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                             Paikka                
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Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Anneli Jalkanen 

Ari Weide 

Jarmo Hänninen 

Kari Laitinen 

Kirsi Mannila 

Kaija Satuli 

 

puheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen, klo 18.50 saakka 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Tiina Louhikallio 

Timo Satuli 

Risto Niemelä 

Tapio Kataja 

Ossi Maukonen 

 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

osastosihteeri 

 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen        Ari Weide 

                                  § 158 ja 160 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  151 – 164 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 15.6.2015 klo 19.15     kunnanvirasto 

 

 

Kirsi Mannila 

 

Kari Laitinen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 22.6.2015 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 151 §  

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 152 §  

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 Kirsi Manni-

lan ja Kari Laitisen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 153 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vuokrasopimus / Soisalon Työterveys 

 

Kh 154 § 

Liite 1 Soisalon Työterveys on muuttanut kesäkuun alusta lukien terveyskeskuk-

selle ja siitä on laadittu vuokrasopimus, liite 1. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Soisalon Työterveyden kanssa laaditta-

van vuokrasopimuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Jarmo Hänninen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn 

ajaksi. 
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 Lautakunta 
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Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ennakkomaksuvelan käyttäminen yhdistyksen 

tappion kattamiseen 

 

Kh 155 § 

Liite 2 Mansikka ry. pyytää yhdistyksen jäsenkuntien ennakkomaksuvelan käyt-

tämistä yhdistyksen tappion kattamiseen. Asiaa on selostettu tarkemmin 

liitteessä 2. Samalla yhdistys esittää, että kunnan ennakkomaksuvelka-

osuus osoitettaisiin yhdistykselle toiminta-avustuksena eikä rahaliikennettä 

ko. toimenpiteestä synny. Rautalammin osuus on 2.205 €. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää suostua Mansikka ry:n tekemään ehdotukseen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Rautalammin kunnan välinen yhteistyösopimus 

 

Kh 156 § 

Liite 3 Kehittämisyhdistys Mansikka ry. on laatinut yhteistyösopimuksen koskien 

Mannaa Mansikasta paikallisen kehittämisstrategian 2014-2020 toteutta-

miseen liittyvästä kuntayhteistyöstä, liite 3. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen 31.12.2020 saakka. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 157 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja 27.5.2015. 

 

2. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja 27.5.2015. 

 

3. Kevan virkakirje 28.5.2015: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen pää-

tösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 

 

4. Oikeusministeriön kirje 13.5.2015: Eduskuntavaalit 2015; kunnille suo-

ritettava kertakorvaus vaalimenoista. Kertakorvaus 2,1 euroa jokaiselta 

vuoden 2015 eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin 

otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2.400 €. 

 

5. Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouskutsu 17.6.2015. 

 

6. Kalastusoikeuden luovutus ammattikalastaja Joni Matilaiselle Saukko-

lammin tilasta. 

 

7. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston kokouskutsu 

10.6.2015. 

 

8. Oteran Oy:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote 1.6.2015 Kivi-

salmen sillan korjauksesta. 

 

9. Valtiokonttorin päätös 28.5.2015: Sotilasvammalain mukaisista koti-

palveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta ja avosairaan-

hoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen 1.1.-

31.12.2014. 

 

10. Itä-Suomen AVIn päätös 29.5.2015: Vuoden 2014 perustoimeentulotu-

en lopullinen valtionosuus. 

 

11. Itä-Suomen AVIn päätös 3.6.2015: Kerkonkosken jätevedenpuhdista-

mon ympäristölupa. 

 

12. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden liikkumis- ja ren-

gastuslupapäätös 25.5.2015 Keski-Suomen lintutieteelliselle yhdistyk-

selle Etelä-Konneveden kansallispuistoalueelle. 
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13. KYS:n yhtymävaltuuston esityslista 8.6.2015. 

 

14. Kuopion kaupungin kirje 2.6.2015: Talous- ja velkaneuvonnan kustan-

nukset vuonna 2014. 

 

15. Rautalammin Rakennus Oy:n yhtiökokouskutsu 25.6.2015. 

 

16. Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön tilinpäätös 2014. 

 

17. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja 4.6.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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 Lautakunta 
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Sisä-Savon seutuyhtymän tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen 

 

Kh 158 § 

Liitteet 4-7 Sisä-Savon seutuyhtymän toiminta on lakannut 31.12.2014. Tämän vuoksi 

kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymi-

nen tulee käsitellä jäsenkuntien kunnanvaltuustoissa. Näin myös Rauta-

lammin kunnanvaltuuston tulee käsitellä tilinpäätös. 

 

 Seutuyhtymän yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet vuoden 

2014 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen niiden liitetiedot 

ja toimintakertomuksen, liite 4. 

 

 BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja Matti Jalkanen, JHTT, 

on suorittanut seutuyhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tar-

kastuksen vuodelta 2014. Tarkastuslautakunnalle osoitettu raportti suorite-

tusta tilintarkastuksesta on liitteenä 5. 

 

Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan 10.4.2015 esittänyt tilinpää-

töksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tili-

kaudelta 1.1.-31.12.2014, liite 6. 

 

Sisä-Savon seutuyhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 10.4.2015 

käsitellyt tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämistä sekä antanut arvi-

ointikertomuksensa, liite 7. Lisäksi tarkastuslautakunta on päättänyt 

 

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltä-

väksi; 

2. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että kuntayhtymän tilinpäätös vuodel-

ta 2014 hyväksytään; 

3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus ti-

likaudelta 1.1.-31.12.2014. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää 

 

1. saattaa Sisä-Savon seutuyhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen kunnan-

valtuuston käsiteltäväksi; 

2. esittää kunnanvaltuustolle, että kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2014 

hyväksytään; 
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3. esittää kunnanvaltuustolle, että hallintoa ja taloutta hoitaneille toimie-

linten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikau-

delta 1.1.-31.12.2014. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Anneli Jalkanen ja Timo Satuli poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän 

asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtaja toimi tämän asian osalta varapu-

heenjohtaja Ari Weide. 
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Täyttöluvan myöntäminen vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi 

 

Sivltk 39 § 

 Vapaa-ajansihteeri Minna Laitiselle on hänen hakemuksestaan myönnetty 

opintovapaata ajalle 1.9.2015-31.5.2016. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvan palkata sijainen 

vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajalle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

__________________________ 

 

Kh 159 § 

 Koulutusjohtajan mukaan vapaa-ajansihteerin toimenkuvaan tehdään tar-

kistus mm. mahdollisten pakolaisten avustamiseen liittyvistä toimenpiteis-

tä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa sivistyslautakunnalle luvan palkata sijainen  

vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lassilankulman tilan myynti Rautalammin Rakennus Oy:lle rivitalon rakentamista varten 

 

Kh 160 § 

 Rautalammin Rakennus Oy suunnittelee rivitalon rakentamista Lassilaran-

nan alueelle. Sopiva rakennuspaikka olisi Lassilankulman tila RN:o 686- 

 408-26-71. Tila on muodostettu Lassilanrannan rekisteriyksiköstä. Tilan  

 koko on 0,573 ha. Kiinteistöllä ei ole oikeutta ns. yhteisiin. Alueelle on 

rakennettu kaavatie ja kevyenliikenteen väylä.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää myydä Rautalammin Rakennus Oy:lle Lassilan-

kulma RN:o 686-408-26-71 –tilan, 0,573 ha rivitalojen rakentamista varten 

hintaan 20.628 euroa (3,60 €/m2), mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy 16.6. 

2015 pitämässään kokouksessa Lassilanrannan rivitalohankkeen.  

 Kunnanhallitus päättää kaupan tarkemmista ehdoista.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Anneli Jalkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn 

ajaksi ja puheenjohtajana toimi tämän asian osalta varapuheenjohtaja Ari 

Weide. 
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Konnekosken entisöinti ja kosken ohittavan pienvenekanavan suunnittelu ja rakentaminen 

 

Kh 161 § 

 Rautalammilla sijaitsevan Konnekosken alaosan maa-alueet ovat osa Etelä-

Konneveden kansallispuistoa. Eduskunta sääti kesäkuussa 2014 erityislain 

Etelä-Konneveden kansallispuistosta.  

 

Konnekoski on laajasti tunnettu erinomainen koskikalastus- ja arvokalojen 

kutupaikkapaikka. Konnekoski kuuluu Natura-alueeseen Konnevesi-Kala-

ja-Niinivuori (FI0600032) ja Konneveden kansallispuistoon. Natura-alueen 

kokonais pinta-ala on 15.330 ha. Konnevesi on luonnontilainen, säännöste-

lemätön järvi, jossa on erinomainen vedenlaatu ja arvokas kalakanta 

(muikku, siika, kuha, järvitaimen ym.). Konnevesi on Rautalammin reitin 

(kansallisvesi) keskusjärvi. Rautalammin reitin Konnekosken koskireitti on 

yksi tärkeimpiä vaeltavan järvitaimenen elinalueita. Suurin osa Natura-

alueesta (84 %) karua vuorimaisemaa, jossa sijaitsevat kirkasvetiset järvet, 

(Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit). Järvitaimen ja -siika ovat oleel-

linen osa luontotyyppien edustavuutta. Konnekosken entisöintihankkeen 

tavoitteena on parantaa Natura-luontotyyppien luonnontilaa ja edustavuutta 

ennallistamalla koskiekosysteemejä Konnekoskessa ja Karinkoskessa. 

Koskikunnostukset parantavat virtakutuisten järvitaimenen ja järvisiian 

elinolosuhteita. Kunnostuksella parannetaan koko koskiekosysteemin tilaa. 

Indikaattorina on järvitaimenen lisääntyminen koskessa.  

 

Konnekosken entisöinnin edellytyksenä on, että veneliikenne voidaan siir-

tää pois koskialueelta, ja että tulvasuojelusta huolehditaan tulvajuoksutus-

kanavan kautta.  

 

Pienvene- ja tulvajuoksutuskanavan kustannukset ovat merkittävät koko-

naiskustannuksista. Kunnostushanketta ei voida toteuttaa kuitenkaan ilman 

kanavaa. Tulvajuoksutuskanavalla voidaan hallita jo nykyisin alueella 

säännöllisesti esiintyviä tulvia. Koskien kunnostus lisää entisestään tulva-

herkkyyttä. Konnekoski yhdistää yläpuolella sijaitsevan Hankaveden ja 

alapuolella sijaitsevan Konnevesi -järven. Etelä-Konneveden kansallispuis-

ton perustamisedellytyksiä koskevassa selvityksessä, Metsähallituksen hoi-

to- ja käyttösuunnitelmassa (HKS) ja Rautalammin sekä Konneveden Mas-

ter Plan –luontomatkailun kehittämissuunnitelmassa Konnekosken koski-

kalastuskohteen entisöiminen ja pienvenekananvan rakentaminen on esitet-

ty suunniteltavaksi ja toteutettavaksi. 

 

Hankavesi ja Konnevesi –järvien välissä sijaitseva Konnekoski ovat osa 

historiallisista Rautalammin reitin osaa, josta ovat olleet vesiyhteydet Pit-

kälahtea myöten Rautalammin nykyiseen kuntakeskukseen, joka aikanaan  
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oli emäpitäjän keskuspaikka. Konnekosken koskikalastuskohteen ohittaval- 

le pienvenekanavalle on esitetty vaihtoehtoisia linjausvarauksia Pohjois- 

Savon maakuntakaavassa 2030 ja Rautalammin Hankaveden ja Kalajanjär-

ven ympäristön osayleiskaavassa. Pohjois-Savon ELY-keskus on teettänyt 

Maveplan Oy:lla tulvahaittojen vähentämiseen liittyvän selvityksen Kon-

nekosken ohittavan pienvenekanavan rakentamisen mahdollisista hyödyis-

tä ja haitoista kosken yläpuolella sijaitseville metsä- ja peltoalueille. Maa- 

ja metsätalouden harjoittajat yhdessä Rautalammin kunnan kanssa olivat 

pyytäneet em. selvityksen tekemistä. Konnekosken entisöintiä ja Konneve-

den ja Hankaveden yhdistävän pienvenekanavan rakentamisen tärkeyttä ja 

hyötytekijöitä ilmentävät ja korostavat mm. seuraavat asiat: 

 

1. Alueen Natura-luontotyyppien luonnontila ja edustavuus paranevat, 

2. Luodaan ”uutta” sinistä infrastruktuuria ja ennallistetaan huonontuneita 

elinympäristöjä, 

3. Uhanalaisen järvitaimenen ja vaellussiian elinolosuhteet ja poikastuo-

tanto paranevat veneliikenteen aiheuttaman aallokon loputtua Konne-

koskessa, 

4. Konnekoski koskikalastuskohteena ja kalojen kutupaikkana korostaa 

taimenen ja vaellussiian merkitystä Rautalammin reitin alueella, 

5. Konnekosken luonnontilaa parantamalla kutualueen kunnostus voidaan 

kohdistaa kosken parhaimmille kutupaikoille, 

6. Koskiekosysteemin tila todennäköisesti vesialueella paranee, 

7. Vesiliikenteen lopettaminen koskikalastuskohteessa lisää Konnekosken 

virkistyskäyttöä, 

8. Veneliikenteen lopettaminen Konnekoskessa lisää merkittävästi vesi-

liikenneturvallisuutta ja pienentää kosken eroosiota 

9. Nykyisin veden vähyys kesäisin Konnekosken estää ja rajoittaa vene-

liikennettä ja voi jopa estää sen kokonaan, 

10. Koskimelonta Konnekoskessa vaatii nykyisin kalastuksen ja venelii-

kenteen osalta erityisjärjestelyjä, 

11. Pienvenekanava parantaa liikkumismahdollisuuksia vesiteitse kansal-

lispuistossa ja sen ympäristössä, 

12. Pienvenekanava vähentää Hankaveden yläpuolisten alueiden tulvahait-

toja 

13. Matkaveneiden käyttömahdollisuus Rautalammin reitin järvialueilla ja 

Päijänne-Keitele –kanavan alueilla paranevat pienvenekanavan johdos-

ta, 

 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 ja Rautalammin kunnanvaltuuston 

hyväksymässä Hankavesi - Kalajanjärven ympäristön osayleiskaavassa on 

esitetty vaihtoehtoja Konnekosken pienvenekanavan rakennuspaikoiksi.   
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Pienvenekanavavaihtoehdot ovat suunniteltu Kellarilahden ja Vasikkalah-

den välillä (350-605 m). 

 

Alustavat suunnitelmien mukaan korkeuserot sulussa alustavien suunnitel-

mien mukaan ovat seuraavat: 

 

Etelä-Konnevesi Hankavesi  

HW 95,77  96,75 

MW 95,39  96,07 

NW 95,03  95,48 

0,45 m  0,98 m (1991–2010) 

 

Kansallinen Konnekosken entisöintiä ja pienvenekanavan rakentamista 

koskeva hankehakemus tulee jättää 17.6.2015 mennessä. Ympäristöminis-

teriö päättää, mitä hanketta ministeriö tukee ja millä hankkeella ovat jat-

kossa menestymisen mahdollisuudet. LIFE-rahoitusta on mahdollisuus 

saada 50-60 % kustannuksista. Hankkeessa oman rahoituksen osuus nou-

see merkittäväksi. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö 

voivat antaa hankkeelle avustusta. ELY-keskus voi antaa avustusta kalata-

loudellisiin kunnostuksiin. Hanke vaati asianmukaiset luvat. Kanavan sy-

vyys tulisi olla 1,8-2,0 m ja alikulun korkeus vähintään 8-10 m. Hanke 

vaatii myös kuntien ja paikallisyhteisöjen rahoitusosuudet. 

 

Master Plan –suunnitelman yhteydessä kunta on päättänyt käynnistää yh-

teistyöneuvottelut maakuntaliiton, ELY-keskuksen sekä Trafin välillä tar-

kemman suunnittelun ja rakentamisen toteuttamiseksi. Suunnitelmassa ha-

lutaan selvittää ja suunnitella myös lyhyempi ja kustannustehokkaampi si-

jainti kanavalle kuin se, mitä Pohjois-Savon maakuntakaavassa ja Hanka-

veden-Kalajanjärven ympäristön osayleiskaavassa on esitetty ja Maveplan 

Oy:n suunnitelmassa on tehty. Ensimmäiseksi suunnitellaan Konnekosken 

entisöiminen koskikalastuskohteeksi ja kalojen (mm. järvitaimenen) kutu-

paikaksi. Pienvenekanavan alustava kustannusarvio on noin 4.000.000 € (+ 

alv) euroa ja Konnekosken entisöimisen kustannusarvio 200.000 € (+alv). 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunta katsoo, että Etelä-Konneveden kansallispuiston perustaminen 2014 

kokonaisuudessaan tukevat Konnekosken entisöintipyrkimyksiä ja pienve-

nekanavan rakentamista ja pyytää asiasta ympäristöministeriön lausunnon. 

Lisäksi kunta käynnistää neuvottelut Konnekosken entisöinnin ja kosken 

ohittavan pienvenekanavan suunnittelun ja rakentamisen rahoituksesta sekä 

käynnistää luonto- ja ympäristöselvityksen sekä kanava-aluetta koskevan 

maankäytön selvityksen. 
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Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus 

 

Kh 162 § 

Liitteet 8-9 Kunnanjohtajalla on työnantajan kanssa vuonna 2000 allekirjoitettu johta-

jasopimus (liite 8). Johtajasopimusta on tarkistettu 22.11.2007 ja se on al-

lekirjoitettu. Johtajasopimuksessa on sovittu, että kunnanjohtajalla on kun-

nan kustantama yksilöllinen eläkesopimus 1.1.2007 lukien 500 €/kk, joka 

sopimuksen mukaan jatkuu toistaiseksi kuitenkin enintään niin kauan kuin 

kunnanjohtajan virkasuhde kuntaan jatkuu. Sopimusaika OP-Henkivakuu-

tus Oy:n kanssa päättyi 31.5.2015. Kunnanjohtaja esittää sen yksilöllisen 

eläkesopimuksen jatkamista OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa 1.6.2015-

31.5.2017 väliseksi ajaksi entisin eduin.  

 

Lisäksi kunnanjohtaja esittää, että tavoite-, tulos- ja palkkakeskustelut 

käynnistetään ja työnantaja valitsee edustajat keskusteluja varten, liite 9. 

 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan eläkesopimusta entisin eh-

doin OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa 1.6.2015-31.5.2017 väliseksi ajaksi 

sekä valita työnantajan edustajat keskusteluja varten. 

  

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää johtajasopimuksen pöydälle. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus valitsi työnantajan edustajiksi keskusteluja varten 

koko kunnanhallituksen. 

 

 Risto Niemelä poistui kokouksesta esteellisenä tämän käsittelyn ajaksi. 
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Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestävän seurayhtymän välinen 

sopimus 

 

Kh 119 § 

Liite 3 Rautalampi on kulttuuripitäjä. Yhdistykset ja yksityiset henkilöt sekä yri-

tykset ovat yhdessä kunnan kanssa järjestäneet erilaisia tapahtumia, kon-

sertteja, näyttelyitä, messuja ja markkinoita. Markkinat ja tapahtumat ovat 

olleet onnistuneita ja kävijöitä on käynyt eri puolilta Suomea. Kaikki ta-

pahtuma- ja markkinajärjestelyt ovat perustuneet yhdistysten ja kuntalais-

ten talkootoiminnalle. Ilman talkootyötä tapatumat eivät olisi kehittyneet 

nykyiseen tasoonsa. Kunta on tukenut eri tavoin tapahtumien järjestämistä. 

Yhteistä on se, että tapahtumajärjestelyistä ei ole tehty yhdistysten kanssa 

mitään sopimusta. Rautalammin Pestuitten järjestämisestä yhdistysten toi-

mintana sovittiin ensimmäistä kertaa esim. jo vuonna 2001, mutta kirjallis-

ta sopimusta ei tehty. Tapahtuma on kehittynyt ja laajentunut yhdistysten 

(seurayhtymän) järjestämänä kaiken aikaa. Rautalammin seurakunnat ja 

muut yhteisöt ja yhdistykset ovat myös tukeneet tapahtumajärjestelyitä. 

 

Rautalammin Pestuumarkkinat ovat käynnistyneet jo 1820-luvulla. Järjes-

telyistä syyskuun toisen viikonvaihteen aikana on vastannut LC- Rauta-

lampi ry. ja Rautalammin Urheilijat ry. Kunta on ollut mukana järjestelyis-

sä. Rautalammin Hevosystävät ry. on vastannut huhtikuussa järjestettävis-

tä Kevätmarkkinnoista.  Runon ja Laulun Rautalampi –tapahtuma on pari-

senkymmentä vuotta vanha Rautalammin Kulttuuriseura ry:n järjes-tämä 

kesäkuun lopussa tapahtuma. Rautalammin vapaa-ajan asukastoimi-kunnan 

samaan aikaan järjestämä Kesätreffi –tapahtuma käynnistyi 2000-luvun 

alussa. Rautalammin Mobilistien Masinistj´n kulttuuripäivien ja romptorin 

on järjestetty samanaikaisesti Pestuutmarkkinoiden kanssa. Rautalammin 

Yrittäjät ry:n ovat marraskuussa järjestämässä vuotuiset Joulumarkkinat.  

 

Tapahtumien edelleen kehittäminen edellyttää sitä, että on perusteltua so-

pia siitä, miten tapahtumat toteutetaan eri toimijoiden kanssa. Rautalammin 

Pestuumarkkinoita järjestävä seurayhtymä on tehnyt sopimusesityksen 

kunnalle ja sen pohjalta on laadittu sopimusluonnos, joka on esityslistan 

liitteenä. Luonnoksesta on pyydetty kommentteja. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus käsittelee laadittua sopimusluonnosta ja hyväksyy seuraa-

vassa kokouksessa allekirjoitettavan sopimuksen sisällön. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

__________________________ 
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Kh 163 § 

Liite 10 Ennen kunnanhallituksen kokousta tapahtumasopimuksesta neuvotellaan 

vielä seurayhtymän edustajien kanssa. Seurayhtymä on tehnyt oman esi-

tyksensä sopimuksen sisällöstä. Kuntaorganisaation sisällä tapahtumaso-

pimuksen sisällöstä on neuvoteltu. Markkinat ovat nykyisten ja entisten ja 

laajalla alueella olevien kuntalaisten ja asiakkaiden juhlat. Entistä enem-

män niiden tulisi olla myös rautalampilaiselle liikkeenharjoittajalle ja yrit-

täjälle mahdollisuus esitellä ja myydä omia tuotteita markkinoilla. 

 

 Tapahtumaluonnos ja seurayhtymän esitysluonnos on liitteenä 10. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Sopimusluonnosta käsitellään hallituksessa neuvottelujen pohjalta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Kaija Satuli poistui kokouksesta klo 18.50. 
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Vuoden 2016 talousarvion valmistelu 

 

Kh 164 § 

Liite 11 Vuoden 2106 talousarvio ei sisältäne merkittäviä muutoksia, eikä kustan-

nustason kasvukaan todennäköisesti ole voimakasta. Tämänhetkisen tiedon 

ja käsityksen mukaan vuoden 2016 ulkoiset käyttömenot voidaan rajata lä-

helle kuluvan vuoden tasoa, suurin epävarmuustekijä on palvelujen oston 

määrä. Myös verotulojen määrä voitaneen arvioida lähelle vuoden 2015 ta-

lousarvion tasoa. Valtionosuudet supistunevat hieman.  

 

 Lähtökohtana vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden ulkoisten menojen 

määrälle voitaneen pitää vuoden 2015 talousarvion tasoa. 

 

 Liitteenä 11 on laskelma vuoden 2016 talousarvion menoista ja tuloista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille liitteen 11 laskelman mukai-

sen talousarvion laatimisohjeen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


