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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 304 §  

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 305 §  

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 Jarmo Hänni-

sen ja Kari Laitisen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 306 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus 

päätti ottaa käsiteltäväkseen kaksi asiaa lisälistalta. 
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Esitys koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren juurelle 

 

Tltk 23§  

Liite 1 Rautalammin Kennelkerho ry (Pj. Juhani Pihtola) on tehnyt tekniselle lau-

takunnalle aloitteen aidatun koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren 

juurelle. Alueen koko on n. 0,4 ha. Alueelleen pysäköinti voisi olla urhei-

lukentän parkkipaikalla.   

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rautalammin Ken-

nelkerho ry:lle vuokrataan oheisen liitteen mukaisesti n. 0,4 ha alue koira-

puistoksi. Koirapuiston vuokrasopimus esitetään tehtäväksi määräajaksi.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

________________________ 

 

Kh 135 § 

Liite 2 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

                Turkkilanvuoren alue on varattu A-alueeksi Rautalammin keskustaajaman 

yleiskaavaluonnoksessa. Koirapuisto on suunniteltu välittömästi alueen 

viereen ja pysyvää asutusta on jo nyt suhteellisen lähellä. A-alue varauksen 

ja asutuksen huomioiminen merkitsevät sitä, että vuokrasopimus koirapuis-

tosta tulee olla määräaikainen ja nopeasti purettavissa rakentamisen ja 

mahdollisen häiriön johdosta (Liite 3). 

 

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Päätettiin kuulla lähialueiden asukkaita ja laatia 

määräaikainen sopimus, joka tuodaan kunnanhallitukseen. 

_____________________________ 

 

Kh 307 § 

Liitteet 1-3 Kunnanhallituksen päätökseen perustuen hallinto-osasto on pyytänyt suun-

nitellun koirapuisto-alueen lähiasukkailta lausuntoja ja kannanottoja sijoi-

tuspaikasta, joita on tullut kappaletta, liitteet 1-3.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä kannanotot tietoonsa saatetuiksi. Kunnan-

hallitus päättää, että koirapuistoa ei sijoiteta edellä mainitulle paikalle, 

vaan kun keskustaajaman yleiskaavoitus on kesken, kaavoittajan kanssa et-

sitään koirapuistolle toinen sijoituspaikka. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toimintatilastoihin 2014  

 

Kh 308 § 

Liite 4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on lähettänyt ensihoitopalvelun osavuosi-

katsauksen toimintatilastoihin 2014, liite 4. Kuntien ja kansalaisten osalta 

saavutettavuuden yhdenvertaisuudessa Rautalammin kunnan osalta erottuu 

8 minuutin sisällä ensihoidon maantieteellinen sisäinen saavutettavuus ver-

rattuna 15 minuutin viiveeseen.  

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon saavutettavuus Rautalammilla 

tapahtuu 23.10.2014 julkaistun selvityksen mukaan 8 minuutin sisällä (A-

tehtävä) kuntakeskuksessa. Sen jälkeen kun maantieteellisesti ensihoito 

jalkautuu kuntakeskuksen ulkopuolelle, saavutettavuus muuttuu 15 minuu-

tiksi (B-tehtävä). Kiireellisiä A-luokan tehtäviä Rautalammin kunnassa on 

1.4.2014-30.6.2014 välisenä aikana ollut 4 tehtävä ja B-luokan tehtäviä 28. 

Yhteensä kiireellisiä tehtäviä on ollut kolmen kuukauden aikana yhteensä 

72 tehtävää eli jokainen arkipäivä. Selvityksen mukaan ensivastehoitoa on 

annettu tammi-syyskuun välillä 2014 Rautalammilla yhteensä 36:n häly-

tyksen yhteydessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja saattaa tiedot 

myös valtuuston ja kuntalaisten tiedoksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vetoomus kotimaisen ruuan puolesta 

 

Kh 309 § 

Liite 5 MTK on lähestynyt 4.11.2014 kuntia kotimaisen ruuan, siihen liittyvien 

palveluiden ja tuotteiden huomioimiseksi kunnallisessa päätöksenteossa, 

liite 5. Kotimainen ruoka ja siihen liittyvät laatuvaatimukset ovat korkeat 

jo ruuan raaka-aineiden viljelystä lähtien. Kotimainen ruoka edistää kunta-

laisten terveyttä, hyvinvointia, työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja aluetaloutta. 

 

 Ruokapalveluiden osuus kunnan ruokapalveluista on 2-4 %. Suomalaisen 

ruuan hankintaa ja tarjontaa voidaan lisätä elintarvikeketjussa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan MTK:n kotimaista ruokaa koskeva 

vetoomus. Kunnanhallitus kiinnittää omalta osaltaan huomiota kunnan 

keskuskeittiön kotimaisen ruuan raaka-ainehuollon lisäämismahdollisuu-

teen valmiin ruuan tuottamisessa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kehityskeskustelu Rautalammin kunnan, Pohjois-Savon ELY:n ja Pohjois-Savon liiton välillä 

 

Kh 310 § 

Liite 6 Rautalammin kunta ja Pohjois-Savon ELY ovat sopineet yhdessä Pohjois-

Savon liiton kanssa, että kehityskeskustelu yhteisöjen välillä järjestetään 

torstaina 13.11.2014 klo 9.00 alkaen Rautalammin kunnanvirastossa. 

Olemme laatineet ajankohtaisista asioista kehityskeskustelurungon, jonka 

pohjalta neuvottelu käydään, liite 6. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitukselle annetaan kokouksessa suullinen raportti 13.11.2014 

käydystä kehityskeskustelusta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Nuoret Duuniin –hankkeen jatkaminen vuoden 2014 jälkeen Pohjois-Savossa 

 

Kh 298 § 

 Nuoret Duuniin 2014- kampanjaa on toteutettu yhteistyössä Savon Sano-

mien, Savon Yrittäjien, Kuopion alueen kauppakamarin, Pohjois-Savon 

MTK:n, Te- palveluiden, 15 pohjoissavolaisen kunnan sekä lukuisten mui-

den yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi kampanjalla toimii kummeja, 

jotka toimillaan edistävät kampanjan etenemistä. Määrällinen tavoite on 

saada yrityksiä mukaan siten, että kampanjayrityksiin työllistyy 1500 nuor-

ta vuoden 2014 aikana. Rautalammin kunta ei ole ollut mukana hankkees-

sa, koska meillä on ollut Etsivä nuorisotyö –hanke ja Kuopio Pilotti –

hankkeet. Sen sijaan muutama rautalampilainen yritys lienee ollut mukana 

hankkeessa. 

 

Toistaiseksi 15.9.2014 mennessä noin 120 kampanjaan liittyneeseen poh-

joissavolaiseen yritykseen on työllistynyt 1267 nuorta eri puolilta Pohjois-

Savoa. Kampanjan hallinnoija on Siilinjärven kunta. 

 

Ohessa tietoa koko Pohjois-Savossa pyörivästä Nuoret Duuniin 2014–työl-

lisyyskampanjasta, joka edistää 17-29-vuotiaiden nuorten työllistymistä 

avoimille työmarkkinoille.  

 

Nuoren palkkaamisessa kannattaa nyt ehdottomasti hyödyntää Te-palvelui-

den nuorille yleisesti myöntämän Sanssi-kortin kautta tuleva palkkatu-

ki, joka on noin 700 euroa kuukaudessa. 

 

Kampanjaan liittyminen tapahtuu työllistämällä yksi tai useampi 17-

29-vuotias nuori vähintään kahdeksi kuukaudeksi normaaliin tes:n 

mukaiseen työsuhteeseen ja tekemällä siitä ilmoitus kampanjalle säh-

köisesti osoitteessa  http://www.nuoretduuniin.fi/fi/tyonantajat/ilmoita-

tyollistamisesta/ Ilmoituksen tekemiseen menee muutama minuutti ja sen 

voi tehdä myös takautuvasti kaikista vuoden 2014 aikana yritykseen työl-

listyneistä nuorista. Myös kesäaikana työllistetyt nuoret kannattaa ehdot-

tomasti ilmoittaa kampanjalle. Vastineeksi työllistämisilmoituksesta yri-

tys saa vähintään kolme kertaa ilmaista myönteistä näkyvyyttä maa-

kuntalehdessä julkaistavissa kookkaissa kampanjailmoituksissa. Ilmoi-

tuksessa mainitaan nuoria työllistäneen yrityksen nimi, paikkakunta ja se, 

kuinka monta nuorta siihen on työllistynyt. Ilmoituksen voi tehdä aina kun 

yritykseen on työllistynyt nuori/nuoria ja jokainen ilmoitus noteerataan 

maakuntalehdessä. Savon Sanomat maakuntalehtenä seuraa myös journa-

listisesti kampanjan edistymistä pitkin vuotta. Jokainen työllistämisilmoi-

tus on tärkeä ja lisää myönteistä kierrettä, jota kampanjalla halutaan nuori-

sotyöllisyyden ympärille synnyttää. 

 

http://www.nuoretduuniin.fi/fi/tyonantajat/ilmoita-tyollistamisesta/
http://www.nuoretduuniin.fi/fi/tyonantajat/ilmoita-tyollistamisesta/
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Jatkohanke 2015-2017 

Hankkeesta suunnitellaan kolmevuotista alkaen vuoden 2015 alusta. Sen 

keskeisin päämäärä on toiminta-aikanaan puolittaa maakunnan nuo-

risotyöttömyys nykyisestä noin 20 prosentista kymmeneen prosenttiin. 

Hankkeen yksityiskohtaisempia yrityksiin ja nuoriin kohdentuvia tavoittei-

ta ja toimenpiteitä on esitelty viestin liitetiedostossa. 

 

Hankkeelle kaavaillaan laajaa ja vaikuttavuudeltaan hyvää yhteistyöver-

kostoa, joka koostuisi mm. kaikista maakunnan kunnista, Savon Yrittäjistä, 

Kuopion alueen kauppakamarista, Pohjois-Savon MTK:sta, Maaseutuam-

mattiin ry:stä, Rakennus- ja Teknologiateollisuudesta, keskeisimmistä 

työntekijäjärjestöistä, TE-palveluista, veturiyrityksistä, näkyvistä ja tunne-

tuista hankekummeista, 2.asteen kouluttajista, maakunnan kehitysyhtiöistä, 

maakunnan muista työllisyyshankkeista (mm. Etappi ja Tuupataan) sekä 

maakunta- ja paikallismediasta laajalti. 

 

Hankevetäjät keskitetään 5-tie linjauksen varteen 

 

Hankkeen työntekijät sijoittuisivat Iisalmeen, Siilinjärvelle, Kuopioon ja 

Varkauteen. Osallistuviin kuntiin kohdennettaisiin toimenpiteitä väestö-

pohjan mukaisesti. Hankkeen talousarvioksi ja sen rahoittamiseksi on ole-

massa seuraava suunnitelma, joka perustuu ELY-keskuksen antamiin alus-

taviin tietoihin. 

 

- talousarvio on noin 3 500 000 euroa kolmelle vuodelle  

- summasta 1 500 000 käytetään liitetiedostossa kuvattuihin toimenpitei-

siin 

- summasta 2 000 000 milj. euroa on kehittämisosiorahaa, joka käytetään 

nuorten Sanssi-kortteihin (palkkatuki yrityksille) ja TE-palveluina os-

tettaviin nuorten valmennuksiin  

- Kuntarahaa koko hankkeeseen tarvitaan korkeintaan 450 000 eli mak-

simissaan 0,61 euroa/asukas/vuosi, jos mukaan lähtee kaikki maakun-

nan kunnat 

- Kuntarahan lisäksi kunnista tarvitaan ns. virtuaalirahaa (esim. nuorten 

työllistäminen kuntaan, kuntatoimijoiden osallistuminen seminaareihin, 

tilaisuuksiin tms.) 

 

Esitetty virtuaaliraha on todellista kustannuserää kunnille, jota esitetään 

hankerahoituksen lisäksi kunnan menoiksi.  
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Hankehakijana Siilinjärven kunta esittää, että taloustilanteesta huolimatta 

kunnissa voitaisiin nähdä hankkeen suorat ja välilliset myönteiset talous-

vaikutukset kuntien talouteen, nuorten hyvinvointiin sekä yritysten menes-

tymiseen ja huomioida tarvittava hankerahoitus talousarvion valmistelussa.  

 

Hankehakemus tulee jättää ELY-keskukseen 31.10.2014 mennessä ja olisi 

toivottavaa, että kuntien osallistuminen olisi tiedossa lokakuun puoleen vä-

liin mennessä.  

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunnan ja koko Sisä-Savon näkökulmasta on ensiarvoisen 

tärkeää, että yksi Nuoret Duuniin -hankkeen toimija sijoitetaan Sisä-

Savoon esim. Rautalammille tai Suonenjoelle. Nuorten työllistymisen nä-

kökulmasta on myös huomioitava se, että yhteydet kunnan elinkeinotoi-

meen, maaseutuasiamiehiin, yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin sekä koulutoi-

meen ja sosiaalitoimeen sekä työtoimintaan ovat mutkattomat.  

 

Rautalammilla on vuonna 2014 toiminut Etsivä nuorisotyö –hanke ja Kuo-

pio Pilotti, jotka myös edistävät sekä aikuisten että nuorten työllistymistä.  

 

Mikäli Sisä-Savoon saadaan Nuoret Duuniin yksi toimija, voi Rautalam-

min kunta olla mukana hankkeessa vuosina 2015-2017. Kustannukset ovat 

noin 2.100 euroa/vuosi eli noin 6.000 euroa. Sen lisäksi tulevat työllistä-

miskustannukset, jotka liittyvät ns. virtuaalirahan varaamiseen vuosittaisis-

sa budjeteissa. 

 

TYP-laki tulee voimaan 1.1.2015. Se siirtää kuntien palkattavaksi ja kus-

tannettaviksi huomattavan osan vaikeasti työllistettävistä nuorista ja pitkä-

aikaisista yli 50-vuotiaista työttömistä, joiden työttömyysjakso on jatkunut 

laissa määritellyn määrän yli. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kh 311 § 

Liite 7 Nuoret Duuniin 2017 –hankehakemus on jätetty ELY-keskukseen, josta 

tiivistelmä on liitteenä 7. Kaikki maakunnan 20 kuntaa ovat alustavasti si-

toutuneet maksuosuuksiin, mikä osoittaa erittäin laajaa ja yhdensuuntaista 

tahtotilaa edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä avoimille työ-

markkinoille. 
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 Rahoituksellisesti hanke on kohtuullisen edullinen. Kustannukset tulevat 

olemaan 2015-2017 maksimissaan hankkeen osalta noin 6.000 euroa eli 

2.000 euroa/vuosi. Haettu talousarvio hankkeen vuosille 2015-2017 on 3,3 

milj. euroa ja toiminta tulee kohdentumaan suoraan alueen nuoriin, yrityk-

siin ja yhteisöihin. Todennäköistä on, että aiemmin kerrottu 0,61 €/asukas/ 

vuosi kuntaosuus tulee riittämään. Hanke ei sijoita 9-tien varteen hanke-

toimijaa, mutta Rautalammin kunta on sopinut, että kunnan työllisyysva-

roilla palkattava työnsuunnittelija on yhteydessä hanketoimijaan siten, että 

yhteys työttömiin ja yrityksiin voidaan rakentaa paikallisesti. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää osallistua Nuoret Duuniin 2017 –hankkeeseen vuo-

sina 2015-2017 siten, että kustannukset ovat enintään 2000 euroa/vuosi yh-

teensä 6.000 euroa. Lisäksi Rautalammin kunta järjestää työsuunnittelijan, 

joka toimii yhteistyössä Pohjois-Savon maakunnallisen Nuoret Duuniin- 

hanketoimijoiden kanssa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Maakunnallisen Kuopio-alue -markkinointiohjelman jatkaminen 1.5.2015-31.12.2016 

 

Kh 312 § 

Liite 8 Maakunnallinen markkinointiohjelma 2012-2015 on luonut pohjaa Kuo-

pio-alueen Etelä-Suomeen kohdistetulle maakunnalliselle yhteismarkki-

noinnille. Ohjelmalla on rakennettu pohjoissavolaista maakunnallista brän-

diä KuopioTahko edellä ja sitä on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon 

kuntien, oppilaitosten, sairaanhoitopiirin, yritysten ja muiden keskeisten 

toimijoiden kanssa. Ohjelma on keskittynyt osaamispohjaisen brändin 

luomiseen. Kohderyhmänä ovat olleet nuoret, opiskelijat ja osaajat sekä 

muut potentiaaliset muuttajat. Pohjois-Savon liitto on rahoittanut hanketta. 

Hankekauden päättyessä huhtikuussa 2015 tulisi toimintaa pystyä jatka-

maan nykyisellä kumppanuusrakenteella luotujen toimintamallien puitteis-

sa. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda pysyvä toimintamalli Kuopion alu-

een markkinointiin. Hankekauden aikana (kevät ja syksy 2014) toteutetun, 

kumppaneille suunnatun kyselyn ja haastattelujen perusteella toimijat ovat 

esittäneet, että yhteismarkkinointia jatkettaisiin Kuopion kaupungin koor-

dinoimana. 

 

 Kuopion alueen brändin ja yhteismarkkinoinnin tavoitteet vuosille 2015-

2016 ovat nykyaikaisen mielikuvan luominen, huomion kiinnittäminen ja 

alueen ja yritysten arvostuksen lisääminen nuorien keskuudessa Pohjois-

Savon ulkopuolella. Kyseinen hankekausi olisi ensimmäinen kerta, kun 

suunniteltaisiin ja toteutettaisiin koko Pohjois-Savon maakunnan yhdistä-

vää markkinointia. Alustavaksi kustannusarvioksi hankkeelle on arvioitu n. 

720.000 € ajalle 1.5.2015-31.12.2016. Rautalammin kunnan osuus olisi 

kumpanakin vuonna 1.697 €/vuosi eli yhteensä 3.400 euroa. Kuopion kau-

punki osoittaa hankkeeseen 150.000 euroa, liite 8. 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää osallistua maakunnallisen Kuopion alueen markki-

nointisuunnitelman jatkohankkeeseen ajalle 1.5.2015-31.12.2016. Rauta-

lammin kunnasta markkinointiprojektiin osallistuu Rautalammin ratsastus-

lukio ja Rautalammin kunta mahdollisten rautalampilaisten yritysten lisäk-

si. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteen 

tarkistuksen hyväksyminen 

 

Kh 313 § 

Liite 9 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 

22.10.2014 omalta osaltaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja 

kuntien maksuosuusperusteen tarkistuksen sekä lähettänyt sen kuntien hy-

väksyttäväksi, liite 9.  

 

 Esityksen mukaan kuluista 50 % jaetaan talousarvion mukaisen maksu-

osuuden ja 50 % asukasluvun ja riskiruutujen keskiarvon mukaan. Tulevan 

vuoden maksuosuudesta 50 % perustuu aina edellisen vuoden talousarvion 

mukaiseen maksuosuuteen. 

 

 Lisäksi paloasemavuokrien pääomakustannuksen korkoperuste tarkistetaan 

kaikille samansuuruiseksi. Uutena korkoperusteena käytetään Kuntarahoi-

tuksen pitkäaikaista viitekorkoa lisättynä marginaalilla, minkä perusteen 

aluepelastuslautakunta vahvistaa vuosittain. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi Pohjois-Savon 

pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteen 

tarkistuksen aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kierinniemen ranta-asemakaavaluonnos  

 

Kh 181 § Rautalammin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.9.1989 § 164 Kierin- 

Liite 21-26  niemen rantakaavan. Kuopion läänihallitus vahvisti 3.11.1989 ko. ranta-

kaavan. Lomarakennusten (RA) korttelialueella oli rakennusoikeutta 2660 

k-m2 ja rakennuspaikkoja 35 kappaletta. Loma-asuntojen lukumäärä kaa-

van mukaan saattoi olla 43 kappaletta. Vuonna 1989 vahvistettu lomakylä 

–ranta-kaava oli vanhentunut. 

 

Kunnan tavoitteena oli kehittää yhdessä maanomistajien kanssa Kierin-

niemen aluetta luonnonläheisenä loma- ja ympärivuotisena loma-asunto-

paikkana. Rautalammin kunta käynnisti Kierinniemen rantakaavan muu-

toksen ranta-asemakaavaksi 6.8.2012 maanomistajien aloitteesta MRL 74 

§:n perusteella. Tarkistuksen yhteydessä tuli huomioida RM, RA, YS ja 

ET-tontit alueella ja niihin liittyvät kehitysmahdollisuudet. Etelä-Konne-

veden rantayleiskaavassa 1998 Kierinniemi oli merkitty RM-1 –alueeksi, 

joka merkitsi loma- ja matkailupalvelualuetta. Jo kaavoituksen alkuvai-

heessa 24.9.2012 järjestettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa en-

simmäinen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §) alueen kehittämisestä.  

 

Sen jälkeen kunta on neuvotellut maanomistajien kanssa kaavan muutok-

sesta ja sen sisällöstä sekä erilaisista toteutusmahdollisuuksista. Lisäksi on 

käyty maanomistaja- ja viranomaisneuvotteluja vapaa-ajan-tonttien (RA) ja 

asuntotonttien (AO) sekä tiealueiden, LV-alueiden paikasta ja koosta sekä 

YS-alueesta sekä viemäriveden puhdistamosta (ET). Myöhemmin viran-

omaisneuvottelujen yhteydessä on edellytetty, että RA- ja AO-tonttien 

määrä tulisi olla ranta-asema-kaavassa lukumääräisesti tasapainossa. Li-

säksi kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa on arvoitu tulvariskejä. Val-

mistuneen kaavaluonnoksen mukaan ranta-asemakaavoitettavalle alueelle 

sijoitetaan 10 (RA) loma-asuntotonttia ja 8 (AO) asuntotonttia, YS-alue, 

ET-alue, MY-alueet, satama-alueet (LV) ja VL-alue tiestöineen. 

 

Esitetyn kaavaluonnoksen perusteella voidaan edetä ja asettaa kaavaluon-

nos nähtäville. YS-tontin osalta kiinteistön omistaja on esittänyt sitä, että 

tontin osalta tulisi mahdollistaa myös matkailuun liittyvä rakentaminen ja 

mahdollinen myöhempi ja samanaikainen toiminta nykyisen toiminnan 

kanssa. Alueesta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä laadit-

tu ranta-asemakaavaselostus. Alueesta on laadittu luontoselvitys. 

 

Kaavoitusjaosto 8.4.2014 § 8 esittää, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoit-

tajaksi Tilatohtorin Oy:n Oulusta. Kaavoitusjaosto esittää, että ennen  
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kaavaluonnoksen nähtäville asettamista tulisi kaavaan laatia paremmin ve-

neliikenteelle varatut alueet. Suunniteltu AO-1 alue nykyisen venerannan 

ja pysäköintialueen kohdalla tulee olemaan merkittävä vesille pääsyreitti 

kansallispuistoalueelle. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston esityksen ja asettaa Kierinnie-

men ranta-asemakaavan (rantakaavan) muutosta koskevan kaavanluonnok-

sen nähtäville siten tarkistettuna, että luonnosesityksessä LV-alueetta laa-

jennetaan MY-alueen suuntaan ja säilyttäen satama- ja venevalkama-alue 

Kurkilahden pohjukassa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

______________________ 

 

Kh 314 § 

Liite 10 Edellisen kerran kunnanhallituksessa 4.8.2014 Kierinniemen ranta-asema-

kaavan muutosehdotusta käsiteltäessä oli kaavakartasta jäänyt luonnonsuo-

jelualue merkitsemättä, mikä rajoittuu välittömästi kaava-alueen itäreu-

naan. 

 

 Kaavoittaja on päivittänyt kaava-asiakirjat, liite 10. Lisäksi alueella on 

tehty liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella ei ole havaittu liito-oravia. 

 

 Kaavoitusjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 2.10.2014 ja esittää kaava-

luonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaselostuksen 

ja siihen liittyvän valmisteluaineiston hyväksymistä ja niiden nähtäville 

asettamista sekä pyytämään niistä lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuk-

selta, Kuopioon Museolta sekä Pohjois-Savon liitolta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston esityksen ja asettaa Kie-

rinniemen ranta-asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville sekä pyytää 

luonnoksesta lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Kuopion Museol-

ta ja Pohjois-Savon liitolta.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 

 

Kh 315 § 

 Pohjois-Savon liiton toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2016 on val-

mistunut (MYR 15.9.2014). Toimeenpanosuunnitelma vahvistaa määrära-

havarauksineen entisestään 5-tie vyöhykettä etelä-pohjoissuunnassa.  

 

Rautalammin kuntaa koskien Toimivan ja taloudellisen palvelu- ja kunta-

rakenteen erityispainopisteeksi on kirjattu vuosille 2015-2016 Luontomat-

kailun kehittäminen matkailuvyöhykkeillä, erityisesti Etelä-Konneveden 

kansallispuistossa ja laajakaistaverkon rakentaminen koko maakuntaan 

(2014, 12).  

 

Liikennehankkeet toimeenpanosuunnitelmassa keskittyvät valtatie 5 ja 23 

–linjauksille (155 M€) sekä raideliikenteen parantamiseen välillä Kouvola-

Kajaani. Jännevirran silta (9-tie Kuopiossa) ottaa 46,4 M€ maakunnan tie-

rahoista ja Matkuksen kuljetusterminaali 31 M€, Kuopion tavara- ja henki-

löratapiha ottaa kokonaisuudesta 51 M€ ja Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki 

radan sekä Siilinjärven sähköistys yhteensä 110 M€. Ohjelmassa esitetään 

tavoite parantaa 9-valtatietä yksittäisin ohituskaistoin varustetuksi 2-kais-

taiseksi tieksi. Samassa yhteydessä tie levennetään ja parannetaan suun-

taukseltaan ja tasaukseltaan. Kaivannaisteollisuuden edistämisen osalta 

vaaditaan tieverkon kehittämistoimenpiteitä. 

 

 Alemman asteiseen tiestöön ei ole tehty määrärahavarauksia, mutta kiinni-

tetty huomiota alemman asteisen tienpidon heikkoon kuntoon ja tuleviin 

Äänekosken biotuotetehtaan (selluloosa) ja Varkauden tehdasinvestointei-

hin. 

  

 Toimeenpanosuunnitelma on ladattavissa Pohjois-Savon liiton www-

sivuilta osoitteesta www.pohjois-savo.fi.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelman toimeenpano-ohjelma vuosille 

2015-2016 saatetaan kunnanhallituksen tietoon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

http://www.pohjois-savo.fi/
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Etelä-Konneveden kansallispuisto terveyden ja hyvinvoinnin edistäjäksi 

 

Kh 316 § 

Liite 11 Eläkeliiton Rautalammin yhdistyksen vuosikokous on 11.11.2014 kiinnit-

tänyt huomiota siihen, että kansallispuiston suunnittelussa ja rakentamises-

sa otettaisiin huomioon kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvoin-

tia edistävät asiat sekä ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten erityistarpeet. 

Kunnille, Metsähallitukselle ja yrittäjille osoitetussa kirjelmässä kiinnite-

tään huomiota kulkureitteihin laavupaikalle, pyörätuolilla liikkumismah-

dollisuuksiin, wc-tiloihin, lepopenkkeihin ja turvallisiin rantautumis- ja sa-

tamapaikkoihin. Kirje on liitteenä 11. 

 

 Eläkeliitto katsoo, että ikäihmiset ovat kasvava kohderyhmä myös kansal-

lispuistossa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Eläkeliiton Rautalammin 

yhdistys ry:n kirjelmän kansallispuistosta ja saattaa sen tiedoksi Rauta-

lammin ja Konneveden luontomatkailun Master Plan –suunnittelutyön oh-

jausryhmälle ja Metsähallitukselle huomioitavaksi kansallispuiston hoito- 

ja käyttösuunnitelma laatimisen yhteydessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä 12.8. 

2014 § 51 tehtyyn valitukseen koskien Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutosta ti-

lan Lamminsalmi 2:116 (Kotasaari) osalta 

 

Kh 317 § 

Liitteet 12-14 Esa Vilkki ja Anu Jääskeläinen ovat tehneet valituksen Itä-Suomen hallin-

to-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä 12.8.2014 § 51, mikä koski 

Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutosta tilan Lamminsalmi 

RN:o 2:116 (Kotasaari) osalta, liite 12. 

 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää asiasta kunnanhallituksen lausuntoa, 

liittämään asiakirjoihin kaikki asiassa kertyneet asiakirjat sekä laatimaan 

luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, liite 13. Hallinto-oikeus 

on jatkanut lausunnon palautusaikaa 20.11.2014 saakka. 

 

 Tekninen johtaja on laatinut vastineen valituksesta, liite 14. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen johtajan antaman lausunnon 

kunnan lausunnoksi ja täydentää valitusasiakirjoja pyydetyillä asiakirjoilla. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vuoden 2015 eduskuntavaalit 

 

Kh 318 § 

  Valmistelija:  osastosihteeri Ossi Maukonen 

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 Ennakkoäänestys toi-

mitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015. 

 

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää: 

- kunnassa toimivan yleisen ennakkoäänestyspaikan sijainnista ja sen 

aukioloajoista; 

- ne sosiaalihuollon toimintayksiköt/laitokset, mitkä toimivat ennakko-

äänestyspaikkoina (laitosäänestys); 

- vaalipäivän äänestyspaikoista; 

- vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisesta; 

- kunnan pystyttämistä ulkomainontapaikoista. 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman py-

syviä, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat 

sen, missä äänestyspaikka on. Niiden muuttelu saattaa aiheuttaa äänioikeu-

tetuissa epätietoisuutta siitä, missä äänioikeuttaan voi käyttää. 

 

Oikeusministeriön mukaan hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin en-

nakkoäänestyksen ajanjakso kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakko-

äänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka. Samalla oikeusministeriö 

muistuttaa, että vaalikampanjointi ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuu-

lua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle/sisäänkäyntiin äänes-

tysaikana. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää, että: 

 

1. Rautalammin kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kun-

nanvirasto; 

 

2. em. yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan 

seuraavasti: 

ke-pe 8.-10.4.2015  klo   9-18 

la-su  11.-12.4.2015 klo 10-14 

ma-ti 13.-14.4.2015 klo   9-20; 
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3. ennakkoäänestyspaikkoina (laitosäänestys) Rautalammilla toimivat 

seuraavat laitokset: Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelu-

koti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Hoitokoti Hermanninranta Ky, Willmar 

Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy; 

 

4. vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat Rautalammilla Kerkonjoen ää-

nestysalueen osalta Kerkonjoen koulu ja Kirkonkylän äänestysalueen 

osalta kunnanvirasto; 

 

5. kunnan pystyttämiä ulkomainontapaikkoja on kirkonkylässä yksi Mäki-

tie 6:n tontilla ja Kerkonkoskella Kerkontie 6:n tontilla sekä niihin va-

rataan korvauksetta kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle yksi vä-

likkö ehdokaslistan mukaiseen järjestykseen. Mainokset saa asettaa ai-

kaisintaan keskiviikkona 1.4.2015 ja ne on poistettava viimeistään kes-

kiviikkona 22.4.2015. Ulkomainonnan vastuuhenkilönä toimii keskus-

vaalilautakunnan sihteeri. 

 

6. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat sekä vaalitoimikunta vali-

taan myöhemmin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Esitys terveyskeskuksen saneeraukseen tarvittavasta määrärahasta 

 

Tltk 50 § 

Liitteet 1-2 Tekninen osasto on kilpailuttanut terveyskeskuksen saneeraukseen liittyvät 

urakat, joita olivat: Rakennusurakka sekä LVI-urakka. Rakennusurakkaan 

saatiin viisi tarjousta sekä LVI-urakkaan neljä tarjousta. Yhdistelmä tar-

jouksista on liitteenä 1. 

 

 Urakoista on käyty tarjousten selonottoneuvottelut ja tämän jälkeen edulli-

simman tarjouksen rakennusurakasta teki Rautalammin Rakennus Oy 

(164.800 €, alv 0%) ja LVI-urakasta SPT-Asennus Oy (50.500 €, alv 0%). 

 

 Saneerauksen hankinta-arvoksi tulee 279.400 € (alv 0%). Hankinta-arvoon 

on laskettu urakoiden lisäksi suunnittelu, rakennuttaminen, valvonta, säh-

kötyöt sekä kiinteistövalvonta. Hankinta-arvoerittely on liitteenä 2. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle terveyskeskuksen sanee-

rauksen urakkasopimusten hyväksymistä ja määrärahan varaamista vuoden 

2015 investointiosaan. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

____________________________ 

 

Kh 319 § 

Liitteet 15-16 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kaposaaren ranta-asemakaavaehdotus 

 

Kh 320 § 

Liitteet 17-18 Kaposaaren (Koskelovesi) maanomistajat ovat käynnistäneet ranta-asema-

kaavan laatimiseen saareen ja siitä on käyty aloitusvaiheen viranomaisneu-

vottelu 11.10.2013 ELY-keskuksessa. Kaava laaditaan Kaposaari RN:o 

6:64 tilaan Vaajasalmen kylässä. Ranta-asemakaava käsittää koko saaren ja 

tila on yksityisomistuksessa. Kaavaa laatii FCG Finland Oy/Kuopio ja Ti-

mo Leskinen. 

 

 Ranta-asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 19.11.-18.12.2013. 

Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle omarantaisia lomarakennuspaikko-

ja parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille sekä varata alue maatilo-

jen talouskeskukselle. Luonnoksesta saatu ELY-keskuksen ja Kuopion 

kulttuurihistoriallisen museon lausunnot, liite 17. 

 

 Kaavoittaja on laatinut maanomistajakeskustelujen ja saatujen lausuntojen 

sekä viranomaispalaverin pohjalta ehdotuksen Kaposaaren ranta-asemakaa-

vaksi, liite 18. Ehdotus sisältää ranta-asemakaavan, kaavaselostuksen sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

 

 Kaavoitusjaosto on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 29.10.2014 ja 

esittää kunnanhallitukselle, että se laittaa Kaposaaren ranta-asemakaava-

ehdotuksen liitteineen nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää asettaa Kaposaaren ranta-asemakaavaehdotuksen 

liitteineen nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari RN:o 3:100 osalta 

 

Kh 321 § 

Liite 19 Rantaosayleiskaavan muutos koskee Kiesimäjärvessä sijaitsevaa Hujansaa-

ri RN:o 3:100 tilaa Kerkonjoensuun kylässä. Kaava-alue sijaitsee Rauta-

lammin kunnan luoteisosassa n. 20 km Rautalammin keskustasta Kiesimä-

järven rannalla. Kohteen sijainti ilmenee osallistumis- ja arviointisuunni-

telmasta. 

 

 Kaavoitusjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 29.10.2014 ja esittää 

kunnanhallitukselle, että se hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen 

aloittamisen tilalle Hujansaari RN:o 3:100 ja hyväksyy kaavoittajaksi FCG 

Finland Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää, että kunnan-

hallitus laittaa kaavamuutoksesta tehdyn osallistumis- ja arviointisuunni-

telman, kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville, liite 19. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

 

1. hyväksyä Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutoksen aloittami-

sen Hujansaari RN:o 3:100 tilalle Kerkonjoensuun kylässä; 

 

2. hyväksyä kaavoittajaksi FCG Finland Oy:n Timo Leskisen; 

 

3. laittaa kaavamuutoksesta tehdyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 322 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Siilinjärven maaseutulautakunnan pöytäkirja 23.10.2014. 

 

2. Kevan kirje 24.10.2014: KuEL-yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden 

palkkion enimmäismäärä vuodelle 2015. 

 

3. Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnan päätös 21.10.2014: Potilas-

asiamiespalveluiden myyminen yksityisille terveydenhuollon yrityksil-

le. 

 

4. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 27.10.2014. 

 

5. Pohjois-Savon liitto maakuntavaltuuston esityslista 17.11.2014. 

 

6.  Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 5.11.2014. 

 

7. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 31.10.2014. 

 

8. Itä-Suomen AVIn päätös 5.11.2014: Kierinniemen jätevedenpuhdista-

mon ympäristöluvan tarkistaminen. Hakemuksen käsittely on jätetty 

sillensä, koska uusi laki ei vaadi ympäristölupaa alle 100 henkilön jäte-

vesille. 

 

9. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston esityslista 18.11.2014. 

 

10. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 5.11.2014: Timo Satulin, Kaija 

Satulin ja Heikki Korhosen sekä Jarmo Hännisen, Sinikka Korhosen ja 

Pentti Purasen tekemiin kunnallisvalituksiin koskien kunnanvaltuuston 

päätöstä 27.5.2014 § 33 maanvaihtokirjan hyväksymisestä kunnan sekä 

Jukka ja Pekka Variksen välillä. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, 

koska kunnanhallitus on päättänyt 8.9.2014 § 244 tuoda valituksenalai-

sen asian uudestaan kunnanhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi. 

 

11. Mansikka ry:n tiedote 5.11.2014: Kuntarahoitus Leader-toiminnassa v. 

2015. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 323 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 22.10.2014. 

 

2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 12.11.2014. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunnon antaminen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta 

peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas-

ta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

 

Kh 324 § 

Liite 20 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kunnan lausuntoa luonnoksesta halli-

tuksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskou-

lutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 

sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta. 

 

 Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen 

tavoitteena ovat vahvat koulutuksen järjestäjät ja ylläpitäjät, jotka kykene-

vät vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin ja kas-

vaviin osaamistarpeisiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 

mahdollisimman pian. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 17.11.2014. 

 

 Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi em. lakeja. Lailla muutettaisiin lu-

kio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja vapaan sivistystyön 

oppilaitoksen ylläpitämisluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevia 

säännöksiä. Koulutuksen järjestämisluvista ja oppilaitoksen ylläpitämislu-

vista päättäisi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö. Lakien tultua voi-

maan, vanhojen säännösten perusteella myönnettyjen koulutuksen järjes-

tämislupien voimassaolo päättyisi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 

mukaiset ylläpitämisluvat säilyisivät ehdotetun lain mukaisina lupina, mut-

ta ylläpitäjien taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen tutkit-

taisiin viran puolesta. Esitys liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman 

toimeenpanoon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen 20 mukaisen lausunnon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunnon antaminen hallituksen esitykseksi eduskunnalle koulutuksen rahoituksesta 

 

Kh 325 § 

Liite 21 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kunnan lausuntoa luonnoksesta halli-

tuksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta perus-

koulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, am-

matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja opiskelijavalintarekisteristä, 

korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintore-

kisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta. 

 

 Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen 

tavoitteena on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten 

mukaisesti toisen asteen koulutuksen valtionosuusperusteita sekä lisätä ra-

hoitusjärjestelmän ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Hallituk-

sen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. Lausunto 

tulee toimittaa viimeistään 14.11.2014. 

 

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lukiolaissa, ammatillisesta 

peruskoulutuksesta annetussa laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-

netussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Laissa säädettäisiin 

uusista lukiokoulutuksen sekä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatilli-

sen lisäkoulutuksen järjestäjille myönnettävän rahoituksen perusteista. Li-

säksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia ja ammatillisesta pe-

ruskoulutuksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi ra-

hoituksen määräytymisestä todellisen kustannuspohjan perusteella ja muu-

tettavaksi lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ja 

ammatilliseen lisäkoulutukseen kohdennettava rahoitus valtion talousarvi-

oon perustuvaksi. Talousarvioon perustuvaa määrärahaa ehdotetaan koro-

tettavaksi indeksillä. 

 

 Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkou-

lutuksen rahoitus muodostuisi pääasiassa perus-, suoritus- ja vaikuttavuus-

rahoitusosuuksista, joiden osuudet kokonaisrahoituksesta määriteltäisiin 

lainsäädännössä. Kunkin rahoitusosuuden perusteina huomioitaisiin erilai-

sia suoritteita, kuten opiskelijavuodet, tutkinnot ja tutkinnon osat. Rahoi-

tusosuuksien keskinäiset painoarvot sekä niissä huomioitavat suoritteet 

vaihtelisivat eri koulutusmuodoissa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjär-

jestelmässä rahoituksen myöntämisperusteet olisivat osittain erilaiset oppi-

laitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, oppisopimuskoulu-

tuksena järjestettävässä ammatillisessa peruskoulutuksessa, oppilaitosmuo-

toisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa sekä oppisopimuskoulutuksena 

järjestettävässä ammatillisessa lisäkoulutuksessa. 
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 Varainhoitovuodelle myönnettävä rahoitus ei perustuisi varainhoitovuoden 

suoritteisiin, vaan varainhoitovuotta edeltävinä vuosina toteutuneisiin suo-

ritteisiin. Koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus perustuisi koulu-

tuksen järjestäjän suoritteiden suhteelliseen osuuteen kaikista huomioita-

vista suoritteista. Opiskelijamäärien käyttäminen rahoituksen perusteena 

korvattaisiin opiskelijavuosilla. Opiskelijavuodella tarkoitettaisiin 365 ka-

lenterispäivää, joiden aikana opiskelija tai tutkinnon suorittaja otetaan 

huomioon rahoituksen perusteena. Perusrahoitusosuudessa suoritteina 

huomioitaisiin toteutuneet opiskelijavuodet. Lukiokoulutuksessa huomioi-

taisiin myös aineopinnot, saavutettavuus, vieraskielisyys ja erityinen kou-

lutustehtävä. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuk-

sessa opiskelijavuosissa huomioitaisiin koulutusalat ja tutkinnot kertoimilla 

sekä erityisopetusta saaneet opiskelijat. 

 

 Rahoituksen ajallisia myöntämisperusteita tarkistettaisiin siten, että lukio-

koulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen voitaisiin myöntää pe-

rusrahoitusta enintään kolmen vuoden ajan. Jos opiskelija on aiemmin suo-

rittanut toisen asteen tutkinnon, ammatillisen peruskoulutuksen perusrahoi-

tusta voitaisiin kuitenkin myöntää enintään kahden vuoden ajan. Näihin 

muutoksiin liittyen lisättäisiin lukiolakiin ja ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annettuun lakiin säännökset opiskelijan oikeudesta ilmoittautua pois-

saolevaksi opiskelijaksi. 

 

 Suoritusrahoitusosuudessa suoritteina huomioitaisiin suoritetut tutkinnot, 

ammatillisessa koulutuksessa tutkintojen osat ja ammatilliseen peruskoulu-

tukseen valmentavan koulutuksen osalta ja lukiokoulutuksessa lukion op-

pimäärän suoritukset. Ammatillisessa koulutuksessa rahoitusta korotettai-

siin lisäksi erityisopetusta saaneiden opiskelijoiden ja vailla toisen asteen 

tutkintoa olevien opiskelijoiden suoritteiden perusteella. 

 

 Vaikuttavuusrahoitusosuudessa otettaisiin uutena tuloksellisuuden mittari-

na käyttöön opintojen keskeyttämisen vähentäminen, opiskelijahyvinvoin-

tikysely ja opiskelijan antama työelämäpalaute. Lisäksi oppilaitosmuotoi-

sessa ammatillisessa peruskoulutuksessa vaikuttavuusrahoitus sisältäisi 

myös nykymuotoisen tulosrahoituksen tulosindeksin, jossa huomioidaan 

tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen, 

koulutuksen keskeyttäminen ja opintojen suoritusaika sekä henkilöstön 

kelpoisuus ja kehittämistoimenpiteet. Lukiokoulutuksessa uutena mittarina 

otettaisiin käyttöön jatko-opintoihin sijoittuminen. 
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 Talousarviomäärärahoista rahoitetaan rahoitusosuuksien lisäksi seuraavat 

kokonaisuudet: erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän rahoitus amma-

tillisessa peruskoulutuksessa, majoitusrahoitus sekä harkinnanvarainen ra-

hoitus lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa. Nämä vähennetään 

talousarviomäärärahoista ennen rahoitusosuuksien laskemista. Lisäksi eril-

lisellä määrärahalla korvataan arvionlisävero yksityisille koulutuksen jär-

jestäjille. 

 

 Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisen erityisopetuksen 

erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävän koulutuksen rahoitus 

perustuisi valtioneuvoston asetuksella säädettävään perushintaan. Erityis-

opetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella rahoitettavassa koulutuk-

sessa ei olisi suorituksiin tai vaikuttavuuteen perustuvaa rahoitusosuutta, 

vaan rahoitus perustuisi opiskelijavuosien määrään. Lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettäisiin rahoitusta myös 

majoituksen järjestämisestä. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulu-

tuksen järjestäjille voitaisiin myöntää harkinnanvaraista rahoitusta. Lait 

ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen 21 mukaisen lausunnon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

  

 

  

 


