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Ennen kokouksen alkua jaettiin itsenäisyyspäivänä myönnetyt ansiomerkit Tuure Savolaiselle, Arvo 
Leskiselle ja Helena Rahkolle sekä huomionosoitukset Rautalammin Yrittäjille ja Oikarin Tähdelle. 
Samalla uusi vs. tekninen johtaja Hannu Poussu esittäytyi valtuutetuille. 
 
---------------------------------------------------- 
 
 
Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 
 
Kv 1 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 
estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 
päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-
teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 
kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-
tuutetun sijaan. 

 
 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-
ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 
 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 
 
Päätös: Valtuutetut Anneli Jalkanen ja Matti Vepsäläinen olivat ilmoittaneet 

olevansa estyneitä saapumaan valtuuston kokoukseen ja tämän vuoksi 
puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettuja ottamaan 
paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi. 

  
 
  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kv 2 §  

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. 

 
 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 

on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val-
tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 
ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 11.2.2015 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-
tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 
Paikallislehti Sisä-Savossa 11.2.2015. 

 
 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
  
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Kv 3 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 
 Tarkastus suoritetaan perjantaina 20. helmikuuta 2015 klo 9.00. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mika Koukkari ja Raija 

Haukka. 
 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kv 4 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 
 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 
 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 
huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 
Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
   
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Tiedoksiannot 
 
Kv 5 § 

Kunnanvaltuuston tietoon esitellään seuraavat tiedoksiannot: 
 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.9.2014 myöntänyt Rautalammin 

kunnalle 230.000 euron avustuksen sisäilma- ja kosteusvauriohank-
keeseen koskien Rautalammin lukion peruskorjausta. 

 
2. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on 17.12.2014 myöntänyt Rautalammin 

lukion peruskorjaus- ja laajennushankkeelle valtionavustusta 
400.000 euroa. 

 
3. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sisä-Savon luonnonystävät ry:n 

valituksen koskien Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön ranta-
osayleiskaavaa, joten kaava on kokonaisuudessaan saanut lainvoi-
man. 

 
Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle 
 
Kh 17 §   

Tero Räsänen pyytää 15.12.2014 päivätyllä kirjeellä eroa Rautalammin 
kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 
 
Tero Räsänen on valittu sivistyslautakunnan varsinaisen jäseneksi 
(henk.koht. varajäsen Anu Hirvonen) sekä ympäristölautakunnan vara-
jäseneksi (vars. jäsen Irene Pakkanen). 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
  Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
 

1. Tero Räsäselle myönnetään ero luottamustehtävistä paikkakunnalta 
poismuuton vuoksi; 

 
2. sivistyslautakuntaan valitaan uusi varsinainen jäsen ja ympäristölau-

takuntaan uusi varajäsen Irene Pakkaselle jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
_____________________________ 
 
Kv 6 § 
 
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sekä valitsi sivis-

tyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Panu Nyyssösen ja ympäristölau-
takuntaan Irene Pakkasen varajäseneksi Panu Nyyssösen jäljellä olevak-
si toimikaudeksi. 

 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen 
 
Kh 24 § 
Liite 13 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 22.10.2014 hyväksymästä muu-

tosesityksestä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien 
maksuosuuden määräytymistä koskevan perusteen muuttamiseksi on 
toimitettu kuntiin lausunnolle23.10.1914, lisäksi kuntien edustajille on 
pidetty tiedotustilaisuus 7.1.2015. Tässä tilaisuudessa mukana olleet 
edustajat ja asiaa valmistellut työryhmä teki muutoksen kiinteistöjä kos-
kevan § 7 vuokran määräytymisperusteisiin, sekä taloudenhoitoa käsit-
televään 9 §, jonka sanamuotoja on selkiytetty.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa muutoksista ja kunnanhalli-

tus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto hyväksyy muutetun ja liit-
teenä 13 olevan yhteistoimintasopimuksen. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
_______________________________ 
 
Kv 7 § 
Liite 1 
 
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Perusturvan vastuualueen johtosääntö 
 
Perustltk 61 § 
Liite 3  Valmistelija:  perusturvajohtaja Kirsi Solmari 
 

Perusturvan vastuualueen johtosäännön uudistus on tarpeellinen henki-
löstön tehtävämuutosten ja –nimikkeiden sekä toiminnan joustavuuden 
vuoksi. 
 
Perusturvan vastuualueen johtosääntö on liitteenä 3. 

 
Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-
tuustolle perusturvan vastuualueen johtosäännön hyväksymistä. 

 
Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
_____________________________ 
 
Kh 37 § 
Liitteet 4-5  Perustuvatoimen päävastuualueen nykyinen johtosääntö on liitteenä 4 ja 

uusi hyväksyttäväksi esitettävä perusturvan vastuualueen johtosääntö on 
liitteenä 5. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perusturvan 
vastuualueen johtosääntö hyväksytään perusturvalautakunnan esityksen 
mukaisena. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
____________________________ 
 
Kv 8 § 
Liitteet 2-3 
 
Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Perussopimuksen valmistelun käynnistäminen maahanmuuttajien ottamiseksi 
 
Kh 9 § 
Liite 5 Ministeriöt ovat tehneet viimeisten vuosien aikana useita esityksiä kun-

nille ja kaupungeille maahanmuuttajien sijoittamiseksi kuntiin. Valtio ja 
eri kunnat tai kaupungit ovat perustaneet mm. vastaanottokeskuksia. 
Turvapaikanhakijoita on sijoitettu eri puolille maata ja kiintiöpakolais-
ten määrästä hallitus on vuosittain tehnyt päätöksen, kuinka paljon heitä 
otetaan vastaan. Rautalammin kunta on aikanaan hyväksynyt alustavan 
maahanmuuttajien kotouttamisohjelman, jota lainsäädäntö on edellyttä-
nyt.  

 
Sodat ja terrorismi Euroopassa (Ukraina) ja Lähi-idässä (Syyria) ovat 
niitä alueita, joissa ihmisillä on inhimillistä hätää tai heitä vainotaan ja 
heitä olisi tulossa mm. Suomeen, koska muutamat maat ovat joutuneet 
ottamaan vastaan jo yli miljoona pakolaista ja sijoittamaan heitä alkeel-
lisiin tilapäisiin leiriolosuhteisiin. 

 
 Rautalammilla on alustavasti selvitetty, mitä merkitsisi maahanmuutta-

jien ottaminen kuntaan? Ratkaisu pitäisi tehdä kiintiöpakolaisten ja tur-
vapaikanhakijoiden välillä. Keitä otettaisiin vastaan ja miten valintoihin 
vaikutettaisiin? Kuinka paljon heitä otettaisiin, mihin asutettaisiin, mi-
ten koulu-, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tulkkipalvelut että suomen 
kielen koulutus välittömästi järjestettäisiin? Lisäksi olisi selvitettävä 
keitä mahdollisia naapurikuntia voisi lähteä mukaan hankkeeseen? Mi-
ten heidän kanssa rahoitettaisiin mahdolliset tarvittavat uudet toimet? 
Mitä olisivat ne työt, joihin pakolaiset sijoittuisivat? Kesäaikana Sisä-
Savoon on otettu tuhansia marjanpoimijoita, mutta miten talvikausi?  

 
Miten maahanmuuttajien koulutus ja työkokemusta voitaisiin hyödyntää 
kunnan kehittämisessä ja yrittämisessä? 
 
Edellä olevat kysymykset vaativat vastauksia perussopimuksen teke-
miseksi ja kotouttamisohjelman tarkistamiseksi maahanmuuttajien vas-
taanottamiseksi ja sijoittamiseksi Rautalammille. 

 
Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle perussopimuksen valmistelun aloit-
tamista maahanmuuttajien ottamiseksi Rautalammille. Tavoitteena on 
ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja vaikuttaa siihen, keitä kuntaan vas-
taanotetaan? Perussopimuksen valmistelua varten valitaan valtuustossa 
edustetuista puolueista työryhmä, jota täydennetään kunnan viranhalti-
joilla ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 

 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Päätös:  Työryhmän jäseniksi valittiin Timo Satuli, Anneli Jalkanen, Jorma  

Kukkonen ja muut ryhmät ilmoittavat edustajansa valtuuston kokouk-
sessa. 
Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kukkonen ja varapuheen-
johtajaksi Anneli Jalkanen.  
Muutoin hyväksyttiin kunnanjohtajan esityksen mukaisena. 

_____________________________ 
 
Kv 9 § 
Liite 4 
 
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi merkittiin 

tiedoksi, että muut ryhmät olivat nimenneet työryhmän jäseniksi Jouko 
Pispalan, Raija Haukan, Anu Hirvosen ja Sami Räsäsen. 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Valtuustoaloitteet 
 
Kv 10 § 
Liitteet 5-6 Valtuutettu Pirkko Annala jätti itsensä ja 17 muun valtuutetun allekir-

joittaman valtuustoaloitteen yhteispalvelupisteen palveluiden laajenta-
misesta, liite 5. 
 
Valtuutettu Jarmo Hänninen jätti itsensä ja 7 muun valtuutetun allekir-
joittaman valtuustoaloitteen peruskoululaisten koulukuljetusten ja niitä 
koskevien sääntöjen soveltamisen nykytilaa ja mahdollisuudesta alentaa 
ilmaiseen koulukuljetukseen oikeuttavaa koulumatkan pituutta, liite 6. 
 

 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 

 


