osuutta, joka tulee näkyä ja siitä tulee tiedottaa
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteen III mukaisella tavalla.
Toteutusaika on 1.9.2015-31.8.2018. Rautalammin kunta toimii hallinnoijana. Päätös merkitsee sitä, että Manner-suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 ja Master Plan –suunnitelmaan liittyvä luontomatkailun koordinointihankkeella kyetään rahoittaman henkilöstöresursseiltaan
1 ½ projektipäällikön palkkaus.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoituspäätöksen 2.3.2016 koskien hanketta 11193. Kuntarahoitusosuudesta, joka on kokonaisuudessaan 95.342,00 euroa, huolehtivat Rautalammin ja Konneveden kunnat.
Master Plan –suunnitelmaan liittyen Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on
hakemuksena sisällä tähän hankkeeseen liittyvä kehittämishanke (markkinointi ja palveluiden kehittäminen), jota pyritään täydentämään yrittäjien
osuudella siten, että kehittämishankkeelle saadaan rahoituspäätös 30.6.
2016 mennessä. Henkilöstöresurssien osalta tämä hanke merkitsee ½ projektipäällikön palkkauskustannuksista.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen
Kh 80 §
Liite 5

Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki omistavat Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän. Kunnat omistavat terveyskeskuskiinteistöt.
Kuntayhtymää koskettavat aikaisemmat rakenteelliset muutokset ovat
merkinneet sitä, että jäljelle jääneet kunnat yhdessä kuntayhtymän kautta
järjestävät kuntalaistensa perusterveydenhoidon.
Työterveyshuollon kunnat järjestävät itsenäisesti.
Suonenjoen kaupunki esitti vuonna 2015 Rautalammin kunnalle, että kuntayhteistyötä jatkettaisiin. Suonenjoki oli aikaisemmin sanoutunut irti kuntayhtymästä. Kuntien välisten neuvottelujen jälkeen sovittiin, että kuntien
perusterveydenhuolto silloiseen sote-uudistuksen tilanteeseen liittyen järjestetään edelleen kuntayhtymän kautta. Poliittisen keskustelujen jälkeen
viime syksyn ja kevään aikana on käyty viranhaltijatason neuvottelut kuntien ja kuntayhtymän välillä.
Perussopimusta on tarkistettu ja poliittisiin keskusteluihin perustuen on
sovittu, että kuntayhtymä toimii toistaiseksi, mutta siitä voi erota vuoden
irtisanomisajan puitteissa ja vielä muutoin, jos siitä kunnat niin yhdessä
sopivat. Valmisteltu perussopimusluonnos on esityslistan liitteenä 5.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus hyväksytään luonnoksen mukaisena.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
Kh 81 §
Liite 6

Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit on saanut vuokratuksi molemmat
teollisuushallit. Yhtiön hallitus esittää kunnanhallitukselle, että lainojen lyhennyksiä ei voida kuitenkaan nykyisellä tulorakenteella hoitaa ja hakee
emokonsernilta avustusta vuoden 2016 aikana yhteensä 100.000 euroa siten, että 11.3.2016 erääntyy 50.000 euroa ja 11.9.2016 erääntyy 50.000 euroa (liite 6). Emokonserni on taannut em. lainat.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää antaa emokonserniavustusta Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle 50.000 euroa vuoden 2016 ensimmäisen erän
lainojen lyhennykseen ja esittää samalla valtuustolle tätä tarkoitusta varten
määrärahan osoittamista vuoden 2016 talousarvioon.
Samalla kunnanhallitus omistajaohjaukseen liittyen korostaa sitä, että yhtiön tulee pyrkiä myymään suunnitelman mukaisesti pienempi teollisuushalli
yhtiön lainataseen keventämiseksi. Lisäksi pyydetään yhtiön toimitusjohtajaa ja hallitusta esittelemään yhtiön tilannetta kunnanvaltuustolle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Kirsi Mannila poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
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Valtuustoaloitteet 2015
Kh 82 §
Liitteet 7-8

Valtuuston työjärjestyksen 5 § :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä luettelo valtuutettujen tekemistä
ja kunnanhallitukselle lähetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuutetut ovat vuoden 2015 aikana tehneet seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Pirkko Annala jätti 18 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen
koskien yhteispalvelupisteen palveluiden laajentamista.
Vastaus:
Työvoimahallinnon ja TE-toimiston uudelleen organisoimisen jälkeen
työnvälitystoiminta Suonenjoelta on lakannut 1.1.2016. Samalla päivämäärällä on monialainen yhteistyö ns. TYP-toiminnan osalta rakennettu Kelan, TE-toimistojen ja kunnan välille. Rautalammin kunta on
ottanut toiminnallista ja taloudellista vastuuta enenevässä määrin
”työnvälitystoiminnasta”, koska lainsäädäntö on tätä edellyttänyt. Kelan toiminnan osalta tilanne muuttuu 1.1.2017 alkaen, koska Kelalle
siirtyvät toimentulotukien päätökset ja maksatukset. Kunnille jää enää
ns. harkinnanvarainen toimeentulotukien hoitaminen ja maksaminen.
Tämä edellyttää sitä, että kunta ja Kela neuvottelevat sitä, miten Rautalammilla esim. yhteispalvelupisteen toimintaan liittyen voidaan Kelalle
kohdistuvat asiakkaat palvella. Mitä tulee esim. poliisin, veroviranomaisen ja maistraatin toimintaan ollaan osittain alkupisteessä. Rautalammin kunta on kuitenkin tehnyt esityksiä siitä, että video- ja etäneuvotteluyhteydet viranomaisten välille pitäisi voida rakentaa. Parasta aikaa on menossa eMaaseutuhankkeeseen liittyen (SavoGrow Oy) kartoitus siitä, keitä kuntia lähtisi mukaan kuntien ja viranomaisten väliseen
palvelukokeiluun. Ns. Nilakka-valmistelussa olevat kunnat ovat ilmoittaneet saatujen tietojen mukaan olevansa mukana kokeilu- ja pilottihankkeessa.
2. Jarmo Hänninen jätti 8 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen
peruskoululaisten koulukuljetusten ja niitä koskevien sääntöjen soveltamisen nykytilaa ja mahdollisuudesta alentaa ilmaiseen koulukuljetukseen oikeuttavaa koulumatkan pituutta.
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Vastaus:
Oppilaskuljetuksiin liittyvää aloitetta on 20.1.2016 § 15 käsitellyt sivistyslautakunta (liite 7). Kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston tietoon
saatetaan sivistyslautakunnan päätökset ja toimenpiteet aloitteeseen liittyen.
3. Timo Satuli jätti 9 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien ulkoilureitin rakentamista kantatie 69 liittymästä Kilpilammille.
Vastaus:
Vuoden 2015 aikana valtuustoaloitteessa mainitusta asiakokonaisuudesta toteuttivat Korholan ja Kilpilammin lähialueilla olevat kyläläiset ja
erityisesti lapsiperheet. Kunta oli mukana tukemassa hanketta ja kunta
valtuuston päätöksen mukaisesti vastasi Kerkonkosken tien alkuosan
tievalaistuksesta.
4. Pirkko Annala jätti 13 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen
kirkonkylän liikenteen hidastamisen tarpeellisuudesta.
Vastaus:
Kunnanvaltuusto on varannut 200.000 euroa keskustaajaman liikennejärjestelyihin. Samalla suunniteltavaksi esitetään myös kantatie 69:n linjauksen tarkistaminen kunnanviraston ja kirkkopuiston välillä, koska
kantatie 69:n nostaminen keskustaajamassa muutti merkittävästi maisemallista tieprofiilia ja maisemakuvaa sekä vaikeuttaa tällä hetkellä konkreettisesti kahden puisen kiinteistön kunnossapitoa ja korjaustoimenpiteitä.
5. Sari Hintikka-Varis jätti 13 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien Rautalammin ambulanssitilannetta.
Vastaus:
Kunnanhallitus on seurannut sairaankuljetuksen järjestämisen tilannetta
sen jälkeen, kun palvelutasoa koskevia muutoksia sairaanhoitopiirissä
tehtiin. Samalla sairaanhoitopiiri on tarkkaillut tilannetta. Muutamia vakavia tapauksia on sattunut, joiden yhteydessä ilmeisesti voidaan kriittisesti arvioida sairaankuljetuksen palvelutasoa ja laatua rautalampilaisille
asiakkaille Rautalammin kunnan alueella. Tapauksista on pyydetty ja
tehty erilaisia selvityksiä ja lisäksi kunnan kotipalvelutoiminta on seurannut toimintayksiköiden osalta sairaankuljetuksen toimivuutta.
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Edellä olevan lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksen siitä, että mikäli sairaankuljetukselle (ensihoidolle) varatuissa ja vuokratuissa tiloissa
kunnanvirastossa ilmenee ilmastointiin ja tiloihin liittyviä ongelmia,
kunta on valmis vuokraamaan tilat nykyiseltä paloasemalta siltä osin
kuin niitä ei ole vielä vuokrattu alueelliselle pelastustoimelle. Eri osapuolet ovat neuvotelleet asiasta ja tilannetta on päätetty seurata. Kunnanhallitus on jo tehnyt päätöksen, että mikäli tarvetta on, muutos voidaan toteuttaa nopeasti.
Aloitteet ovat liitteenä 8.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää saattaa kunnanvaltuuston tietoon valtuustoaloitteet
ja ne toimenpiteet, mitä kunnanhallitus on tehnyt aloitteiden johdosta.
Kunnanhallitus tekee mahdolliset tarvittavat lisälinjaukset aloitteiden ja lisäselvitysten pohjalta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kutsu Pohjois-Savon sote-valmistelua koskevaan info- ja keskustelutilaisuuteen
Kh 83 §
Liite 9
Pohjois-Savon liitto kutsuu 9.3.2016 maakunnan kuntien edustajia sotea
koskevaan info- ja keskustelutilaisuuksiin. Niitä järjestetään 21.3.2016,
30.3.2016 ja 5.4.2016 viitostielinjalla olevissa kaupungeissa, liite 9.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat info- ja neuvottelutilaisuuteen.
Päätös:

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajikseen 21.3.2016 Kuopiossa
pidettävään tilaisuuteen Jorma Kukkosen ja Ari Weiden, 30.3.2016 Iisalmessa pidettävään tilaisuuteen Jouko Pispalan, Anu Hirvosen, Sami Räsäsen ja Raija Haukan sekä 5.4.2016 pidettävään tilaisuuteen Risto Niemelän ja Timo Satulin.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 84 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Henkilöstöjaoston pöytäkirja 29.12.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
Kh 85 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2015. Kunnalle on tulossa
palautusta 7.362,75 €.
2. Väestörekisterin kirje 23.2.2016: Äänestysaluejaotuksen muuttamisen
ilmoittaminen maistraatille.
3. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 26.2.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Maakunnallinen tuulivoimakaavoitus ja kuntien tasapuolinen kohtelu Pohjois-Savossa
Kh 25 §
Valtioneuvoston 30.11.2000 hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät maankäyttö ja rakennuslain yleistavoitetta ja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Valtioneuvosto
tarkisti valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita mm. tuulivoiman osalta.
Päätös tuli voimaan 7.3.2009. Energiahuoltoa koskevan yleistavoitteen
mukaan kaavoituksessa ja alueiden käytössä tulee turvata valtakunnalliset
tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntaliitoille annetun toimeksiannon mukaan alueidenkäyttötavoitteissa ja maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueidenkäytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellista kehitystä ohjaava maakuntaohjelma.
Ympäristöministeriö vahvisti 7.12.2011 Pohjois-Savon maakuntakaavan
2030. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuustossa 10.6.2013 hyväksytty
tuulivoiman maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijoittumista maisemallisesti kestäville, tekniset edellytykset täyttäville alueille luonnon ja asutuksen asettamien reunaehtojen puitteissa.
Tuulivoimakaavan maakunnallisena tavoitteena on pidetty tavoitetta osoittaa kokoluokaltaan seudullisiksi katsottavia tuulivoimala-alueita, joille on
mahdollista sijoittaa useita voimaloita. Pohjois-Savon tuulivoimakaavassa
esitetyille 19 alueelle on sijoitettavissa max n. 220-240 kpl nimellisteholtaan pieniä 3 MW:n tuulivoimalaitoksia.
Käytännössä oli todennäköistä, että vain osa alueista tuli toteutumaan ja
niiltäkin vain taloudellisesti kannattavimmat tuulivoimalat. Näin on myös
käynyt, koska vielä Pohjois-Savoon ei ole rakennettu yhtään tuulivoimakaavaan perustuvaa tuulivoimalaa. Rautalammille ei ollut sijoitettu yhtään
tuulivoimala-aluetta. Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa tavoitteena pidetään, että 1 % alueen energiatarpeesta tuotetaan tuulivoimalla. Tähän tavoitteeseen riittää 10-20 kpl 3 MW:n laitoksia alueen tuulisuudesta riippuen. Pohjois-Savon maakuntakaavan aluevaraukset perustuvat Sisä-Suomen
tuulivoimaselvitykseen, joka valmistui 10.6.2011 Hafmex Wind Oy:n toteuttamana. Selvitys oli laadittu siten, että syöttötariffilla tuettu tuulisähkö
olisi kannattavaa tuulisuuden ollessa vähintään 6,5 m/s 100 metrin korkeudella. Tuulimittaus perustui Ilmatieteen laitoksen Suomen Tuuliatlas kartastoon, joka oli valmistunut vuonna 2009. Tuuliatlaksen antamat tuuli-
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suus- ja tuotantotiedot 1 ja 3 MWh:n laitoksille perustuivat kuitenkin suuriin aluekohtaisiin tuulivaihteluihin. Korkeusolosuhteet muuttivat nopeasti
ja merkittävästi tuulisuustietoja alueittain, eivätkä ne sellaisenaan olleet
vahvoja perusteluita tuulivoimala-alueiksi. Sen sijaan esim. alueen sähköverkon runkoverkko on tuulivoiman sijoittumiselle merkittävä ja tärkeä tekijä, samoin asuinympäristö ja tieverkosto sekä puolustusvoiminen ja ilmavoimien tarpeet ja elinkeinoelämän energiatarpeet ja niiden kehittäminen.
Elinkeinopoliittisesti tuulivoimaloiden merkitys myös sisämaassa on merkittävä jo rakennuskustannuksineen investointeina, vaihtoehtoisina energiantuotantomuotoina, kiinteistöverotuloina ja tuloverotuottoina. Erityisesti
alueellisesti Sisä-Savon tuulivoimaselvityksen 2011 mukaan pienvoimaloiden (3 MWh) mahdollisuudet esim. Rautalammin alueella ovat hyvät,
kuten tuuliolosuhteet osoittavat selvityksessä100 metrin korkeudessa ja
tuulen ollessa vuoden keskimäärisellä tasolla 6,3 M/s tai sen yli.
Pohjois-Savossa maakunnallisessa tuulivoimakaavassa 2013 tuulipuiston
rajana on pidetty vähintään 8 kpl (kahdeksan) teollisen kokoluokan voimaloita, lukuun ottamatta maisemallisesti herkkää Kallaveden reittiä, Rautalammin reittiä Kolun kanavalle saakka ja Tuusniemen Juojärveä, joiden
osalta maakuntakaavoitusta edellyttävänä rajana pidetään vähintään 3 (kolmea) voimalaa, mikäli ne sijaitsevat alle 5 km:n etäisyydellä ko. järvialueista.
NWE Sales Oy:n mukaan Tervalamminvuoren tuulivoimala-alueen kaavoittamiseksi on selvityksiä ja tiedusteluja tehty vuosien 2013-2014 aikana
Rautalammilla ja Suonenjoella. Rautalammin kunnanhallitus on 24.2.2014
suhtautunut alustavasti myönteisesti tuulivoimalahanketta koskevaan aloitteeseen ja tuulivoimala-alueen selvittämiseen Tervalamminvuoren alueella,
jotta suunniteltu alue voitaisiin selvitysten jälkeen huomioida PohjoisSavon kaupan maakuntakaavaehdotuksessa. Rautalammin kunnanhallitus
on päätöksessään todennut 6.10.2014, että suunniteltu tuulivoimala tarvitsee maakuntakaavamerkinnän. Lisäksi kunta on suhtautunut myönteisesti
tuulivoimala-alueen osayleiskaavoittamiseen ja rakentamiseen, kun hakijayritys omalla kustannuksellaan toteuttaa kaavoituksen. Tuulivoimalaalueen vaikutusalueelle Huutlammille on myöhemmin haettu 20.11.2014
päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa kahden vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi.
Maakunnallinen Tervalammin vuoren tuulivoimakaava sisällytettynä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaan on ollut nähtävillä 19.12.2014 saakPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ka. Maakuntaliitto on koonnut yhteen lausunnot ja muistutukset sekä laaditut vastineet. Pohjois-Savon liitto on järjestänyt Kuopiossa 23.1.2015 tilaisuuden, johon oli kutsuttu tuulivoimahankeen vetäjä NWE Sales Oy, Rautalammin kunnan, Suonenjoen kaupungin ja ELY:n edustajat. Tervalamminvuoren alueelle Rautalammilla on suunniteltu alustavasti 6 (kuusi) tuulivoimalayksikköä 3 MWh, joista viimeisimmän tiedon mukaan 4 (neljä)
sijaitsisi Rautalammin kunnan puolella ja 2 (kaksi) Suonenjoen kaupungin
puolella. Neuvottelussa Pohjois-Savon liiton virkamiesten toimesta yllättäen mm. vaalien lähteisyyteen vedoten esitettiin yhtenä vaihtoehtona, että
Tervalamminvuoren tuulivoimalasta luovuttaisiin kokonaan. Rautalammin
kunnan puolesta tehtyä esitystä vastustettiin heti tuoreeltaan.
Aluerakennetyöryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 28.1.2015 klo 9.30
alkaen. Lisäksi Pohjois-Savon liitto järjestää 2. lakisääteisen viranomaisneuvottelun keskiviikkona 4.2.2014 klo 12 alkaen.
Kunnanjohtajan esitys:
Tervalamminvuoren tuulivoimala-alue vaatii maakunnallisen kaavatarkastelun Pohjois-Savon liitossa tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti. Rautalammin kunnanhallitus katsoo, että Tervalamminvuoren alueelle tulee laatia maakunnallinen tuulivoimakaava ja valmisteilla ollut maakunnallinen
kaavoitushanke tulee viedä päätökseen Rautalammilla.
Maankäyttö- ja rakennuslain 4 §:n mukaan alueiden käytön järjestämiseksi
ja ohjaamiseksi kuntiin laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet. Lain 5 §:n nojalla alueiden
käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luonnonarvojen säästeliästä käyttöä. Em. Tervalamminvuoren tuulivoimala-alue vaatii osayleiskaavan ja siihen liittyvät maisema-, luonto- ja ympäristöselvitykset. Rautalammin kunta on edellyttänyt
osayleiskaavan laatimista vastauksessaan NWE Sales Oy:lle. Kunta on
edellyttänyt, että kaavoituskustannuksista vastaa hakija.
Lisäksi kunta edellyttää, että mikäli Huutlammin alueelle halutaan rakentaa, tulisi maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n nojalla laatia alueelle rantaosayleiskaava, koska muutoin voidaan vaikeuttaa alueen muiden yleiskaavojen toteutumista.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kh 86 §
Liite 10

Aikaisemmin maakunnalliseen ja yleiskaavalliseen käsittelytarpeeseen
liittyen Rautalammin kunta on edellyttänyt, että Tervalamminvuoden alueelle laaditaan osayleiskaava, johon sisältyvät lain edellyttämät luonto- ja
ympäristöselvitykset. Rautalammin kunnan Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja maakuntaliitolle esittämä kannanotto on perustunut mm. siihen, että
alueelle maakunnallisen tuulivoimakaavoituksen lisäksi Rautalammin kunnan puolelle suunniteltiin kahden vapaa-ajan asuntojen rakentamista poikkeamismenettelyllä.
Tämän lisäksi vuoden 2015 lopussa tuulivoima-alueen välittömään läheisyyteen Suonenjoen kaupungin puolelle on tehty jo alustavat suunnitelmat
maa-ainesten ottamiseksi.
Suunnitelmien mukaan 4 tuulivoimayksikköä sijoittuu Rautalammin kunnan puolelle ja kaksi yksikköä Suonenjoen kaupungin puolelle.
Rautalammin kunnanhallitus edellytti 29.2.2016 tekemässään päätöksessään käynnistämään neuvottelut kuntien ja maanomistajien, tuulivoimahankkeen vetäjän ja muiden eri toimijoiden välillä siitä, miten osayleiskaavoitusta voidaan edetä ja edistää hankkeen etenemistä yhdessä siten, että
suunnitellut eri suunnitelmat ja rakentamiskokonaisuudet ja maa-ainesten
otto ym. seikat voidaan alueella ottaa huomioon yleiskaavoituksen yhteydessä. MRL lähtee siitä, että erilaiset toteutettavat toimenpiteet eivät saa
estää kunnan yleiskaavoitusta. Useat eri suuntaan menevät intressit Pohjois-Savon liiton hyväksymän maakunnallisen Tervalamminvuoren tuulivoimakaavoituksen lisäksi edellyttävät ja puoltavat sitä, että yleiskaava on
alueella tarpeellinen
Tervalamminvuoren (muistioon virheellisesti merkitty Tammilammenvuoren) tuulivoimakaavoitukseen liittyen on 25.5.2015 järjestetty viranomaisneuvottelu. Neuvottelussa on tullut esille Rautalammin kunnan valmiudet
suhtautua myönteisesti yleiskaavan laatimisen käynnistämiseen. Lisäksi on
tullut esille se, että Suonenjoen kaupunki on tehnyt yleiskaavan laatimisesta päätöksen. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt
15.6.2015 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan, johon osana liittyy
Tervalamminvuoren maakunnallisen tuulivoimakaava.
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Pohjois-Savon liitto on antanut 22.6.2015 lausunnon, jossa se puoltaa Rautalammin kunnan näkemystä kaavoittaa myös Huutlammen alue. PohjoisSavon liiton maakuntahallitus on 25.8.2015 täytäntöönpannut maakuntavaltuuston kaupan tuulivoimaa koskevan päätöksen. Sen jälkeen kaupan
maakuntakaavan Tervalamminvuoren maakunnallisesta tuulivoimakaavaosiosta on valitettu ympäristöministeriöön 23.9.2015 ja Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on antanut vastineen valitukseen 30.11.2015 (liite 7).
Hallituksen tuulivoimaloita koskevan linjauksen jälkeen tuulivoimaa edistävä taho NWS Sales Oy ei ole ilmoittanut lopullista päätöstä siitä, miten
se tulee toimimaan Tervalamminvuoren tuulivoimakaavoituksen osalta.
Tervalamminvuoren alueella Suomen perustuslain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaan usealla eri taholla on erilaisia näkemyksiä siitä, tulisiko
ensimmäisenä käynnistetty tuulivoimahanketta edistää.
Tässä yhteydessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt oikaisuvaatimukset ja viranomaislausunnot.
Maanomistajista ja osa tuulivoimala hankkeen hyötyjistä haluaa jatkaa tuulivoimahankkeen eteenpäinviemistä. Yksityisen maanomistajan maaainestenottohanke alueella tukee sitä, että yleiskaava tarkastelua tarvitaan.
Edelleen vapaa-ajan asumiseen liittyvät poikkeamishakemukset osoittavat
sen, että yleiskaavatarkastelu on alueella perusteltu. Tuulivoimalat (6 kpl)
sijaitsevat kahden kunnan alueella ja tämä tosiasia on korostamassa yleiskaavan tarpeellisuutta. Osa Tyyrinmäen ja Huutlammen alueella asuvista
asukkaista vastustaa tuulivoimalahanketta.
Kaavaan liittyvää aineistoa on liitteenä 10.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella
lähteä edistämään valmistelulla Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan
yhteydessä hyväksyttyä Tervalamminvuoren tuulivoimakaavaa laatimalla
yhdessä Suonenjoen kaupungin, Rautalammin kunnan, Juha Rossin säätiön, maa-ainesten ottolupaa hakeneiden, Tyyrinmäen ja Huuhtlammin
asukkaiden ym. eri intressiryhmien kanssa Tervalamminvuoren alueelle
yleiskaavan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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