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PÖYTÄKIRJAN 

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

maanantaina 2.5.2016 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa. 

 

 

PUHEENJOHTAJA 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

JULKIPANOTODISTUS 

 

 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.4.2016 

 

 

Todistaa:     Ossi Maukonen 

                    Ilmoitustaulunhoitaja 
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Kukkonen Jorma 

Louhikallio Tiina 

Satuli Timo 

Annala Pirkko 

Haukka Raija 

Herranen Tauno 

Hintikka-Varis Sari 

Hirvonen Anu 

Huuskonen Matti 

Hänninen Jarmo 

Korhonen Sinikka 

Koukkari Mika 

Laitinen Kari 

Mannila Kirsi 

Pahajoki Juho 

Puranen Pentti 

Räsänen Sami 

Satuli Kaija 

Weide Ari 

Karjalainen Jarmo 

Hotti Anu 
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I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 
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jäsen 

jäsen 

jäsen 
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jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Niemelä Risto 

Koivula-Laukka Merja  

Savolainen Tuure 

 

 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

tekninen johtaja 

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  

 

 

Jorma Kukkonen 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  21 - 28 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 
Allekirjoitukset 

Maanantai 2.5.2016 klo 9.00 kunnanvirasto 

Anu Hotti Tauno Herranen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 2.5.2016 klo 10-15  kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 
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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 21 §  

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 Joni-Matti Kuikka ja Matti Vepsäläinen olivat ilmoittaneet 

olevansa estyneitä 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 22 §  

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 21.4.2016 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 21.4.2016. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 23 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan maanantaina 2. toukokuuta 2016 klo 9.00. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu Hotti ja Tauno Her-

ranen. 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 24 §  

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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Rautalammin ratsastuskeskuksen vuokra, kunnossapitokustannukset sekä poistoaikojen 

muuttaminen 

 

Tltk 25 § Rautalammin ratsastuskeskuksen käyttäjän Rautalammin Ratsupalvelut 

Oy:n kanssa pidettyjen neuvottelujen yhteydessä on sovittu että yrityk-

sen toiminnan taso on tällä hetkellä sellainen että yhtiö pyytää tekemään 

nykytilanteeseen nähden vuokrantarkistuksen sekä harkitsemaan kun-

nossapitokustannusten siirtämistä yrittäjältä kunnalle. 

 

Rautalammin ratsastuskeskuksen tase-erittelyn mukaan kunnan ratsas-

tuskeskuksen poistamaton pääoma on 31.12.2015 yhteensä 419.678,05 

€. Vuoden 2016 investointiosassa on varattu 80.000 euroa tuleviin in-

vestointeihin joista suurin on maneesin perustusten tukeminen. 

 

Vuoden 2016 talousarviossa ratsastuskeskuksen poistot on 35.986 €. 

Vuokratuloja on budjetoitu vuodelle 2016 10.324€. Ratsastuskeskus on 

budjetoitu vuonna 2016 tappiolliseksi 27.742 €. 

 

Ratsastuskeskuksen vesi- ja jätevesi, energiakulut ja muut toimitilojen 

kunnossapitokulut ovat olleet vuonna 2015 11.683,20 euroa. Suurin yk-

sittäinen menoerä on energiakulut 8.104,20 €.  

 

Teknisen johtajan ehdotus 

Tekninen lautakunta päättää että Rautalammin Ratsupalvelut Oy:n 

vuokra pidetään talousarvion mukaisena. Jatkossa kuitenkin kiinteistön 

vesi- ja jätevesi sekä energiakulut maksaa tekninen lautakunta talousar-

viostaan 1.4. alkaen. Rautalammin Ratsupalvelut Oy maksaa edelleen 

toimitilakuluistaan jätehuollon sekä toimitilojen kunnossapitoon liitty-

vät irtainta omaisuutta koskevat kustannukset. Ulkoalueiden ja kiinteis-

tön kunnossapidosta tulee sopia kunnan kiinteistöhuollon kanssa. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että ratsastuskeskuksen 

poistettavalle pääomalle muutetaan poistoajaksi 360 kk. Tällöin tekni-

sen lautakunnan tappio pysyisi budjetoidussa tasossa. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

____________________________ 

 

Kh 95 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Rautalammin kunnan poistosuunnitelma on tarkistettu 31.12.2013  
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alkaen kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Tällöin suurimmat 

muutokset kohdistuivat hallinto- ja laitosrakennuksiin, joiden poistoai-

koja lyhennettiin selvästi. 

 

Kirjanpitolautakunnan mukaan poistosuunnitelmaa tulee arvioida sään-

nöllisesti aina tilipäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu 

poistomenetelmä ja – aika vastaavat todennäköistä hyödykkeen talou-

dellista pitoaikaa. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle pois-

toajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyö-

dykkeen käyttöikä rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia 

tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pidempi. Ohjeen mukaan 

hyödykkeen poistosuunnitelma on aina muutettava siinä tapauksessa, 

kun hyödykkeen tulonodotuksessa tai palvelutuotantokyvyssä on tapah-

tunut olennaisia muutoksia. 

 

Rautalammin kunta on viime vuosina investoinut ratsastuskeskukseen n. 

300.000 €. Välttämättömiä korjauksia on mm. tehty maneesin osalta, ja 

sen tukirakenteet on uusittu kokonaan. Ratsastuskeskuksen poistamaton 

pääomameno oli 31.12.2015 yhteensä 419.678,05€. Suunnitelmissa on 

vielä vuoden 2016 aikana peruskorjata kiinteistöjä 80.000 eurolla.  

 

Peruskorjaukset ovat olleet välttämättömiä, mutta ovat samalla merkin-

neet sitä, että kiinteistöt ovat merkittävästi paremmassa kunnossa kuin 

aikaisemmin ja niiden käyttöikä on pidentynyt. Tällä hetkellä ratsastus-

keskuksen poistoajat ovat tallin osalta 180 kk. Lantalan osalta poistoai-

ka on 216 kk, maneesin ja sen rakenteiden osalta 240 kk ja ratsastusken-

tän osalta 960 kk. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että ratsastuskeskuksen pois-

tettavalle pääomalle poistoaika muutetaan 30 vuoteen eli 360 kuukau-

teen.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 25 § 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston varajäsenen valinta 

 

Kh 108 § 

Anneli Jalkanen on v. 2013 valittu Kirsi Mannilan henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Pohjois-Savon maakuntavaltuustoon.  

 

Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntien edusta-

jainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuusto-

jen toimikautta vastaavaksi ajaksi kustakin jäsenkunnasta yhden jäsenen 

kutakin edellisen vuoden ensimmäisenä päivänä kunnassa asunutta al-

kavaa 4000 asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamat-

tomasta jäsenmäärästä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen va-

rajäsen. 

 

Saman pykälän mukaan maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet vali-

taan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä. Mikäli jäsen tai varajä-

sen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä 

eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen 

edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen 

valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäse-

nen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle 

hänet valitaan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että  

 

1. Anneli Jalkaselle myönnetään ero Pohjois-Savon maakuntavaltuus-

ton varajäsenyydestä (varsinainen Kirsi Mannila) paikkakunnalta 

poismuuttamisen vuoksi; 

 

2. Kirsi Mannilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pohjois-Savon 

maakuntavaltuustoon valitaan uusi henkilö jäljellä olevaksi toimi-

kaudeksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Anneli Jalkaselle myönnetään 

ero Pohjois-Savon maakuntavaltuuston varajäsenyydestä. Kirsi Manni-

lan henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Tiina Louhikalliota. 

 

_________________________________ 

 

Kv 26 § 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Talousarvion toteuma 1.1. – 31.3.2016 

 

Kh 115 § 

Liite 3 Käyttötalouden ulkoiset menot olivat maaliskuun loppuun mennessä 

kertyneet 22,6 %:sti. Ulkoiset tulot olivat kertyneet 16,7%:sti. Pienin 

kertymä oli myyntituotoissa (8,7%) mm. vesi- ja jätevesimaksut tulou-

tuvat vasta seuraavassa jaksossa. 

 

 Hallintokunnista elinkeinotoimi ja terveydenhuolto ovat hiukan edellä 

tasaisen kertymän tahdista, mutta kokonaisuutena hallintokunnat tuotto-

jen osalta ovat hiukan jäljessä ja kulujen osaltakin kertymä on maltilli-

nen. 

 

 Kunnallisvero ja osuus yhteisöveron tuotosta ovat kertyneet hyvin . Sa-

moin valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. 

 

 Investointien osalta toteuma on 0.183 milj. suunnitelluista 1.610 milj. 

investoinneista. 

  

Talousarviototeuma on liitteenä 3. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa talousarviovertailun kunnanvaltuuston 

tietoon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 27 § 

Liite 1 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Rautalammil-

le 2016 

 

Kotjsto 26 § 

 Työ- ja elinkeinoministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti myön-

teisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on saatava 285 kun-

tapaikkaa Pohjois-Savossa. Määrä vastaa noin 35 prosenttia alueen vas-

taanottokeskuksissa oleskelevista turvapaikanhakijoista, joiden arvioi-

daan saavan myönteinen oleskelulupapäätös. 

 

 Myönteisen oleskelulupapäätöksen saatuaan turvapaikanhakija on vapaa 

muuttamaan vastaanottokeskuksista haluamaansa kuntaan omatoimises-

ti. Kuntapaikkoja tarjoamalla kunnalla on mahdollisuus pyrkiä vaikut-

tamaan omalle alueelleen muuttaviin. Kuntaan muuton jälkeen oleske-

luvan saanut turvapaikanhakija kuuluu kunnan normaalien peruspalve-

lujen piiriin. 

 

ELY-keskus on käynyt 23.3.2016 Rautalammin kunnan kanssa neuvot-

telun myönteisen turvapaikan saaneiden kuntapaikoista. Pohjois-Savon 

ELY-keskus esittää, että kuntapaikkoja tulee Pohjois-Savon alueelle ha-

jautetusti. Hajautetussa mallissa esitettyihin kuntapaikkojen määriin 

ovat vaikuttaneet muun muassa kunnan aikaisempaan kokemukseen 

maahanmuuttajista ja työvoiman tarpeeseen. 

 

 Pohjois-Savon ELY-keskus esittää, että Rautalammin kunta vastaanot-

taa vähintään 10 myönteisen oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa 

vuoden 2016 aikana. 

  

Esittelijän ehdotus:  

Kotouttamisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Rautalammin 

kunta tarjoaa ELY:n esityksen mukaisesti kuntapaikan 10 myönteisen 

oleskeluluvan saaneelle ihmiselle. 

 

Päätös: Kotouttamisjaosto esittää kunnanhallitukselle, että koska olemme vas-

taanottamassa ensimmäisen kiintiöpakolaisryhmän tänä vuonna ja tule-

vina vuosina yhteensä 80 kiintiöpakolaista, Rautalammin kunta ei tarjoa 

vielä kuluvana vuonna kuntapaikkoja myönteisen oleskeluluvan saaneil-

le turvapaikanhakijoille. Rautalammin kunta on valmis keskustelemaan 

syyrialaisten lapsiperheiden vastaanottamisesta turvapaikanhakijoiden 

joukosta tulevina vuosina. 

 

______________________________ 
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Kh 117 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi  kotouttamisjaoston 

esityksen ja vie sen valtuustolle tiedoksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

________________________________ 

 

Kv 28 § 

 

Päätös: Keskustelun  kuluessa puheenjohtaja Jorma Kukkonen esitti, että kun-

nanvaltuusto päättää Pohjois-Savon ELY-keskuksen esityksen mukai-

sesti, että Rautalammin kunta vastaanottaa 10 myönteisen oleskeluluvan 

saanutta turvapaikanhakijaa vuoden 2016 aikana. Samalla kunnanval-

tuusto esittää, että Rautalammille osoitetaan syyrialaisia lapsiperheitä. 

Lisäksi Rautalammin kunta jatkaa kiintiöpakolaisten vastaanottamista 

20 kuntapaikan vuosikiintiöllä. 

 

 Timo Satuli ja useat muut valtuutetut kannattivat Kukkosen tekemään 

ehdotusta. 

 

 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtaja Jorma 

Kukkosen tekemän ehdotuksen. 

 

 

  

 

 


