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PÖYTÄKIRJAN 

NÄHTÄVILLÄPITO 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 

maanantaina 8.2.2016 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa. 

 

 

PUHEENJOHTAJA 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

JULKIPANOTODISTUS 

 

 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.1.2016 

 

 

Todistaa:     Ossi Maukonen 
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Hirvonen Anu 

Hänninen Jarmo 

Korhonen Sinikka 

Kuikka Joni-Matti 

Laitinen Kari 

Pahajoki Juho 
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Räsänen Sami 

Satuli Kaija 

Vepsäläinen Matti 

Weide Ari 
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Karjalainen Jarmo 
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Niemelä Risto 

Maukonen Ossi  

 

 

kunnanjohtaja 

vs. hallintojohtaja 

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  

 

 

Jorma Kukkonen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  1 - 9 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 
Allekirjoitukset 

Maanantai 8.2.2016 klo 9.00 kunnanvirasto 

Juho Pahajoki Raija Haukka 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 8.2.2016 klo 10-15  kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 
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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, Kirsi Mannila ja Mika Koukkari olivat il-

moittaneet esteistään saapumaan valtuuston kokoukseen ja tämän vuoksi 

puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettuja ottamaan 

paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi. 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 2 §  

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään 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 28.1.2016 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 28.1.2016. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koollekutstuttu ja päätös-

valtainen. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 3 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan maanantaina 8. helmikuuta 2016 klo 9.00. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juho Pahajoki ja Raija 

Haukka, jotka samalla toimivat mahdollisesti ääntenlaskijoina. 
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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. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon valvonta kunnassa 

 

Kh 345 § 

Liite 19 ISAVI on antanut päätöksen 21.12.2015, jossa se on kiinnittänyt huo-

miota terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon valvontaan 

kunnassa viitaten terveydenhuoltolain 2. lukuun. Päätös on osoitettu val-

tuustolle. Päätöksessä viitataan AVI:n valvontaohjelmaan ja terveyden-

huoltolain 12 §:n seuraamisvelvollisuuteen ja hyvinvointikertomuksiin. 

Hyvinvointikertomukset tulee laatia lainsäädännön mukaan valtuusto-

kausittain.  

AVI päätöksessään toteaa, että koska kunta ei ollut vastannut ennaltaeh-

käisyä koskevaan kyselyyn, niin AVI pyysi selvitystä, miten asetuksen 

mukaiset tehtävät on hoidettu kunnassa. Perusturvajohtajan vastauksen 

perusteella AVI:sta todetaan, että hyvinvointikertomus vuodelta 2013 

on laaja ja siinä on aivan oikein todettu, että kertomuksessa on huomioi-

tu eri väestöryhmät, asetetut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle 

asetetut tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. Koska vuosittain keskei-

sistä tavoitteita ei saadun selvityksen mukaan ollut kuitenkaan raportoi-

tu, niin AVI käsityksenään ilmaisi, että valtuustolle tulisi vuosittain ra-

portoida kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan tulee seura-

ta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja vaikuttaa kunnan palveluissa 

oleviin kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Rautalammin kunnassa kunta-

laisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin orgaaneihin kuuluvat johto-

ryhmä, hallitus ja valtuusto. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus tulee kiinnittämään tulevaisuudessa entistä enemmän 

huomiota kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä 

pyrkii kuntalaisten edunvalvonnassaan huolehtimaan siitä, että kuntalai-

silla on tulevissa maakunnallisen itsehallinnon sote-uudistuksissa edel-

leen saatavilla omasta kunnasta lähipalvelut koskivatpa ne sitten tervey-

denhoitoa, sosiaali- ja terveystoimeen liittyviä ennaltaehkäisypalveluita 

tai sivistyspalveluita taikka kuntalaisten hyvinvointia yleensä. 

Rautalammin edustukselliset orgaanit vuosien 2014-2015 aikana ovat 

kuntalaisten toivomuksesta kiinnittäneet huomiota kansalaisten koke-

maan lisääntyvään turvattomuuden tunteeseen, joka on lisääntynyt esim. 

poliisihallinnon keskittämisen johdosta, työvoimahallinnon keskittämi-

sen johdosta, pelastustoimen henkilöstötarpeen vähäisyyden johdosta 

sekä ensihoidon ja ambulanssitoiminnan saatavuuden heikkenemisen 

johdosta Rautalammin kunnassa. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet 

yhdessä liikenneturvallisuussuunnitelman tarkistamisen osalta ovat pal-

velleet mm. kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Päätös 

merkitään hallituksen tietoon saatetuksi ja hallitus saattaa päätöksen val-

tuuston tiedoksi. 
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 5 § 

Liite 1 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunnon antaminen itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

 

Kh 8 § 

Liite 3 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut päätöksillään sosiaali- ja 

terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itse-

hallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. 

 

 Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kun-

nilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuol-

lon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijai-

sesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi myös osittain aluei-

den omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään.  

 

 Sote-uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudis-

tusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainmi-

nisteriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja 

terveysministeriössä. 

 

 Em. ministeriöt pyytävät kunnilta ym. tahoilta lausunnot hallituksen 

linjauksista 28.1.2016 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä 3. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa lausuntoluonnosta, mikä 

esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 6 § 

Liite 2 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Anneli Jalkanen 

 

Kh 19 § 

Liite 10 Anneli Jalkanen on ilmoittanut 14.1.2016 sähköpostilla eroavansa kai-

kista luottamustehtävistään Rautalammin kunnassa henkilökohtaisten 

syiden ja paikkakunnalta pois muuttamisen johdosta (liite 10). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Anneli Jalka-

selle myönnetään ero kaikista kunnan luottamustoimista esitettyjen syi-

den johdosta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Anneli Jalkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn 

ajaksi ja puheenjohtajana toimi Sari Hintikka-Varis. 

 

_______________________________ 

 

Kv 7 § 

Liite 3 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Puheenjohtaja totesi, että keskusvaalilautakunnan vahvistaman viime 

kunnallisvaalien tuloksen perustella Keskustan 1. varavaltuutettu Matti 

Huuskonen nousee varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimi-

kaudeksi.  
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Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta 

 

Kh 20 § 

 Anneli Jalkanen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään. Kun-

nanvaltuusto on valinnut Anneli Jalkasen kunnanhallituksen puheenjoh-

tajaksi, joten hänen tilalleen tulee kunnanvaltuuston valita uusi jäsen ja 

puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanhalli-

tukseen valitaan uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Anneli Jalkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja 

puheenjohtajana toimi Sari Hintikka-Varis. 

 

________________________________ 

 

Kv 8 § 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Juho Pahajoki ehdotti, että kunnanhallituksen 

puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Ari Weide. 

 

 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ari Weiden kunnanhallituksen 

puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 Ari Weide kiitti valtuutettuja valintansa johdosta ja toivoi hyvän yhteis-

hengen jatkuvan edelleen kunnanhallituksen työskentelyssä. 

 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Hallintojohtajan vaali 

 

Kh 13 §  

Liite 6 Kunnanhallitus on julistanut haettavaksi hallintojohtajan viran tois-

taisek- 

si. Hakuilmoitus oli vuoden 2015 syksyllä laajasti esillä eri foorumeilla: 

Kuntarekryssä, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Kuntalehdessä 

ja kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Viran haku-

aikaa jatkettiin em. foorumeissa marraskuussa 2015. 

 

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää osastopäälli-

kön valinnasta. Hallintosäännön mukaan viran täyttämiseen liittyy 4 

kuukauden koeaika. Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa hallinto-

osastoa sekä toimia hallinto-osaston osastopäällikkönä. Ydintehtävät 

liittyvät yleis-, talous-ja henkilöstöhallintoon, digitalisaation edistämi-

seen, palkka-asemiehen tehtäviin ja kunnan ja oman toimialan suunnit-

telu-, valmistelu- ja suunnittelutehtäviin. Hallintojohtaja toimii kunnan-

johtajan alaisuudessa ja on kunnan johtoryhmän jäsen.  

 

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset oli pyydetty lähettämään 

25.11. 2015 mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on edellytetty 

ylempää hallinnollista tai taloudellista tai oikeudellista yliopistotutkin-

toa sekä kokemusta kunnallishallinnon tai muun julkisen hallinnon joh-

tavista tehtävistä.   

 

Hallintojohtajan virkaa haki 13 henkilöä, joista yksi perui hakemuksen-

sa tultuaan valituksi toisiin tehtäviin. Kunnanhallitus päätti kutsua viisi 

henkilöä haastateltavaksi. Haastateltavat henkilöt kunnanhallitus valitsi 

kokouksessaan 29.12.2015. Haastattelutilaisuuteen valitut kunnanhalli-

tus haastatteli 12.-13.1.2016. Yksi haastateltava perui tulonsa haastatte-

lutilaisuuteen.  

 

Kunnanvaltuusto valitsee 26.1.2016 kokouksessaan uuden hallintojohta-

jan toistaiseksi. 

 

Haastatteluryhmä: 

Haastatteluryhmä päätti suositella hallintojohtajan virkaan toistaiseksi 

valittavaksi FM Merja Koivula-Laukan Rantasalmelta. Varalle ei esitet-

ty valittavaksi ketään henkilöä. 

 

 Virkaa koskevat hakemukset ovat esityslistan liitteenä 6. 
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Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus hyväksyy haastattelutyöryhmän esityksen ja esittää kun-

nanvaltuustolle valittavaksi Rautalammin kunnan hallintojohtajan vir-

kaan toistaiseksi FM Merja Koivula-Laukan Rantasalmelta. Varalle ei 

esitetä valittavaksi ketään henkilöä.  Viran täyttämiseen liittyy 4 kuu-

kauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista on valitun henkilön esi-

tettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hallintojohta-

jan virkaa hakeneelle Merja Koivula-Laukalle teetätetään psykologinen 

testi hänen suostumuksensa nojalla. Tämän jälkeen kunnanhallitus tekee 

ehdollepanon    kunnanvaltuustolle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_________________________________ 

 

Kh 24 §   

Liite 1 Kunta on tilannut ja sopinut Odeco Oy:n ja FM Merja Koivula-Laukan  

 kanssa soveltuvuustestistä. Testitulos esitellään kunnanhallitukselle, 

minkä jälkeen kunnanhallitus tekee lopullisen ehdollepanoesityksen 

kunnanvaltuustolle hallintojohtajan valitsemiseksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Rautalammin 

kunnan hallintojohtajan virkaan toistaiseksi FM Merja Koivula-Laukan 

Rantasalmelta. Varalle ei esitetä valittavaksi ketään henkilöä. Viran 

täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamis-

ta on valitun henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-

dentilastaan.. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Perusteluina kun-

nanhallitus toteaa, että FM Merja Koivula-Laukalla on vaadittava ylem-

pi korkeakoulututkinto ja hänellä on hakijoista paras kokemus kunnal-

lishallinnosta, vahva kokemus yleis-, ympäristö-, teknisen ja henkilöhal-

linnon alalta sekä sektorikohtaista tuntemusta ja kokemusta taloudesta ja 

investointien toteuttamisesta. Hän opiskelee parhaillaan hallintoa ja ju-

ridiikkaa. Arvion mukaan hän pääsee nopeimmin sisälle hallintojohtajan 

tehtäviin ja vaatii vähiten perehdyttämistä ko. virkaan. 

_______________________________ 

 

Kv 9 § 

Liite 4 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa ei tullut kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkea-

vaa ehdotusta. Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi suljetun lippu- 
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 äänestyksen, koska kyseessä on vaali. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksi-

mielisesti äänestysesityksen ja äänestys suoritettiin. 

 

 Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.37-19.40 väliseksi ajaksi 

ääntenlaskun vuoksi ja ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen jatkumaan ja julisti äänestyksen tulok-

sen: Merja Koivula-Laukka 20 ääntä ja Anne Poutiainen 1 ääni. 

 

 Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston valinneen hallintojohtajan vir-

kaan FM Merja Koivula-Laukan. 

 


