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Ennen kokouksen alkua projektityöntekijä Ulla Anttila selvitti Master Plan –luontomatkailuprojektia
sekä tekninen johtaja Hannu Poussu rivitalohanketta.
-----------------------------------------------Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 131 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan 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 132 §
KunL:n 50 §: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 Ari Weiden.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 133 §
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

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.6.2015
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Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta
Kh 134 §
Liitteet 1-4

Kaavoitusjaosto on käsitellyt Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutosta tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta kokouksissaan 29.10.2014,
19.2.2015 ja 13.5.2015, liite 1.
Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavan
hyväksymistä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Sonkari-Kiesimä
rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kaavoitusjaosto
13.5.2015
10
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Hännilän ranta-asemakaava
Kaavjsto 10 §
Liitteet 4-5

Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän
tilaa 1:65 (686-404-1-65). Hännilä tilan kokonaispinta-ala on 6,340 ha ja
kaavalla tilalle muodostuu rakennusoikeutta kaikkiaan 1.200 k-m². Kiinteistö, jolle kaavaa haetaan, on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa tilalle matkailu- ja yrityspalvelujen alue, joka varataan matkailua, hoivapalvelua ja majoitusta palvelevan
rakentamisen tarpeeseen. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty
3.12.2014.

Kaavoitusjaoston lausunto:
Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy rantaasemakaavan aloittamisen tilalle Hännilä RN:o 1:65 ja hyväksyy kaavoittajaksi Maankäyttösuunnittelu Kaavaharjun Jorma Harjun. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää, että kunnanhallitus laittaa kaavasta tehdyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville (liitteet 4-5).
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________
Kh 135 §
Liitteet 5-6
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ranta-asemakaavan aloittamisen tilalle
Hännilä RN:o 1:65 ja hyväksyy kaavoittajaksi Maankäyttösuunnittelu
Kaavaharjun Jorma Harjun sekä laittaa kaavasta tehdyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Kaavoitusjaosto
13.5.2015
11
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Lausunto Kivisalmen ranta-asemakaavasta
Kaavjsto 11 §
Liitteet 6-7

Konneveden kunta on asettanut Kivisalmen ranta-asemakaavan valmisteluaineiston luonnoksena nähtäville 23.4.-25.5.2015. Konneveden kunta on
pyytänyt lausuntoa Rautalammin kunnalta kyseisestä kaavasta (liite nro 6).
Kaava-aineisto on liitteenä nro 7.

Kaavoitusjaoston lausunto:
Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se antaa Kivisalmen rantaasemakaavasta seuraavanlaisen lausunnon:
Rautalammin kunnalla ei ole luonnokseen suhteen huomautettavaa.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

__________________________
Kh 136 §
Liitteet 7-8
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta Kivisalmen ranta-asemakaavaluonnoksesta, ettei sillä ole huomautettavaa asian johdosta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu
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Maanvuokrasopimuksen purkaminen / Rautalammin Moottorivenekerho
Kh 137 §
Kunta on vuokrannut v. 1995 Rautalammin Moottorivenekerholle n. 4.300
m²:n määräalan ja siihen liittyvän tieoikeuden Kierinniemi RN:o 13:39 tilasta kotisataman rakentamista ja ylläpitämistä varten. Vuokrakaudet ovat
olleet 5 vuotta pitkiä ja jatkuneet aina 5-vuotiskausin eteenpäin.
Tekninen johtaja on ollut yhteydessä Moottorivenekerhon edustajiin ja he
ovat valmiit purkamaan maanvuokrasopimuksen välittömästi, koska kerhon toiminta on hiipunut ja lakannut jo vuosia sitten.
Vuokra-alue kuuluu Kierinniemen ranta-asemakaavan muutosalueeseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää purkaa välittömästi Rautalammin Moottorivenekerhon kanssa 29.3.1995 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen yhteisymmärryksessä ns. Kierinniemen venelaiturialueesta ja tieoikeudesta sekä palauttaa vuokra-alueen kunnan hallintaan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Sivistyslautakunta
20.5.2015
10
Kunnanhallitus
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Täyttöluvan hakeminen 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 138 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
1.6.2015
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Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTAn pöytäkirja
Kh 139 §
Liite 9

Rautalammin vapaa-ajan asukastoimikunta on pitänyt kokouksensa 15.5.
2015 (liite 9). Toimikunta täyttää tänä kesänä 10 vuotta ja esittää kunnanhallitukselle, että juhlan kunniaksi toimikunta voisi tehdä juhlaristeilyn
kansallispuiston maisemiin. Risteilyn kulujen kattamiseen voisi käyttää varoja, joita on säästynyt, kun toimikunnan jäsenet eivät ole nostaneet kokouspalkkioita toimistaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä VASTAn pöytäkirjan tiedoksi sekä hyväksyä sen esityksen juhlaristeilyn järjestämisestä kansallispuiston maisemiin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
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Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Euro Granit Oy:n maa-ainesten
ottamislupaa Mustikkamäki ja Vornankoski -tiloilta
Kh 140 §
Liite 10

Rautalammin ympäristölautakunta oli 20.2.2014 myöntänyt Euro Granit
Oy:lle luvan ottaa 550.000 m³ kiviainesta Rautalammin kunnan Rautalammin kylässä sijaitsevien tilojen Mustikkamäki RN:o 12:22 ja Vornankoski RN:o 12:77 alueilta. Lupa on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.
Päätöksestä olivat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Mikko Makkonen, Uolevi Ruhanen ja hänen 78 asiakumppaniaan sekä Jukka ja MarjaLeena Ruhanen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, liite 10.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
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Lausunnon antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Euro Granit Oy:n rakennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia koskevaan ympäristölupahakemukseen
Kh 141 §
Liite 11

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnanhallituksen lausuntoa 15.6.
2015 mennessä Euro Granit Oy:n rakennuskivien louhintaa ja sivukivien
varastointia koskevaan ympäristölupahakemukseen. Vaasan hallintooikeus on päätöksellään 3.10.2014 palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.
Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Rautalammin kunnan Rautalammin kylässä Mustikkamäen alueella tiloille Mustikkamäki RN:o 12:22 ja
Vornankoski RN:o 12:77. Hakemus sisältää aiemman käsittelyn asiakirjat
ja uuteen käsittelyyn edellytetyt täydennykset, jotka hakija on toimittanut
aluehallintovirastoon 2.3.2015. Aiemmassa käsittelyssä saadut lausunnot,
muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon asian uudessa käsittelyssä.
Kunnanhallitus on 4.11.2013 antanut asiasta lausuntonsa.
Liitteenä 11 on AVIn kuulutus, mikä on nähtävänä Rautalammin kunnanviraston ilmoitustaululla 12.5.-15.6.2015 välisen ajan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomauttamista Euro Granit Oy:n rakennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia
koskevaan ympäristölupahakemukseen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu
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Maanteiden tilapäinen sulkeminen Neste Oil Ralli 2015 –nopeuskilpailun vuoksi
Kh 142 §
Liite 12

Keski-Suomen ELY-keskus on toimittanut Sisä-Suomen poliisilaitokselle
lausunnon 18.5.2015 maanteiden tilapäisestä sulkemisesta Neste Oil Ralli
2015 –nopeuskilpailujen vuoksi Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja PohjoisSavossa ajalla 30.7.-2.8.2015, liite 12. Rautalammilla ajetaan kilpailun
päättävät erikoiskokeet 19 ja 20 Myhinpäässä 2.8.2015.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
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Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä
Kh 143 §
Liite 13

Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) 10 §:n mukaan Kelan paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kela kuultuaan
ao. kunnanhallituksia. Tämän vuoksi Kela pyytää kunnan lausuntoa Kelan
organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kunnan kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin 14.8.
2015 mennessä. Kelan hallitus on hyväksynyt esityksen uudesta organisaatiosta 18.12.2014.
Koko maahan esitetään muodostettavaksi 1.1.2016 lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri.
Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa
lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Kelan ja kaikkien
kuntien välinen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan eri paikkakunnilla eikä
Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin uudistuksella ole vaikutusta.
Uusi Itäinen vakuutuspiiri muodostetaan 1.1.2016 lukien nykyisistä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen vakuutuspiireistä. Uuden piirin yhteenlaskettu asukasluku on n. 841.000 ja Kelan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on n. 570.
Kelan lähettämä lausuntopyyntö on liitteenä 13.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa
Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu
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Ilmoitusasiat
Kh 144 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 30.4.2015.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 16.4.2015: 40.000 €:n valtionavustus Rautalammin kunnalle Käskynkkää – Sisä-Savon yhteinen lähikulttuurin kehittämishanke 2015-2016.
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeet: lukiokoulutuksen yksikköhintoja vuonna 2015 koskeva muutos ja päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä
rahoituksesta vuodelle 2015.
4-7. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden päätökset hirven
ajoon ja vierasperäisten pienpetojen metsästykseen Etelä-Konneveden
kansallispuistossa: Riuttaniemen Metsästysseura ry, Saukon Erä ry,
Kuikkavuoren Erä ry ja Nipurin Erä ry.
8. Pro Ysitie ry:n kirje 8.5.2015.
9. Pohjois-Savon ELYn vastaus 30.4.2015 kunnanhallituksen esitykseen
Saikarintien peruskorjauksesta.
10. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön yhtiökokouskutsu
25.5.2015.
11. Palosuojelurahaston kirje 15.5.2015: Selvityspyyntö palosuojelurahaston myöntämistä rakennusavustuksista vuosina 1988-2013. Rautalammin osalta tämä koskee paloaseman peruskorjausta/laajennusta v. 1994.
12. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn päätös 11.5.2015: Rautalammin lukion
peruskorjaus ja laajennus, valtionavustuksen loppuerän (40.000 €)
maksaminen.
13. Opetushallituksen päätös 4.5.2015: Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus v. 2014.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu
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14. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen esityslista 27.5.2015.
15. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen esityslista 27.5.2015.
16. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 7.5.2015.
17. Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston esityslista 4.6.2015.
18. Pohjois-Savon liiton lausunto 13.5.2014 oikeusministeriölle koskien
käräjäoikeusverkoston kehittämistä.
19. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 21.5.2015.
20. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 21.5.2015.
21. Savon koulutusky:n arviointikertomus 2014.
22. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouskutsu 10.6.2015.
23. Suonenjoen kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 25.5.2015: Edustajien
nimeäminen Nuoret duuniin 2017 –hankkeen ohjausryhmään ja seurantaryhmään.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 145 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 7.5.2015.
2-4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet 12.5.2015:
§ 25: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta koskien Kuuslahden kylässä sijaitsevaa Valkama RN:o 5:27 tilaa.
§ 26: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta koskien Rautalammin kylässä sijaitsevaa Peikonpesä RN:o 26:34 tilaa.
§ 27: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta koskien Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Memmula RN:o 7:29 tilaa.
5. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.5.2015.
6. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 12.5.2015.
7. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.5.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Master Plan –suunnitelman hyväksyminen
Kh 146 §
Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun Master Plan – suunnittelutyön tavoitteena oli luoda pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma 2025, joka antaa uusia mahdollisuuksia kuntien kehittämiseen, matkailu- ja palveluyrittämisen sekä matkailutulon kasvuun ja uusien työpaikkojen syntyyn.
Rautalampi – Konnevesi luontomatkailun Master Plan suunnittelutyö on
tehty Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton, Rautalammin
ja Konneveden kunnan yhteisenä hankkeena 1.8.2014–30.4.2015. Hankkeen tavoitteena oli konkretisoida alueen kehittämisen tavoitteet ja määrittelemällä ajalliset ja määrälliset tavoitteet matkailupalveluiden eri osa-alueille. Hanketta hallinnoi Rautalammin kunta ja suunnittelijana toimi Ulla
Anttila. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:
Risto Niemelä pj
Markus Tiihanoff vpj.
Raimo Itkonen
Jaana Tuhkalainen
Ulla Mehto-Hämäläinen
Kari Tarkiainen
Reima Välivaara
Timo Lindsberg
Matti Varis
Hannu Korhonen
Risto Palokangas

Rautalammin kunta
Konneveden kunta
Metsähallitus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-kekus
Pohjois-Savon liitto
Keski-Suomen liitto
Rautalammin MTK
matkailuyrittäjä, Rautalampi
matkailuyrittäjä, Konnevesi
Sisä-Savon luonnonystävät ry.

Ohjausryhmä on hyväksynyt Master Plan –suunnitelman 28.4.2015 ja
suunnitelmaan liittyvistä jatkohankkeista on neuvoteltu Keski-Suomen liiton ja ELY-keskuksen edustajien ja Pohjois-Savon ELY-keskusten edustajien kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdon kanssa on neuvoteltu
29.4.2015 ja 18.5.2015. Suunnitelmassa esitetään, että Master Plan –suunnitelma viedään Konneveden ja Rautalammin kunnanhallitusten hyväksyttäviksi. Rautalammin kunnanhallitukselle esitellään Master Plan –suunnitelma kokouksessa.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy Master Plan –suunnitelman ohjausryhmän esityksen mukaisena.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueelle
Kh 147 §
Liite 14

Rautalammin kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2015 talousarviossa
(brutto) 2.220.000 euroa investointimenoihin. Talonrakennushankkeen (investointiosa) toteuttamista varten on varattu 150.000 euron osakepääoma.
Kunnan omistamalle Lassilanrannan alueelle (AR 151) on suunniteltu rivija ketjutaloja. Kunnassa on nyt kysyntää pienille ja suurille vuokra- ja
omistusasunnoille. Kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjottava vapaita asuntoja
perheille eikä myöskään yksinäisille henkilöille.
Suunnitelmat on aikaisemmin esitelty kunnanhallitukselle. Lassilanrannan
alueelle kunnan tekninen osasto on teettänyt a) pohjatutkimukset ja b) rivitalojen 12 huoneiston pääpiirustukset ovat valmiit, c) kunta on selvittänyt
tontin hinnan ja liittymäkustannukset (kaukolämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä rakennuslupa-asiat) ja d) kunta hakee vielä rakennusluvan omistamalleen maa-alueelle rivitalojen rakentamiseksi. Kunta on valmis myymään rivitalohanketta varten maa-alueen ja siirtämään luvat rakennuttajalle. Lisäksi kunta on valmis myymään tontilla sijaitsevan varastorakennuksen, jotta suunnitelman mukaan voidaan hyödyntää perustettavan asuntoyhtiön varastona. Rautalammin Osuuspankki toimii RS-järjestelmän mukaisena pankkina. RS-järjestelmä varmistaa kohteen rakentamisen suunnitelmien mukaan. Perustajaosakkaana ja rakennuttajana Rautalammin Rakennus Oy antaa pankille vakuuden. Suunnitelmat ovat liitteinä 14.
Hanke käsittää kolme rivitalohanketta, joka käynnistyy vuoden 2015 aikana ja on kokonaisuudessaan valmis 2017. Hankkeeseen kuuluvat autokatokset. Käytännössä rakennushanke käynnistyy heti sen jälkeen, kun 8
huoneistosta on 7:lle huoneistolle on saatu sitova ostaja. Ostaja voi rahoittaa hankkimansa huoneiston siten, että huoneiston myyntihinta on 50 %
huoneiston velattomasta hinnasta. Halutessaan ostaja voi lyhentää asuntoosakeyhtiölle huoneistokohtaista lainaa pääomavastikkeella.
Rivitalojen lämmitys suunnitelman mukaan järjestetään liittymällä alueen
kaukolämpöverkkoon. Alueen kevyen liikenteen väylä on jo valmiiksi rakennettu. Liikenne rivitaloihin järjestetään Herrantien ja Lassilanpolun
kautta. Rivitalojen piha-alueiden päällystäminen kuuluu rakennusurakkaan.
Kunta päällystää Lassilanpolun ja rakentamisprosessin aikana viimeistään
2017.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
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1. Kunta tekee sitovan varauksen neljän (4) huoneiston ostamiseksi 12
huoneiston rivitalohankekokonaisuudesta. Hankintakustannukset ovat
yhteensä 351.640 € (+ alv ).
2. Rautalammin kunta osoittaa vuoden 2015 talousarvion investointiosasta 150.000 euroa (osakepääoma) rivitalojen rakentamista varten ja hyväksyy 201.640 €:n (+ alv) lisämäärärahan, joka lainoitetaan, neljän
huoneiston ostamiseksi Lassilanrannan alueelta.
3. Kunta päällystää vuoden 2016 aikana Lassilanpolun sekä Rautalammintien ja Lassilanpolun välisen kevyenliikenteen väylän.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Anneli Jalkanen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja puheenjohtajan toimi tämän asian osalta Ari Weide. Pöytäkirjan tarkastaa tämän asian osalta Ari Weiden osalta Jarmo Hänninen.
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Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
Kh 148 §
Liite 15

Rautalammin kunnan valtuustossa edustetuista puolueista koottu työryhmä
on jatkanut valmistelua kiintiöpakolaisten ja työperäisten maahanmuuttajien vastaanottamiseksi Rautalammille. Pakolaisten vastaanottamisella pyritään mm. siihen, että saamme kuntaan uusia asukkaita, katkaisemme
kunnan asukasluvun vähenemisen, saamme yrityksiin uusia työntekijöitä ja
jopa uusia yrittäjiä. Kun syntyvyys kunnassa on ollut laskeva ja huoltosuhde nouseva asukasluvun pienentyessä, kunta haluaa ottaa tästä syystä kiintiöpakolaisia.
Koska pakolaisten vastaanottaminen kuntiin on kunnan vapaaehtoinen ja
harkinnanvarainen päätös, kunta pyrkii siihen, että
a)
b)
c)
d)
e)

se voi vaikuttaa siihen, mistä maasta pakolaisia vastaanotetaan?
keitä vastaanotetaan?
kuinka paljon pakolaisia otetaan?
kuinka useana vuonna pakolaisia otetaan vastaan?
myös pienten kuntien edustajia voisi olla siinä työryhmässä, joka käy
valitsemassa Suomeen vastaanotettavat pakolaiset ja
f) korostetaan pakolaisia valitsevan ryhmän moniammatillisuutta.
Kunta katsoo, että edellä mainituilla tarkennuksilla suomalaiset kunnat ja
kaupungit ylipäätään olisivat todennäköisesti valmiimpia ottamaan pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan. Nimittäin paineet kiintiöpakolaisten
vastaanottamisen lisäämiseksi Euroopan Unionin maiden korkean elintason
ja hyvinvoinnin johdosta lisääntyvät globaalisti kaiken aikaa.
Pakolaisten vastaanottamisella voidaan työryhmän mielestä vaikuttaa kunnan ikärakenteeseen, yritysten työvoiman parempaan saatavuuteen, yrittäjyyden edistämiseen, ja mahdollisesti uusien koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden osaamisen hyödyntämiseen paikallistaloudessa, unohtamatta humanitäärisiä ja inhimillisiä näkökulmia.
Vuosittainen kuntaan otettavien kiintiöpakolaisten määrä työryhmän mielestä voi olla enintään 20 henkilöä. Rautalammille voidaan ottaa vuosien
2016-2019 aikana pakolaisia siten, että kunta voi tarvittaessa pitää välivuoden vastaanottamisprosessissa. Vähintään neljän vuoden sopimuksen
tekemistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa puoltaa vastaanottamiseen liittyvät; kiinteään omaisuuteen, irtaimistoon ja henkilöstöön tai asumiseen kohdistuvat resurssivaraukset ja -kustannukset, koska niitä koskeva
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päätöksenteko ja investoinnit ovat kunnalle taloudellisesti pitkäkestoisia.
Työryhmän tehtävänä on laatia talousarvio vuoden 2016 talousarvion laatimisen yhteydessä ja suunnitella projektikoordinaattorin ja muun tarvittavan ohjaaja ja avustajahenkilöstön palkkaamista kuntaan sekä laatia alustavaa kotouttamisohjelmaa ja valmistella pakolaisten vastaanottamiseen liittyvää hankehakemus. Samoin työryhmän tehtävänä on valmistella mahdollinen yhteistyö- ja kumppanuussopimus naapurikuntien kanssa pakolaisten
vastaanottamiseksi ja henkilöresurssien mahdollisesti yhteiskäytöstä ja
kustannuksista.
Kunta on käynyt naapurikuntien kanssa keskusteluja kiintiöpakolaisten
vastaanottamiseksi ja keskustelut jatkuvat. Rautalammin kunta on valmis
käynnistämään pakolaisten vastaanottamisen yksin, mutta valmisteluja jatketaan siten, että pakolaisten vastaanottamiseksi ja kotouttamiskoulutuksen
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi voitaisiin kirjoittaa pakolaisten vastaanottamista koskeva hankehakemus useamman kuin yhden kunnan kanssa.
Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää kunnanvaltuuston hyväksymää kotoutumisohjelmaa ja sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa s kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Lisäksi kunnan tulee selvittää yhdessä
eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa se, miten eri sidosryhmät
ja kuntalaiset voivat olla edistämässä pakolaisten vastaanottamista kuntaan.
Kunta käynnistää välittömästi yksityiskohtaisen kotouttamisohjelman laatimisen pakolaisille ja maahanmuuttajille sekä hankehakemuksen laatimisen. Ensimmäiset pakolaiset otetaan todennäköisesti kuntaan vastaan huhtitoukokuussa 2016. Sopimusluonnos ja kotouttamisohjelma on liitteenä 15.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen alaisuuteen
perustetaan kotouttamisjaosto, joka vastaa pakolaisten vastaanottamisesta. Tämä otetaan huomioon johtosääntövalmistelun yhteydessä.
2. Kunnanhallitus saattaa ELY-keskuksen tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymän kotouttamissuunnitelman 2011.
3. Rautalammin kunta tekee sopimuksen Pohjois-Savon ELY-keskuksen
kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi Rautalammille. Kiintiöpakolaisia otetaan vastaan vuodessa enintään 20 henkilöä. Sopimus
laaditaan vuosiksi 2016-2019. Kunta voi tarvittaessa pitää välivuoden.
Ensimmäiset pakolaiset ollaan valmiita ottamaan vastaan huhti-toukokuussa 2016.
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Muilta osin pakolaisten vastaanottamista koskevan työryhmä jatkaa tarkemman kotouttamisohjelman ja taloussuunnitelman valmistelua sekä hankevalmistelua. Naapurikuntien ja eri koulutusyksiköiden kanssa pyritään
laatimaan yhteistyösopimukset pakolaisten kotouttamiseksi ja koulutuksen
käynnistämiseksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Jorma Kukkonen poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo 19.30.
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Rautalammin terveyskeskuksen peruskorjauksen valmistuminen 1.6.2015
Kh 149 §
Rautalammin terveyskeskuksen peruskorjaus on valmistunut. Työterveyshuollon, fysioterapian ja lasten neuvolatilat siirtyivät peruskorjauksen ajaksi pois terveyskeskuksesta, osa Rautalammin ja osa Suonenjoen terveyskeskukseen.
Samassa yhteydessä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä vähensi
yhden lääkäri + hoitaja –työparin Rautalammin terveyskeskuksesta, ja on
jo aikaisemmin keskittänyt hammaslääkäripalveluja Suonenjoelle. Tämä
vaikeuttaa ja viivästyttää jatkuvasti rautalampilaisten pääsyä niin terveyskeskuslääkärin kuin myös hammaslääkärin vastaanotolle. Palaute on tullut
kuntalaisilta.
Soisalon työterveyshuollon työterveys, Sisä-Savon terveydenhuollon fysioterapia ja lasten neuvolatilat siirtyvät terveyskeskuksen peruskorjauksen
jälkeen entisiin tiloihin Rautalammin terveyskeskukseen. Lisäksi kunta
kiinnittää huomiota siihen, että Rautalammilla terveyskeskuslääkärin ja
hoitajan sekä hammaslääkärin saatavuutta Rautalammilla tulee lisätä, jotta
rautalampilaisten palvelutarve voidaan turvata.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus käy Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden
2015 toimintaan ja vuoden 2016 talousarvion laatimiseen liittyen keskustelut kuntayhtymän johdon kanssa lähipalvelujen turvaamiseksi Rautalammilla. Rautalampilaisten lähipalveluja ei pidä vähentää tässä tilanteessa,
kun koko valtakunnallista sote-järjestelmää pyritään muuttamaan maakuntaitsehallintopohjaiseksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Suomen Terveystalo Oy:n esitys yhteistyöstä
Kh 150 §
Liite 16

Suomen Terveystalo Oy on esitellyt toimintaansa Rautalammin kunnan
edustajille 27.5.2015. Suomen Terveystalo Oy:llä on pitkäaikainen kokemus vaativasta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhoidosta Suomessa
useilla eri paikkakunnilla. Rautalampia lähimmät suuremmat Terveystalon
yksiköt sairaaloineen sijaitsevat Kuopiossa ja Jyväskylässä. Terveystalon
yhteistyökumppaneita ovat useimmat suuret sairaanhoitopiirit Suomessa.
Esimerkkinä Terveystalo esitteli Rautalammin kunnalle Rantasalmen kunnan toimenpiteet, joilla kunta päätti ostaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut kokonaan yritykseltä ja lisäksi vielä työterveyshuollon palvelut. Hanketta on vetänyt Rautalammin entinen perusturvajohtaja Mira Laasonen.
Rantasalmen kunta tehdessään 2014 sopimuksen Suomen Terveystalo
Oy:n kanssa on lähtenyt siitä, että kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset tulevat pienenemään noin 10 % seuraavaan neljäteen vuoteen
mennessä. Kustannuskehitys sairaanhoidossa ja sosiaalitoimessa kunnassa
oli ollut tätä ennen kestämätön ja lääkäreiden saatavuus heikko perusterveydenhuollossa. Kunta halusi turvata lähipalvelut omassa kunnassa ja säilyttää lisäksi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen julkiset työpaikat, joista
huomattava osa oli ja on naistyöpaikkoja. Kunta kilpailutti neuvottelumenettelyllä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut.
Terveystalo on panostanut Rantasalmella perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalveluihin, lääkärin saatavuuteen ja ammattitaitoon sekä tarvittaessa nopeaan hoitopolkuun erikoissairaanhoitoon. Lisäksi Terveystalo
on tuonut Rantasalmen kuntaan lähipalveluiksi usean erikoislääkärin palvelut.
Rautalammilla ovat erinomaiset sosiaalitoimen palvelut kokonaisuudessaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilanne on toistaiseksi
avoin ja rakenteiden muuttaminen vie useita vuosia. Kuntayhtymä purkautuu 1.1.2017.

Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon Suomen Terveystalo Oy:n esitys yhteistyöstä lähinnä koskien erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa ja
siihen palataan kesälomien jälkeen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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