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PÖYTÄKIRJAN 

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

maanantaina 31.8.2015 klo 12-15 kunnanviraston neuvonnassa. 

 

 

PUHEENJOHTAJA 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

JULKIPANOTODISTUS 

 

 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 20.8.2015 

 

 

Todistaa:     Ossi Maukonen 

                    Ilmoitustaulunhoitaja 
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Niemelä Risto 

Maukonen Ossi 

Poussu Hannu  
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osastosihteeri 

tekninen johtaja 

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  

 

 

Jorma Kukkonen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  45 - 52 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 
Allekirjoitukset 

Maanantai 31.8.2015 klo 11.30 kunnanvirasto 

Mika Koukkari Raija Haukka 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 31.8.2015 klo 12-15  kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 
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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 45 §  

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 Tiina Louhikallio, Sari Hintikka-Varis ja Kirsi Mannila oli-

vat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan valtuuston kokoukseen ja 

tämän vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmien varavaltuutettu-

ja ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi. Samalla 

puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi osastosihteeri Ossi Maukosen. 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 46 §  

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 20.8.2015 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 20.8.2015. 

 

 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 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

     

Kunnanvaltuusto   25.8.2015  54  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 47 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 11.30. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mika Koukkari ja Raija 

Haukka. 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 48 §  

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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Määräalan kaupan purkaminen / Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit 

 

Kh 202 § 

Liite 1 Kunta möi 27.6.2006 allekirjoitetulla kauppakirjalla n. 7.600 m²:n mää-

räalan Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiölle teollisuushallin 

rakennuspaikaksi Oikarilan tilasta verhoomohallin ja Hankamäentien 

välistä. Teollisuushallihanke ei kyseiselle määräalalle toteutunut eikä 

yhtiö ole hakenut saannolleen lainhuutoa. 

 

 Eräät yrittäjät ovat kiinnostuneita rakentaman alueelle hallin ko. määrä-

alalle joskin he tarvitsevat myös hieman lisämaata (hallin tarvitsema 

alue on kaikkiaan n. 1 ha). 

 

 Olisi selvintä, että kyseinen määräalan kauppa puretaan ja kunta ostaa 

takaisin ko. määräalan. Tämän jälkeen olisi helpointa tehdä mahdolliset 

uudet kaupat tarvittavalle määräalalle Oikarilan tilasta, koska olisi aino-

astaan yksi myyjä. 

 

 Kunnanvirastossa on laadittu asiasta määräalakaupan purkamiskauppa-

kirja, mikä on allekirjoitettu 13.8.2015, liite 1. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä 1 ole-

va määräalakaupan purkamiskauppakirja hyväksytään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Anneli Jalkanen, Kirsi Mannila ja Jarmo Hänninen poistuivat esteellisi-

nä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 

tämän asian osalta Ari Weide.  

 

____________________________ 

 

Kv 49 § 

Liite 1 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kauppakirjan hyväksyminen teollisuushallitontista 

 

Kh 205 § 

Liite 4 Kunnanvirastossa on valmisteltu kauppakirja n. 1,28 ha:n määräalan 

myyn-nistä teollisuushallin rakentamista varten Toholahden asemakaa-

va-alueelta korttelista 96, mikä on merkitty kaavassa teollisuusraken-

nusten ja –laitos-ten korttelialueeksi. Määräala sijaitsee Oikarila RN:o 

3:42 tilalla Rautalammin kunnan Toholahden kylässä. Kauppakirja on 

liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä 4 ole-

va kauppakirja hyväksytään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

_______________________________ 

 

Kv 50 § 

Liite 2 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kotouttamisjaoston tehtävä ja jäsenet 

 

Kh 209 § 

 Kunnanvaltuusto päätti perustaa 16.6.2015 kunnanhallituksen alaisuu-

teen kotouttamisjaoston. Jaoston tehtävänä on ”koordinoida, suunnitel-

la, kehittää, ohjata, seurata, vastata, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä 

kunnanhallitukselle merkittävistä pakolaisten ja maahanmuuttajien vas-

taanottamiseen ja kotouttamiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena on 

edistää monikulttuurisuutta, kotouttaa pakolaiset ja maahanmuuttajat 

yhteiskuntaan, edistää suomen kielen oppimista ja perehdyttää maa-

hanmuuttajat suomalaiseen ja savolaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin 

ja siten, että maahanmuuttajat pääsevät myös osallistumaan suomalai-

seen yhteiskuntaelämään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään oman 

kulttuurin ja kielen säilyttämiseen.”  

 

 Kotouttamisjaostolle kuuluvat tehtävät ja asiat kirjataan kunnanhallituk-

sen johtosääntöön. Kunnanhallituksen alaisuudessa kotouttamisjaoston 

lisäksi toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto, kaavoitusjaosto ja va-

paa-ajan asukastoimikunta. 

 

Kotouttamisjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heille valitaan henkilökoh-

taiset varajäsenet. Kotouttamisjaostolla on puheenjohtaja, jonka valitsee 

kunnanvaltuusto. Kotouttamisjaosto valitsee keskuudestaan varapuheen-

johtajan. Kotouttamisjaoston sihteerinä toimii pakolaiskoordinaattori. 

Kotouttamisjaoston esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Kunnanhalli-

tuksen kotouttamisjaoston alaisuudessa työskentelevät projekti- ja toi-

mihenkilöt toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa. 

 

Kotouttamiseen liittyvät lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtävistä kunnassa vastaa perusturvalautakunta. Koulutukseen, kulttuu-

riin, nuoriso- ja liikuntaan sekä vapaa-aikaan liittyvistä lakisääteisistä 

tehtävistä vastaa sivistyslautakunta. Työ- ja elinkeinotoimeen liittyvistä 

tehtävistä vastaa kunnanhallitus.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

 

1. Kunnanhallituksen alaisen Kotouttamisjaoston tehtäväksi määritel-

lään seuraavaa: koordinoida, suunnitella, kehittää, ohjata, seurata, 

vastata, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kunnanhallitukselle mer-

kittävistä pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja ko-

touttamiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena on edistää monikulttuu- 
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risuutta, kotouttaa pakolaiset ja maahanmuuttajat yhteiskuntaan, 

edistää suomen kielen oppimista ja perehdyttää maahanmuuttajat 

suomalaiseen ja savolaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin ja siten, että 

maahanmuuttajat pääsevät myös osallistumaan suomalaiseen yhteis-

kuntaelämään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään oman kulttuurin 

ja kielen säilyttämiseen. 

2. Kunnanhallituksen alaiseen Kotouttamisjaostoon valitaan 5 jäsentä 

ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

3. Kotouttamisjaoston puheenjohtajan valitsee kunnanvaltuusto ja va-

rapuheenjohtajan kotouttamisjaosto valitsee keskuudestaan. 

4. Kotouttamisjaoston esittelijänä toimii perusturvajohtaja tai hänen 

varahenkilönsä. Sihteerinä kotouttamisjaostossa toimii pakolais-

koordinaattori. 

5. Kotouttamisjaoston alaisuudessa toimivat projekti- ja toimihenkilöt 

tai muut määräaikaiset henkilöt toimivat perusturvajohtajan alaisuu-

dessa. 

6. Valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion ja taloussuunnitelman. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  

 

_______________________________ 

 

Kv 51 § 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi työryh-

mään seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 

 Jäsen  Henk.koht. varajäsen 

 

 Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio 

 Raija Haukka Anu Hirvonen 

 Kirsi Mannila Ari Weide 

 Jouko Pispala Unto Siikström 

 Jarmo Hänninen Timo Satuli 

 

 Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Kukkonen. 
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Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen vesihuoltosuunnitelman mukaan 

 

Kh 211 § 

Liite 9  Rautalammin kunnanhallitus teki 16.6.2015 § 166 sopimuksen Pohjois-

Savon ELY-keskuksen kanssa siirtoviemärin rakentamisesta valtion ve-

sijohtotyönä Rautalammin keskustaajaman ja Kerkonkosken välillä. 

Kokonaiskustannusarvio sopimuksen mukaan oli 2,1 miljoonaa euroa. 

Mutta maanrakennus- ja vesijohtotöiden tämän hetkisen hintatason joh-

dosta hanke pystytään toteuttamaan edullisemmin kuin oli arvoitu ja so-

pimuksessa sovittu. Lopputilitystä ei ole vielä tehty. ELY-keskus rahoit-

ti sopimuksen mukaan siirtoviemäriä vesihuollon tukemisesta 686/2004 

annetun lain, 12 §:n mukaisesti enintään 750.000 eurolla. Avustus ei 

kuitenkaan sopimuksen mukaan voinut olla yli 40 % toteutuneista ko-

konaiskustannuksista.  

 

 Rautalammin kunta on varannut vuoden 2015 budjetissa 800.000 euroa 

(alv 0) vesi- ja viemäritöihin, ja vuoden 2016 taloussuunnitelmassa 

200.000 euroa (alv 0) ja vuoden 2017 taloussuunnitelmassa 200.000 eu-

roa (alv 0). Kunnan kustannusosuudeksi jo rakennetun siirtoviemäin 

osalta voidaan arvioida olevan noin 0,6 miljoonaa euroa ja ELY-

keskuksen noin 0,4 miljoonaa euroa. 

 

 Kunta neuvotteli Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kesäkuussa 

2015 tilanteesta, ja kunta on sittemmin tehnyt kunnan vesihuoltosuunni-

telmaan pohjautuen esityksen, että 1) maatie 543 suuntaisesti Kilpilam-

milta Korpijärvelle rakennettaisiin viemärirunkolinja. 2) Lisäksi raken-

nettaisiin Konnekosken, Törmälän, Martinniemen, Kierinniemen suun-

taan Pakarilansaloon saakka viemärirunkolinja.  

 

Kustannusarvio on noin 1,45 miljoonaa, josta yleisten töiden osuus on 

0,2 miljoonaa euroa. Lopullinen hinta selviää tarjouspyynnön jälkeen. 

Tekninen osasto on arvioinut tilannetta siten, että mikäli hanketta kus-

tannussyistä joudutaan pienentämään, silloin Pakarilansalo jäisi tois-

taiseksi hankkeen ulkopuolelle. Siinä tapauksessa kustannukset olisivat 

yhteensä noin 1,0-1,2 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen ilmoituksen 

mukaan sopimukseen perustuva kunnan vesilaitoksen vesi- ja viemäri-

rakentaminen tulisi tehdä valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Työ tehtäisiin valtion vesijohtotyönä. Kunnan osuudeksi muodostuisi 

runkolinjojen lisärakentamisen osalta noin 0,65-0,9 miljoonaa euroa. 

Näin ollen kunnan liikelaitoksen vesihuoltotöiden kustannukset vuosien 

2015-2017 aikana olisivat yhteensä 1,25-1,5 miljoonaa euroa eli varsin 

lähellä sitä, mitä ne arvioitiin taloussuunnitelmassa vuonna 2014 vesi-

huoltotöiden osalta olevan. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskukselle lähetetty kirje on liitteenä 9.  
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Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesilaitoksen runkojohtojen li-

särakentaminen toteutetaan kunnan vesihuoltosuunnitelmaan liittyen ja 

kunnan ja ELY-keskuksen kanssa sovitun sopimuksen perusteella edellä 

esitetyn runkolinjauksen mukaisesti vuosina 2016-2017. Sopimuksen 

mukainen kokonaiskustannusarvio on edelleen 2,1 miljoonaa euroa ja 

lisärakentaminen toteutetaan valtion vesihuoltotyönä.  

 

Lisäksi kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa laatimaan tarkenne-

tut suunnitelmat ja tekemään määrärahavarausesitykset vuoden 2016 ta-

lousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2016-2019. Edelleen teknistä lauta-

kuntaa pyydetään selvittämään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa 

tarkemmin vesi- ja viemärijohtoverkoston laajennuksen yhteydessä 

mahdollisuudet toteuttaa myös valokuituverkon rakentaminen vuosien 

2016-2017 aikana Korpijärven, Kerkonkosken, Konnekosken, Törmä-

län, Martinniemen, Kierinniemen ja Kivisalmen suuntaan. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

______________________________ 

 

Kv 52 § 

Liite 3 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


